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SAMMANFATTNING 

 
Titel: Osäkerhet eller optimism? En kvalitativ studie om hur entreprenörer förhåller 
sig till ny teknologi.  

 
Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi  
 
Författare: Klara Sundberg och Jakob Örnmalm 
 
Handledare: Peter Edlund och Signe Jernberg 
 
Datum: 2019 – juni  

 
Syfte: Syftet med studien är att öka förståelsen för hur entreprenörer förhåller sig 
till den osäkerhet som råder när beslut tas angående implementering av ny 
teknologi. 

 
Metod: Då studiens syfte har varit att öka förståelsen för ämnet har 
semistrukturerade djupintervjuer använts som kvalitativ metod.  

 
Resultat & slutsats: Osäkerheten avseende ny teknik bland entreprenörerna är i det 
närmaste obefintlig tack vare att kostnaden för implementering av ny teknik är låg, 
det är lätt för entreprenörer att skaffa sig grundläggande kunskaper om ny teknik 
och nyttan av ny teknik är lätt att mäta. Dessa aspekter i kombination med 
entreprenörernas goda teknologiska beredskap bidrar till att beslutsfattande 
avseende ny teknik i större utsträckning sker under optimism än osäkerhet. De 
faktorer som påverkar beslutet att implementera en ny specifik teknologi (i denna 
studie digital marknadsföring), det vill säga den teknologiska acceptansen, är 
kunder, konkurrenter, långsiktig nytta, mätbarhet, resurser samt praktisk 
användbarhet. 

 
Examensarbetets bidrag: Ur ett teoretiskt perspektiv bidrar studien till litteraturen 
genom att upprätta ett ramverk som skildrar vilka faktorer som har inverkan på 
entreprenörens upplevda optimism avseende ny teknologi. Studien visar att låg 
finansiell kostnad, kunskap och kompetens, befintlig kundbas samt mätbarhet av 
ROI är faktorer som förebygger osäkerhet. Vidare skildrar ramverket hur 
förebyggande av osäkerhet i sin tur skapar en optimistisk inställning till 
beslutsfattande avseende implementering av ny teknologi i form av digital 
marknadsföring, där framförallt mätbarheten bidrar till att beslutsfattandet sker på 
rationell basis och besluten i stor utsträckning drivs av faktorer kopplade till 
tidigare forskning inom teknologisk acceptans. Ur ett praktiskt perspektiv påvisas 
att digital marknadsföring kan bedrivas framgångsrikt till en låg finansiell kostnad 
trots avsaknad av tidigare erfarenhet eller utbildning hos entreprenören. Osäkerhet 
avseende implementering av digital marknadsföring kan förebyggas med hjälp av 
insamling av information och nätverkande.  

 
 
Förslag till fortsatt forskning: I studien identifieras aspekter som förebygger 
entreprenöriell osäkerhet och ett förslag till framtida forskning är att använda sig 
av de faktorer som visat sig förebygga osäkerhet och testa dem på en annan digital 
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teknologi för att kunna se huruvida resultatet hade skiljt sig åt. Forskningen 
indikerar även att att nystartade företag generellt agerar under en större osäkerhet 
än ett etablerat företag, trots att företagen faller inom kategorin mikroföretag. Det 
hade därför varit intressant att bygga vidare på studien genom att genomföra en 
jämförande studie i en större skala för att kunna dra slutsatser på huruvida 
nyetablerade mikroföretag skiljer sig från mikroföretag som varit verksamma 
under längre tid för att testa de indikationer som studien påvisat. 

 
Nyckelord: Entreprenörskap, Teknologisk beredskap, Teknologisk acceptans, 
Osäkerhet, Optimism, Beslutsfattande  
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ABSTRACT 

 
Title: Uncertainty or optimism? A qualitative study of how entrepreneurs relate to new 
technology 

 
Level: Student thesis, final assignment for Bachelor Degree in Business Administration  
 
Author: Klara Sundberg and Jakob Örnmalm 
 
Supervisor: Peter Edlund and Signe Jernberg 
 
Date: 2019 – June  

 
Aim: To increase understanding of how entrepreneurs relate to the uncertainty that 
prevails when deciding on the implementation of new technology. 

 
Method: Semi-structured in-depth interviews 
 
Result & Conclusions: The uncertainty regarding new technology among the 
entrepreneurs is almost non-existent due to the cost of implementing new technology is 
low, it is easy for entrepreneurs to acquire basic knowledge about how to use new 
technology, and the benefits of new technology are easy to measure. These aspects, 
combined with the entrepreneurs' good technological readiness, contribute to the 
decision-making regarding new technology to occur in greater extent under optimism 
than uncertainty. The factors that influence the decision to implement new specific 
technology (in this study digital marketing), i.e. the technological acceptance, are 
customers, competitors, long-term utility, measurability, resources and practical 
usability. 

 
Contribution of the thesis: From a theoretical perspective, the study contributes to the 
literature by establishing a framework that describes what factors have an impact on the 
contractor's perceived optimism regarding new technology. The study shows that low 
financial cost, knowledge and competence, existing customer base and measurability are 
factors that prevent uncertainty. Furthermore, the framework describes how prevention 
of uncertainty, in turn, creates an optimistic approach to decision-making regarding the 
implementation of new technology in the form of digital marketing, where, above all, 
the measurability contributes to the decision-making being made on a rational basis, and 
where the decisions are largely driven by factors linked to previous research in 
technological acceptance. From a practical perspective, demonstrating that digital 
marketing can be conducted successfully at a low financial cost despite the absence of 
previous experience or training with the contractor. Uncertainty regarding the 
implementation of digital marketing can be prevented by means of collecting 
information and networking. 

 
Suggestions for future research: The study identifies aspects that prevent 
entrepreneurial insecurity, and a proposal for future research is to use the factors that 
have proven to prevent uncertainty and test them on another digital technology in order 
to see whether the result had differed. The research also indicates that start-up 
companies generally act under greater uncertainty than an established company, despite 
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the fact that the companies fall within the category of micro-enterprises. It would 
therefore have been interesting to build on the study by conducting a comparative study 
on a larger scale in order to draw conclusions as to whether newly established micro-
companies differ from micro-companies that have been active for a long time in order to 
test the indications that the study showed. 

 
 
Key words: Entrepreneurship, Technological readiness, Technological acceptance, 
Uncertainty, Optimism, Decision making 
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1. Inledning 
1.1 Problemformulering  

Termen entreprenörskap kan spåras tillbaka till 1700-talet då den användes för att beskriva risken 

att köpa till ett visst pris och sälja till osäkra priser (Cantillon, 1755). Sedan dess har definitionen 

entreprenörskap kommit att inkludera risktagande beteenden hos individer som strävar efter att 

nyttja upplevda möjligheter (Shane & Venkatraman, 2000; Ireland, Reutzel & Webb, 2005). 

Forskning om entreprenörskap har kretsat kring centrala teman som, tid, osäkerhet och möjligheter 

(Korsgaard, Berglund, Thrane & Blenker, 2015). Kundernas önskemål, företagens affärsmodeller, 

lagar och förordningar samt nya teknologier utvecklas med tiden, vilket tvingar entreprenörer till att 

revidera affärsplanerna och uppfattningarna om osäkerhet och möjligheter över tid (Alvarez & 

Barney, 2005; Blank, 2005).  

 

Osäkerhet representerar det naturliga tillståndet där de flesta beslut och processer rörande 

entreprenörskap äger rum. Följaktligen är entreprenören tvungen att fatta beslut och vidta åtgärder 

trots osäkerhet kring utfallet (Korsgaard, Berglund, Thrane & Blenker, 2015). Det finns en 

uppsättning osäkerhetsfaktorer som entreprenörer förväntas kunna hantera, framförallt i företagets 

uppstartsfas, något som entreprenören ofta får ta itu med helt på egen hand;  hitta en bärande 

affärsidé, utvärdera olika alternativ, bygga upp en affärsplan, välja investerare och 

samarbetspartners, driva marknadsföringskampanjer, hålla reda på finansiella konton, projektleda 

verksamheten och skicka fakturor. Först när verksamheten vuxit tillräckligt kan entreprenören 

rättfärdiga bekostnaden av att anställa andra att ta på sig dessa specialroller (Trevelyan, 2011). Med 

tanke på att 92 procent av företagen inom Europa utgörs av mikroföretag, det vill säga företag som 

har mindre än 10 anställda (European Commission, 2011), är det rimligt att tro att många 

europeiska entreprenörer är involverade i de flesta aspekterna av sin verksamhet och tvingas 

därmed på egen hand förhålla sig till en mängd osäkerhetsfaktorer. 

 

Begreppet osäkerhet skiljer sig från begreppet risk; när entreprenören står inför risk, kan beslutet 

baseras på den relativa frekvensen av en uppsättning möjliga utfall, medan i fallet av osäkerhet är 

det omöjligt att beräkna sannolikheten för de möjliga utfallen (Magnani & Zucchella, 2019). 

Osäkerhet kan därmed inte förminskas, den kan endast hanteras (Liesch, Welch & Buckley, 2011; 

Mascarenhas, 1982). Ett sätt att hantera osäkerhet på är att samla in mer information då ökad 

tillgång till information i sin tur kan medföra bättre planering och prognoser (Baker, Miner & 

Eesley, 2003; Mintzberg, 1973; Luce & Raiffa, 1957). Andra sätt att hantera osäkerhet på är 
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anpassning (Becker & Knudsen, 2005), flexibilitet (Doz & Kosonen, 2010; Teece, Peteraf och Leih, 

2016) samt nätverkande (Coviello & Munro, 1995).  

 

Ny digital teknik medför en ny dimension av osäkerhet för entreprenörskapet och därmed också nya 

sätt att hantera osäkerhet på, samtidigt som traditionella sätt att bedriva företagande blir allt mer 

ifrågasatta och föråldrade (Nambisan, 2017). Organisationer tar sig an nya teknologier för att 

förbättra och effektivisera arbetsprocesserna, men i många fall har anpassningen till nya teknologier 

misslyckats, vilket lett till att nyttan av nya teknologier inte nått sin fulla potential hos 

organisationen, eller i värsta fall, förkastats (Burton-Jones & Hubona, 2006). Misslyckade 

investeringar i ny teknologi leder i sin tur till såväl ekonomiska förluster som missnöje bland 

anställda (Venkatesh, 2000). Begreppet teknologisk acceptans, som handlar om att besluta sig om 

och ta sig an implementering av nya teknologier, innehåller en systemspecifik dimension (Godoe & 

Johansen 2012) som fokuserar på hur en specifik teknologi med dess särskilda egenskaper och 

attribut påverkar människors uppfattningar om teknologin (Burton-Jones & Hubona, 2006). Digitala 

marknadsföringsverktyg är ett exempel på ett systemspecifikt forskningsområde inom digital teknik 

som fått allt större betydelse under de senaste åren, då acceptans av nya digitala 

marknadsföringsverktyg påstås vara nödvändigt för små företags överlevnad (Alford & Page, 

2015). Den systemspecifika aspekt kompletteras därefter med personspecifika aspekter för att 

fördjupa förståelsen för acceptans av ny teknologi då människor som beslutar sig för att ta sig an 

nya teknologier kommer i första hand att utvärdera nyttan och användarvänligheten av den nya 

teknologin baserat på deras tidigare erfarenheter och känslor kopplade till teknologier (Lin, Shih & 

Sher, 2007; Godoe & Johansen, 2012). De tidigare erfarenheterna kan sedan mynna ut i känslor av 

såväl optimism som osäkerhet avseende ny teknologi. Ett annat uttryck för den personspecifika 

aspekten av teknologisk acceptans är teknologisk beredskap (technology readiness) (Godoe & 

Johansen, 2012).  

 

Det behövs noggranna övervägningar av digital teknik vid utformningen av 

entreprenörsverksamheten, samtidigt som befintlig forskning om entreprenörskap i stor utsträckning 

försummat rollen av digital teknik i entreprenörsverksamheten (Nambisan, 2017). Forskare menar 

att det finns ett behov av att relatera digital teknik till flera befintliga teoretiska perspektiv och 

forskningsflöden inom entreprenörskap, till exempel osäkerhet (McMullen & Shepherd, 2006; 

Nambisan, 2017, s.1048). Vår studie avser att utvidga kunskapen om ämnesområdena digital teknik 

och entreprenöriell osäkerhet, två fenomen som inte kopplats ihop i tidigare forskning. En teoretisk 

modell som baseras på tidigare forskning om entreprenöriell osäkerhet, hantering av osäkerhet samt 

teknologisk acceptans används för att guida insamlingen av empirin, för att därefter upprätta ett 
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ramverk som ökar förståelsen för hur entreprenörer förhåller sig till den osäkerhet som råder när 

beslut tas angående implementering av ny teknologi 

 

 

1.2 Syfte  

Syftet med studien är att öka förståelsen för hur entreprenörer förhåller sig till den osäkerhet som 

råder när beslut tas angående implementering av ny teknologi. 

 

 

1.3 Avgränsningar 

I studien har vi valt att avgränsa ny teknologi till att omfatta digital marknadsföring som praktiskt 

fall. Detta eftersom digital marknadsföring är ett systemspecifikt forskningsområde inom digital 

teknik som fått allt större betydelse under de senaste åren (Alford & Page, 2015). 

1.3.1 Definitioner av begrepp 

Entreprenör 

Inom litteraturen definieras entreprenören på ett flertal sätt; en del hävdar att det är grundaren av en 

organisation medan andra anser att en entreprenör är någon som är grundare av flera organisationer 

(Howorth, Tempest & Coupland, 2005). Enligt Henrekson och Stenkula (2007) är entreprenören 

den som upptäcker, skapar och beslutar om att exploatera nya ekonomiska möjligheter under osäkra 

förhållanden. I studien har definitionen att entreprenörer är en grundare av ett företag använts då det 

är en återkommande definition inom litteraturen (Howorth et al., 2005).  

 

Mikroföretag 

I studien har EU-kommissionens rekommendation och definition av ett mikroföretag tillämpats. 

Mikroföretag definieras som ett företag som har mindre än 10 anställda och en årsomsättning eller 

balansomslutning på max 2 miljoner euro (European Commission, 2011).  

 

Digital marknadsföring 

Digital marknadsföring är marknadsföring av produkter och tjänster som sker via digitala kanaler 

och plattformar. I studien har Chaffey och Ellis-Chadwicks (2016) korta definition av digital 

marknadsföring använts som syftar till att “uppnå marknadsföringsmål genom att tillämpa digital 

teknik och media” (Chaffey & Ellis-Chadwick, 2016, s.11, vår översättning).  
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2. Metod  

2.1 Vetenskapsteoretisk referensram 
I detta avsnitt redogörs den vetenskapsteoretiska referensram som har präglat vår studie. 

2.1.1 Verklighetssyn  

Studien har utgått från det konstruktivistiska perspektivet baserat i en hermeneutisk tradition, där 

betoning ligger på att förstå och beskriva den mänskliga naturen (Chilisa & Kawulich, 2012). Vår 

syn är att verkligheten inte är objektiv utan subjektiv och består av flera socialt konstruerade 

verkligheter vilket innebär att den kan tolkas och uppfattas olika av respondenterna i studien 

(Justesen & Mik-Meyer, 2011). Inom det konstruktivistiska perspektivet påstås sanningar ligga 

inom den mänskliga erfarenheten, eftersom den verklighet som framställs är socialt konstruerad i 

den kontext vi befann oss i och genom konstruktion erhölls en verklighet som var giltig i stunden 

(Justesen & Mik-Meyer, 2011).  

 

2.1.2 Kunskapssyn 

I studien var tolkningar en central del, och vår kunskapssyn tar därför ursprung i hermeneutiken då 

hermeneutiken har rötterna i olika vetenskapstraditioner för tolkning och förståelse (Sohlberg & 

Sohlberg, 2013). Vår syn på kunskap är att det är svårt att se hur forskning kan genomföras utan 

någon som helst inblandning av tolkningsprocesser. Sohlberg och Sohlberg (2013) hävdar att 

människan inte kan leva utan att använda sig av tolkning för att skapa förståelse. Den 

hermeneutiska traditionen betonar också i högre grad förståelse avseende mänskliga avsikter 

snarare än att förklara olika fenomen (Sohlberg & Sohlberg, 2013) vilket vi anser att vårt syfte 

speglar. Enligt Westlund (2009) är samstämmigheten mellan delar och helhet viktigt inom 

hermeneutiken. Vår syn är att det empiriska datamaterialet, i vårt fall en intervju, är självständigt 

men sker samtidigt i ett sammanhang, en situation och en tidsanda och därför behöver det empiriska 

datamaterialet beskrivas och ingå som en del i helhetstolkningen. Därmed ingår det i forskarens 

uppgift att dels förstå vad det empiriska datamaterialet handlar om, men även att förstå i vilken 

stämning datamaterialet har skapats (Westlund, 2009).  

 

2.1.3 Förförståelse 

Westlund (2009) skriver att förförståelsen spelar en avgörande roll inom hermeneutiken. Under 

tolkningsprocessen behöver forskaren förhålla sig till det faktum att människor bär på förutfattade 

meningar, övertygelser och fördomar, samt möta det empiriska materialet med fantasi och lyhördhet 
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(Westlund, 2009). I vetenskapliga studier är det därför viktigt att lyfta fram författarnas 

förförståelse eftersom detta kan påverka olika delar av studien och därmed även det slutliga 

resultatet (Bryman & Bell, 2013). Det finns alltid en risk att författarnas värderingar skildras i 

studien vilket medför att studien inte håller sig värderingsfri och objektiv. Vi anser dock att det har 

varit omöjligt att förhålla sig fullständigt objektiv och att studien därmed har präglats av vår 

förförståelse. Vi har dock strävat efter att i största möjliga mån minimera vår subjektiva påverkan 

på studien.  

 

I tolkningsarbetet utnyttjades den kunskap vi redan hade, vår förförståelse. Vid 

intervjugenomförandet hade vi forskare redan läst in oss på ämnesområdet och var redan 

förinställda på att hitta begrepp som kunde knytas till vårt syfte. Både kontexten och vår 

förförståelse påverkade tolkningarna vilket således var en begränsning med studien. Men vi anser 

även att förförståelsen har varit en fördel eftersom vi anser att den har hjälp oss i genomförandet av 

studien då det framförallt har möjliggjort att relevanta följdfrågor har kunnat ställas och en djupare 

förståelse för respondenternas svar har förhindrat feltolkningar.   

 

2.1.4 Forskningsansats 

Studien vilar på befintlig forskning inom ämnet i kombination med insamlad empiri. Det finns 

framforskade teorier om acceptans av digital teknik och entreprenöriell osäkerhet, men det finns 

inga studier som kopplat samman dessa ämnen. Studien ämnade därför att öka förståelsen för hur 

entreprenörer förhåller sig till den osäkerhet som råder när beslut tas angående implementering av 

ny teknologi genom att studera digital marknadsföring i mikroföretag som praktiskt fall. I studien 

har vi rört oss mellan teori och empiri, där det skett en växelverkan mellan teoretisk och empirisk 

reflektion och studien har därmed en abduktiv ansats. Intervjuguiden är baserad på tidigare 

forskning och vårt teoretiska ramverk. Det teoretiska ramverket har även reviderats under arbetets 

gång utifrån respondenternas svar, då empirin ledde oss till nya insikter.  

 

2.1.5 Forskningsstrategi 

Studien har utgått från en kvalitativ forskningsdesign vilket innebär att fokus ligger mer på ord än 

på kvantifiering (Bryman & Bell, 2015; Sohlberg & Sohlberg, 2013). Valet föll på en kvalitativ 

fallstudie då syftet inkluderar att observera beteendet av mänskligt handlande. Därmed ansågs 

kvalitativa intervjuer vara en lämplig metod då målet var att skapa och bidra med en fördjupad 

förståelse till ämnet. Vi anser att faktorn osäkerhet är en känsla som är lättare att tolka än att mäta 
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objektivt. Avsikten med tolkande forskning uppges vara att förstå människors upplevelser (Chilisa 

& Kawulich, 2012) vilket vi anser stämmer överens med studiens syfte. Enligt Merriam (1994) kan 

fallstudier både skapa nya innebörder samt bekräfta tidigare kunskap, något vi anser går i linje med 

vår abduktiva forskningsansats. Merriam (1994) syn på kunskap är att den är kontextuellt bunden 

och beroende av forskarens tolkning vilket vi kunde knyta till konstruktivism, hermeneutik och 

förförståelse, vilket styrker vårt val.  

 

 

2.2 Tillvägagångssätt  
För att ge en överblick om hur de olika delarna samspelar med varandra har vi illustrerat en modell 

(Figur 1) som visar vårt tillvägagångssätt och våra metodval. Modellen visar även hur den 

teoretiska referensramen förhåller sig till empirin på ett abduktivt sätt som slutligen mynnar ut till 

en analys och ett bidrag. Studien har genomgående präglats av kvalitetskriterierna trovärdighet och 

äkthet.  

. 

 

Figur 1. Tillvägagångssätt (egen konstruktion) 

 

 



 

 
7 

2.2.1 Litteraturinsamling 

Uppsatsskrivandet inleddes med en genomgång av litteratur inom ämnet entreprenörskap, 

osäkerhet, beslutsfattande och teknologisk acceptans.  Stor del av den teoretiska referensramen är 

baserad på elektroniska källor där vetenskapliga artiklar inhämtades från databaserna Discovery, 

Scopus samt Google Scholar. Söktermerna som utgjorde grunden för vårt sökande var baserade på 

vårt syfte. Termer som främst användes var “Entrepreneurship”, “Uncertainty”, “Decision making” 

“Technological readiness” och “Technological acceptance”. Samsökningar av orden samt 

trunkeringar har använts för att få relevanta träffar med avseende på vårt ämnesområde. 

Litteraturgenomgången är främst baserad på kollegialt granskade artiklar och vi strävade efter att 

kombinera nyligen publicerade källor med äldre publicerad litteratur för att stärka trovärdigheten i 

studien. Majoriteten av artiklarna är publicerade inom ämnesområdet ekonomi men även litteratur 

från ämnesområdet psykologi och informationsteknik användes. Utöver vetenskapliga artiklar 

användes böcker, främst metodlitteratur men även entreprenörskaps- och organisationslitteratur.  

 

2.2.2 Val av insamlingsmetod till empirin 

Då syftet med studien var att ta reda på hur respondenterna tänker, resonerar och känner (Hallin & 

Helin, 2018) ansågs intervjuer vara en lämplig metod. Enligt Bryman och Bell (2015) är 

intervjustudier den mest använda metoden för att samla in empiriskt material till en kvalitativ 

forskningsdesign. Kvalitativa intervjuer strävar efter att förstå världen från 

undersökningspersonernas synvinkel och utveckla en mening ur deras erfarenheter (Chilisa & 

Kawulich, 2012). Yin (2013) menar dock att det är inte bara intervjun som ska präglas av en 

kvalitativ forskningsmetod. Istället bör den forskningsdesign som används genomsyra hela 

uppsatsens resonemang och argumentationer istället för att enbart beskriva hur en studie genomförs.  

 

2.2.3 Urval till intervjuer  

Entreprenörer återfinns i allt från stora till små företag. Då studien genomförts under en begränsad 

tidsperiod ansåg vi att ytterligare avgränsningar var lämpliga för att få ett intervjuunderlag som var 

hanterbart och jämförbart. Därför togs beslutet att genomföra intervjuer på en viss subgrupp, 

nämligen mikroföretag. Nackdelen med vårt urval är att det inte ger någon möjlighet att 

generalisera, Sohlberg och Sohlberg (2013) menar däremot att fokus inom kvalitativa studier inte 

ligger på att generalisera utan snarare på tolkning och förståelse. Vidare har ytterligare avgränsning 

gjorts till att intervjua grundaren eller en av grundarna bakom företaget om företaget har grundats 

av flera personer. Det motiveras av att vi anser att de är adekvata respondenter i mikroföretag då 
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mikroföretag är företag som består av mindre än 10 personer. Eftersom målet med studien var att få 

en ökad kunskap som täcker in flera områden ansåg vi att de torde vara respondenter som besitter 

mest övergripande kunskap inom företaget och därmed skulle kunna besvara studiens 

kunskapsintressen bäst.  

 

Gällande valet av intervjupersoner användes ett bekvämlighetsurval, vilket innebar att 

respondenterna valdes utifrån vilka som fanns tillgängliga i vår närhet. Valet av bekvämlighetsurval 

menar vi var legitimt för studien då det rör sig om en småskalig studie där vi var begränsade av 

tiden. Företagen är verksamma i olika branscher och därför fann vi det väsentligt att presentera 

vilka branscher företagen är verksamma inom eftersom det kan ha påverkan på respondentens svar. 

Av de 10 respondenterna var endast en kvinna och resterande män, således är könsfördelningen 

ojämn men vi har inte hittat någon studie som påvisar att osäkerhet avseende beslutsfattande av ny 

teknologi är könsbundet, och vi kunde inte heller i vår studie se kopplingar mellan respondenternas 

svar och kön. Vidare var respondenternas åldersspann från 26 till 63 år, vilket täcker in ett relativt 

brett åldersspann.  

 

Beslutet kring urvalets storlek fastställdes med hänsyn till den aktuella tidsramen. Vi är medvetna 

om att 10 intervjuer är ett tunt urval men ett större urval skulle leda till ett ohanterligt material som 

skulle kunna påverka analysprocessen negativt, då insamling av empiri och transkribering skulle ta 

för lång tid (Gillham, 2011; Kvale & Brinkman, 2014). Gillham (2011) hävdar att det är viktigare 

att ha data av begränsad mängd och kvalitet än ingen alls och menar att det finns ett behov av en 

avvägning mellan insamling av empiri och resurser. Vi ansåg att tidsfaktorn vägde över och 

upplevde även en form av mättnad efter att ha genomfört 10 intervjuer då de sista respondenterna 

snarare förstärkte det som tidigare respondenter sagt än att komma med nya insikter.   

 

2.2.4 Utformande av intervjuguide   

Intervjuguiden utgick från följande teman; personliga frågor, entreprenörskap, digital 

marknadsföring och beslutsfattande. Frågorna har förankrats i den teoretiska referensramen och är 

utformade med inspiration från studier som ansågs relevanta för att erhålla den information som vi 

sökte. Det fanns en strävan efter att inte ställa alltför ledande frågor vid intervjun och därför 

formulerades först öppna frågor inom varje tema som sedan följdes av mer specificerade frågor 

(Arsel, 2017; Gillham, 2011). Ledande frågor användes till viss del och vi menar på att det var 

viktigt att styra respondenten, så att intervjuerna skulle leda till att vi fick svar på vår frågeställning. 
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Justesen och Mik-Meyer (2011) menar att ledande frågor kan vara en nödvändighet eftersom att en 

intervju är en process som kräver aktivt deltagande från både intervjuare och intervjuperson.  

 

Intervjun inleddes med personliga frågor om respondenten. Detta eftersom vi ansåg att dennes 

bakgrund, inställning till ny teknik och förkunskaper inom marknadsföring skulle kunna komma att 

prägla svaren. Generella frågor om respondentens upplevda osäkerhet inom 

entrepenörsverksamheten ställdes för att få en djupare förståelse gällande vad den specifika 

osäkerheten avseende ny teknologi grundar sig på. Avslutningsvis frågades mer studiespecifika 

frågor om digital marknadsföring och vilka faktorer styr beslut om implementering av digitala 

marknadsföringsverktyg (teknologisk acceptans). Målsättningen var att strukturerat frågorna i en 

narrativ ordning där ämnen leder till varandra vilket bildar en naturlig följd för respondenten 

(Gillham, 2011).  

 

2.2.5 Intervjuförfarande 

Empirin erhölls genom intervjuer. För att säkerställa att intervjuguiden gav svar på våra 

kunskapsintressen genomfördes en pilotintervju med en respondent som även var en del av vårt 

slutgiltiga urval. Därefter bokades tio intervjuer in, varav den ena författaren genomförde sex 

intervjuer och den andra genomförde resterande fyra. Intervjun bokades in i förväg för att förhindra 

att respondenten skulle befinna sig i en olämplig situation, vilket kan vara ett problem vid 

telefonintervjuer (Jacobsen, 1993). Respondenterna kontaktades via mail eller telefon och fick då ta 

del av basal information om studien och eventuellt deltagande. Gillham (2011) hävdar att när saker 

görs ordentligt, tas det på större allvar och kan medföra att respondenten anstränger sig ytterligare.  

 

Tre av intervjuerna genomfördes ansikte mot ansikte och resterande skedde över telefon på grund 

av att respondenterna och intervjuaren befann sig på olika geografiska platser. Vid 

samtliga  intervjuer fick respondenten välja plats för intervjun. Detta val baserades på att vi ville att 

respondenten skulle känna sig så bekväm som möjligt (Gillham, 2011). Det finns både för och 

nackdelar med telefonintervjuer och intervjuer ansikte mot ansikte. En nackdel som vi kan se är att 

vid telefonintervjuer är det inte möjligt att ta del av respondentens kroppsspråk och Jacobsen (1993) 

menar att det medför att intervjuaren går miste om den omedvetna kommunikationen till stor del. 

Jacobsen (1993) påpekar dock att intervjuns utfall till stor del beror på respondentens vana till att 

prata i telefon och menar att vissa blir fåordiga medan andra nästan pratar bättre i telefon än ansikte 

mot ansikte. Vi upplevde att de inledande frågorna om personen och framförallt entreprenörskapet 
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var hjälpsamma för att förhindra fåordighet, då majoriteten av respondenterna blev exalterade av att 

prata om entreprenörskapet och gav uttömmande svar.  

 

Intervjuerna inleddes med en kort presentation av intervjuaren och syftet med studien. Löftet om 

anonymitet förtydligades och respondenterna fick muntligt erlägga samtycke för inspelning av 

intervjun. Intervjun utgick från intervjuguiden men frågorna ställdes inte i uppställd ordning utan 

anpassades till de ämnen som respondenten lyfte fram. Eftersom studien bygger på teori ansåg vi att 

det var viktigt att säkerställa att alla frågor besvarats för att underlätta analysarbetet och stämde 

därför av detta i slutet på intervjun. Respondenterna fick inte ta del av intervjufrågorna i förväg 

eftersom vi ville ha spontana svar och undvika förprogrammerade svar. Hallin och Helin (2018) 

menar att det främst är en fördel att delge frågorna innan intervjun om det är många frågor av 

faktatyp. Eftersom vi främst var intresserad av respondentens personliga uppfattning ansåg vi att de 

intervjuade hade tillräckligt med information och att frågorna var utformade på ett sådant sätt att 

respondenten kunde svara på frågorna och såg därför ingen fördel med att delge frågorna innan.  

 

Intervjuernas tidsomfång var cirka 30 till 45 minuter och samtliga intervjuer spelades in med 

mobiltelefon. Därför fördes inga anteckningar av intervjuaren vid genomförandet. Att spela in 

intervjun menar Kvale och Brinkman (2014) ger intervjuaren större möjlighet att koncentrera sig på 

ämnet, något vi upplevde som positivt då vi var måna om att kunna ställa relevanta följdfrågor. En 

nackdel med inspelningar är att de kan medföra att respondenten blir hämmad i sina svar (Trost, 

2010). Vi hävdar att inspelning var nödvändig eftersom det möjliggjorde att vi fick en exakt 

återgivelse om vad respondenten svarade samt möjliggjorde att den författare som inte hade deltagit 

vid intervjun kunde få en bättre bild av vad som sagts, vilket underlättade vårt analysarbete. Efter 

avslutad inspelning förekom det att en del respondenter lämnade kommentarer som kunde vara 

relevanta för vår studie, som sedan skrevs ner för att senare kunna användas i resultatet.  

 

2.2.6. Analysmetod  

Transkribering 

De inspelade intervjuerna transkriberades de nästkommande dygnen. Trots att transkribering är en 

tidskrävande process ansåg vi att fördelarna var stora. Den som genomfört intervjun var även 

ansvarig för transkriberingsarbetet och beslut togs avseende om transkriberingen skulle återges 

ordagrant samt hur pauser och emotionella uttryck skulle markeras innan transkriberingsprocessen 

påbörjades. Jacobsen (1993) anser att om man låter olika personer redigera samma material, 
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kommer det mycket troligt leda till olika produkter, eftersom det ligger underliggande uppfattningar 

och tolkningar under ytan. För att i största möjliga mån uppnå ett råmaterial i så värderingsfri form 

som möjligt ansåg vi att en ordagrann transkribering var lämpligast. Hallin och Hellin (2018) menar 

att transkriberingen kan utgöra en del av analysarbetet och vi anser att transkriberingen var till stor 

hjälp i analysarbetet då den medförde att vi kunde se mönster och nya teman. Det gav även den 

författare som inte genomfört intervjun möjlighet att ta del av allt material på ett konkret och tydligt 

sätt.  

 

Tematisering 

Nästa steg i analysprocessen var att tillämpa en tematisk strategi. Vi valde att strukturera vår empiri 

utifrån begrepp hämtade från teorin. Tematisk strategi syftar till att strukturera det empiriska 

materialet under nyckelord eller begrepp som författaren finner intressanta, och ur de begreppen 

utvecklas sedan nya abstrakta teman (Hallin & Helin, 2018; Lichtman, 2013).  I studien återkommer 

samma huvudrubriker under såväl teori och empiri, däremot har underrubrikerna reviderats då 

empirin gav oss nya insikter. Det som utmärker en bra redigering är att intervjuaren klarar av att 

skära bort det som är intressant och fascinerande men inte har med syftet att göra (Jacobsen, 1993) 

därför valde vi att lyfta bort de delar som inte ansågs vara centrala för studiens syfte för att få en 

mer stringent studie.  

 

 

2.3 Etiska aspekter 
Med hänsyn till både företagen och respondenterna behöver ställning tas till etiska överväganden i 

genomförandet av studien (Arsel, 2017; Gillham, 2011). Vetenskapsrådet har tagit fram etiska 

rekommendationer att förhålla sig till som forskare för att tillämpa god forskningssed (Hallin & 

Helin, 2018). Rekommendationerna sammanfattas ibland till fyra krav som vi har valt att utgå från 

(Hallin & Helin, 2018). De fyra kraven är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Hallin & Helin, 2018). 

 

Informationskravet handlar om att respondenten behöver informeras om studiens syfte (Hallin & 

Helin, 2018). Både vid första kontakten med potentiella respondenter påtalade vi vilka ämnen 

studien kretsar kring och varje intervju inleddes med att delge syftet med studien, därmed anser vi 

att vi har uppfyllt informationskravet. Samtyckeskravet syftar till att respondenten godkänner att de 

blir studerade i det syftet som angetts (Hallin & Helin, 2018). Vi påtalade att respondenten när som 

helst kunde avbryta intervjun och sitt deltagande om de önskade det. Konfidentialitetskravet innebär 
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att den insamlade data inte får delas fritt och att respondenterna inte kan identifieras via studien 

(Hallin & Helin, 2018). För att uppfylla detta krav valde vi att erlägga ett anonymitetslöfte, vilket 

innebar att både namn och organisations namn har ersatts med kodning. Respondenterna blev 

informerade om löftet av anonymitet vid första kontakten med potentiella respondenter som skedde 

via mail och telefon. Informationen upprepades även i början av intervjutillfället. Vi  har dock valt 

att publicera ålder, kön och bransch, då vi anser att det är väsentlig information för resultatet. 

Samtliga respondenter godkände publicering av den fakta. Vi hävdar att det blir svårt att identifiera 

respondenterna genom de variablerna och att konfidentialitetskravet därmed uppnås samt att löftet 

om anonymitet infrias. Det fjärde kravet är nyttjandekravet som innebär att materialet endast får 

användas i det syfte som angetts och inte återanvändas i andra studier (Hallin & Helin, 2018). För 

att uppnå det har vi påtalat för respondenterna att det insamlade materialet endast kommer användas 

för forskningsändamålet. 

 

 

2.4 Kvalitetskriterier  

Då kvalitativa studier sällan är baserade på kvantitativa variabler finns det flertalet aspekter av både 

social, fysisk och kulturell karaktär som kan påverka tolkningen av resultatet, något som kan leda 

till att reliabilitetsproblem uppstår (Sohlberg & Sohlberg, 2013). Enligt Sohlberg och Sohlberg 

(2013) ligger fokus inom kvalitativa studier på att tolka och skapa förståelse snarare än att kunna 

mäta och generalisera. Vi har därför valt att utgå från kvalitetskriterierna äkthet och trovärdighet.  

 

2.4.1 Äkthet 

Bryman och Bell (2013) menar att kvalitetskriteriet äkthet främst berör vikten av att ge en rättvis 

bild av det som studerats. Vi anser att vi uppnår det kvalitetskriteriet eftersom vi påvisar i 

resultatkapitlet att respondenterna har skilda åsikter och uppfattningar, samt att vi i analysen lyfter 

fram de resultat som går emot och i linje med tidigare forskning.  

 

2.4.2 Trovärdighet  

Bedömningen för trovärdigheten förutsätter noggrann beskrivning och att forskningsdesignen till 

stor del är grundligt presenterad i helhet vilket stärker reliabiliteten för studien (Bryman & Bell, 

2015). Trovärdighet består av fyra delkriterier; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och 

konfirmering (bekräftelse). Kvalitetskriteriet tillförlitlighet innefattar både att man säkerställt att 
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forskningen utförts enligt regler men även att man uppfattat respondenternas beskrivningar korrekt 

(Bryman & Bell, 2013). Då en stor del av de empiriska resultaten överensstämmer med resultat från 

tidigare forskning inom ämnet menar vi att kvalitetskravet om tillförlitlighet uppfylls delvis. Nästa 

kvalitetskriterium är överförbarhet. Som nämnts i avsnitt 2.2.3 är denna studie genomförd med ett 

bekvämlighetsurval. Dock har vi valt att fokusera studien på en subgrupp, nämligen grundare av 

mikroföretag vilket gör att resultatet av denna studie blir användbart för jämförelser i framtiden. 

Exempelvis skulle en liknande studie kunna riktas mot en annan subgrupp såsom grundare av stora 

företag och därefter jämföra resultatet för att belysa eventuella skillnader. Eftersom vi kopplat ihop 

två studiefält inom forskningen som tidigare inte studerats anser vi att vår studie skulle kunna ligga 

till grund för en mer storskalig studie eftersom det skulle kunna bidra till en större 

generaliserbarhet. För att stärka bilden av hur tillämpningsbara resultaten av forskningen kan vara i 

en annan miljö har vi använt täta redogörelser (Geertz, 1973, i Bryman & Bell, 2013). 

 

Enligt Guba och Lincoln (1994) kan kravet om pålitlighet uppnås av en fullständig redogörelse för 

hur alla delar i forskningsprocessen ser ut. I samtliga delar av studien har vi strävat efter att vara 

transparenta och avhandla tillvägagångssättet på ett substantiellt sätt. Vi anser att vi genomgående 

har beskrivit hela processen grundligt och aktivt arbetat med att redogöra och motivera våra val. Vi 

anser därmed att vi uppnått kvalitetskravet avseende pålitlighet. Konfirmering handlar om att 

forskaren utifrån insikten att det inte går att agera fullständigt objektivt i samhällsenlig forskning 

säkerställer att denne har handlat i god tro (Bryman & Bell, 2013). Vi anser att vår studie brister till 

viss del i kvalitetskriteriet avseende konfirmering eftersom vi har tolkat resultaten utifrån egen 

förmåga. För att stärka kvaliteten i arbetet har vi varit transparenta i alla led och i inledningen av 

metodkapitlet behandlas vår förförståelse som kommit att prägla studien. Vidare har vi valt att 

transkribera intervjuerna ordagrant eftersom vi i största mån strävade efter att data skulle vara så 

objektiv som möjligt. 

 

   

2.5 Metodkritik 

Som med all forskning finns det begränsningar med studien. På grund av ett tunt urval samt vår 

förförståelse är vi medvetna om att det finns en risk för att övertolkningar skett och mindre pålitliga 

generaliseringar har dragits. Vidare har ett bekvämlighetsurval använts, Yin (2011) menar att 

bekvämlighetsurval normalt sett inte är att föredra på grund av att det riskerar att leda till en okänd 

grad av ofullständighet eftersom de förmodligen inte är de mest informativa. Det finns även en risk 

att urvalet vinklas (Yin, 2011). Vi har strävat efter att studien inte ska vinklas för att bli mindre 
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trovärdig genom att välja respondenter i olika branscher och i ett brett åldersspann för att i största 

möjliga mån uppnå ett brett spektrum av information och synpunkter på studiens ämne.  

 

I studien har äldre litteratur använts vilket kan ses som en begränsning, men eftersom forskning är 

kumulativ anser vi att det är viktigt att även inkludera äldre litteratur som fortfarande citeras. Vår 

uppfattning är även att om flertalet nyare källor hänvisar till äldre litteratur tyder det på att 

informationen även är relevant än idag. Vidare har vi i den mån det gått valt att utgå från 

primärkällor då vi anser att citerad litteratur på vägen traderas och kan förvanskas.  

 

Studien utgår från forskninggapet att relatera digital teknik till befintliga teoretiska perspektiv och 

forskningsflöden inom entreprenöriell osäkerhet. Detta medför att det är första gången som de två 

forskningsfälten kopplas samman, något som i förlängningen medfört att ämnen behandlas ytligt 

eftersom utformandet av intervjuguiden avsåg att täcka in flertalet ämnen för kunna öka förståelsen 

för hur entreprenörer förhåller sig till den osäkerhet som råder när beslut tas angående 

implementering av ny teknologi. Vi anser därför att det hade varit intressant att genomföra 

ytterligare studier som bygger på vårt resultat för att kunna dra djupare slutsatser. 
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3. Teori 

3.1 Upplevd osäkerhet 
 I detta avsnitt behandlas forskning om den upplevda osäkerheten avseende ny teknologi hos 

entreprenörer. 

3.1.1 Osäkerhet avseende ny teknologi  

Osäkerhet utgör en begreppsmässig hörnsten för de flesta teorier om entreprenören (Holm, Opper, 

& Nee 2013; McMullen & Shepherd, 2006). Osäkerhet definieras bland annat i litteraturen som 

"oförmåga att tilldela sannolikheter till sannolikhet för framtida händelser" (Duncan, 1972; 

Pennings, 1981; Pfeffer & Salancik, 1978), "En brist på information om orsakseffektrelationer" 

(Lawrence & Lorsch, 1967) och “en oförmåga att förutsäga exakt vad resultatet av ett beslut kan 

vara" (Downey, Hellriegel & Slocum, 1975; Duncan, 1972; Schmidt och Cummings, 1976).  

 

Varför vissa människor accepterar de stora osäkerheterna i samband med entreprenörsverksamheten 

är en fråga som har fascinerat forskare under århundraden (Holm et al., 2013). Ett primärt fokus 

inom entreprenörskapsforskningen har varit att förstå den natur och källor till osäkerhet som ligger 

till grund för entreprenörsverksamheten (Kirzner, 1979; Knight, 1921; McKelvie, Haynie, & 

Gustavsson, 2011; Schumpeter, 1934), samt att begripa hur entreprenörsaktiviteter utvecklas bland 

sådan osäkerhet (Kirzner, 1979; Knight, 1921; McKelvie et al., 2011; Schumpeter, 1934). Under de 

senaste åren har framkomsten av ny digital teknik förändrat typen av osäkerhet som är inbyggd i 

företagsprocesser (Nambisan, 2017). Fink (1998) menar att små och medelstora företag (SME) 

kännetecknas av en hög grad av osäkerhet i sin IT-miljö på grund av att de ofta har begränsade 

mänskliga, ekonomiska samt materiella resurser vilket medför att de behöver förlita sig på extern 

hjälp i större utsträckning än stora organisationer.  

 

Ray, Muhanna och Barney (2005) hävdar att ny teknologi som “kastas in” för att effektivisera 

processer inom affärsverksamheten inte nödvändigtvis gör processerna effektivare. De känslor och 

upplevelser som ny teknologi skapar hos människor kan nämligen sträcka sig mellan allt från 

kontroll till kaos, frihet till underkuvelse, effektivitet till ineffektivitet och från att lösa problem till 

att skapa nya behov (Mick & Fournier, 1998). Richey och Autry (2009) menar att företag behöver 

både viljan och förmågan att hantera utmaningarna med ny teknologi för att förbli 

konkurrenskraftiga. Företaget med dess anställda behöver vara beredda på att använda ny teknologi, 

och studier på företagets teknologiska beredskap kan därmed ge en indikationer på eventuell nytta 

av att implementera ny teknologi inom företaget (Richey, Daugherty & Roath 2007; Ray et al., 

2005). Lin, Shih och Sher (2007) hävdar att när människor ska besluta sig om att ta sig an nya 
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teknologier, kommer de i första hand att utvärdera nyttan och användarvänligheten av den nya 

teknologin baserat på deras tidigare erfarenheter och känslor kopplade till teknologier; teknologisk 

beredskap. I ett företagsperspektiv byggs teknologisk beredskap upp av de samlade kompetenser, 

kunskaper och tillgångar som finns inom företaget (Amit & Schoemaker, 1993). Teknologisk 

beredskap utgör därmed den personspecifika aspekten av teknologisk acceptans (Godoe & Johansen 

2012). 

Parasuraman och Colby (2015) menar att erfarenheter och känslor kan resultera i såväl optimism 

som osäkerhet inför beslutet att ta sig an och implementera ny teknologi. Positiv syn på teknologi 

bidrar till personens teknologiska beredskap, medan negativ syn på teknologi hämmar personens 

teknologiska beredskap. Optimism beskrivs av Parasuraman och Colby (2015) som en positiv syn 

på teknologi och en tro på att teknologi bidrar till ökad kontroll, flexibilitet och effektivitet i 

människans liv. Osäkerhet bottnar å andra sidan i en misstro och skepticism mot teknologi; att 

teknologin knappast kommer att fungera som den ska, och att den riskerar att föra med sig negativa 

konsekvenser (Parasuraman och Colby, 2015). Teknologisk beredskap kan därmed ses som ett 

uttryck för den organisatoriska beredskapen och den personspecifika aspekten av acceptans för ny 

teknologi (Godoe & Johansen, 2012).  

 

 

3.2 Hantering av osäkerhet 
I detta avsnitt behandlas forskning om entreprenörers hantering av osäkerhet, vilket vi avser  

nyttja för att fördjupa förståelsen för den osäkerhet som ny teknologi för med sig. 

  

Entreprenörskap är en process som innebär en viss grad av osäkerhet enligt McKelvie et al. (2011). 

Frågan om hur entreprenörer klarar av de osäkerhetsfaktorer som uppstår genom 

internationaliseringen av konkurrensen, ökat tryck på innovationer samt ny kommunikationsteknik 

är enligt Becker och Knudsen (2005) ett centralt problem som företagsledningen står inför. 

McKelvie et al. (2011) menar att entreprenörers förmåga att tolka och svara på osäkerhet är 

avgörande för företagets eventuella framgång. McMullen och Shepherd (2006) anser att graden av 

upplevd osäkerhet och förmågan att stå ut med osäkerhet är de komponenter som visat sig skilja de 

entreprenörer som vågar agera från de som väljer att inte agera.  

 

Ett sätt att hantera osäkerhet på innefattar insamling av information (Luce & Raiffa 1957). Genom 

att öka mängden tillgänglig information kan en osäkerhetssituation omvandlas till en riskfaktor. 

Risk kan i sin tur mildras genom bättre planering och prognoser tack vare ökad tillgänglig 

information. Ett annat sätt att hantera osäkerhet på är organisatorisk flexibilitet. Teece, Peteraf och 
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Leih (2016) menar att organisatorisk flexibilitet oftast är onödigt i affärsmiljöer som endast utsätts 

för risker, men desto viktigare när företaget konfronteras av hot och möjligheter som är 

karakteristiska för dagens innovationsekonomi. Dock menar Teece et al. (2016) att organisatorisk 

flexibilitet endast bör eftersträvas i harmoni med kraven i affärsmiljön och företagets strategi; den 

typ av flexibilitet som chefer väljer att bygga in i organisationerna bör bero på företagets strategi 

och positionering på marknaden.  

 

Birley (1985) har studerat i vilken utsträckning entreprenörer nätverkade med sin lokala omgivning 

under uppstarten av företaget. Studien utgick från antagandet att entreprenören inte bara söker 

finansiering, lokaler och utrustning, utan även råd, information och uppmuntran av sitt nätverk. Den 

lokala omgivningen bestod av såväl formella nätverk såsom företag, banker, rådgivare, jurister samt 

informella nätverk såsom familj, vänner och affärskontakter. Studien visade att entreprenörerna 

hade störst hjälp och nytta av det informella nätverket i samband med anskaffningen av råmaterial, 

leveranser, utrustning, lokaler, ordrar och anställda. Detta resultat berodde dock inte på att det 

formella nätverket inte ville hjälpa entreprenörerna, istället berodde det på att entreprenörerna och 

deras informella nätverk inte förstod vilken hjälp som fanns att få från det formella nätverket 

(Birley, 1985). Det faktum att entreprenörer kan vända sig till banker, privatinvesterare eller till det 

informella nätverket för tillgång till extra kapital bidrar enligt Alvarez och Barney (2005) till 

hantering av såväl risk som osäkerhet.  

 

Slutligen framträder mänskliga resurser i form av erfarenhet som en faktor som bidrar till hantering 

av entreprenöriell osäkerhet (Frank, 1988). Ökad erfarenhet medför såväl minskad osäkerhet som 

minskad optimism hos entreprenören (Frank, 1988). Arabsheibani, De Meza, Maloney och Pearson 

(2000) anser att entreprenörer är mer mottagliga för överoptimism än anställda och De Meza och 

Southey (1996) hävdar att sådan överoptimism kan förklara den höga incidensen av misslyckande 

bland nya företag. Von Hayek (1937) menar dock att företagare lär sig av erfarenhet, de blir äldre, 

klokare och med tiden byts entreprenörers subjektiva åsikter ut mot objektiva fakta. Detta bidrar i 

sin tur till såväl minskad entreprenöriell osäkerhet som minskad entreprenöriell optimism.  

 

 

3.3 Beslutsfattande 
I detta avsnitt behandlas forskning om entreprenörers beslutsfattande, vilket vi avser att använda 

för att ge klarhet i eventuella faktorer som bidrar till mer grundade beslut, samt huruvida det finns 

inarbetade beslutsmodeller som täcker in majoriteten av de beslut som tas inom företaget, inklusive 

beslut angående anpassning till ny teknologi. 
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Beslutsfattande är en kognitiv process, vilket innebär att agerande personer gör val från de tankar 

och kunskaper som finns tillgängliga vid beslutets punkt (Shackle, 1961). Beslutsprocessen syftar 

till att skapa handling (Brunsson, 1982). Traditionell ekonomisk teori förutsätter att beslutsfattandet 

av entreprenörer sker på rationell basis, medan Statman (2005) anser att i praktiken är de beslut som 

fattas av entreprenörer långt ifrån välkalkylerade. Istället menar Statman att besluten påverkas av 

kognitiva och psykologiska fördomar såsom optimism och övertygelse. Carson (1993) anser att 

entreprenöriella företag som fattar strategiska beslut mer informellt, och har en högre grad av 

kreativitet samt är mer opportunistiska än konservativa företag. När det kommer till beslut om att ta 

sig an digitala marknadsföringsverktyg visar studier att småföretag ofta tar beslut som saknar 

planering; det digitala marknadsföringsverktyget implementeras i verksamheten baserat på tänket 

“låt oss bara göra det” istället för formell planering (Chaston, Badger, Mangles & Sadler-Smith, 

2003; Jones, Hecker & Holland, 2003). 

 

 

3.3.1 Beslutsfattande under osäkerhet  

Att fatta beslut under osäkerhet är grundläggande för entreprenörsarbetet (Brunsson, 1982) och 

eftersom att graden av osäkerhet för entreprenörer ofta är stor medför det att rationella 

beslutsmodeller ofta inte är användbara. Istället fattas ofta strategiska beslut med en hög grad av 

irrationalitet (Batstone & Pheby, 1996). Rationella beslut är en beslutsprocess där beslutsfattarna 

har god kännedom om preferenserna, vilket medför att de kan ställa alternativ mot varandra och 

jämföra konsekvenser samt preferenser för att sedan låta jämförelsen avgöra valet (Brunsson, 1998). 

Irrationella beslut kan bland annat handla om att beslutsfattarna inte vet vad de vill eller undersöker 

få alternativ och dess konsekvenser (Brunsson, 1982).  

 

Enligt Carson (1993) har entreprenören dock ofta en förståelse för den marknad som företaget är 

verksam på, och menar därför att besluten kan vara irrationella utan att bli ogrundade då 

entreprenören behöver samla in och analysera en mindre mängd information. För att ett beslut ska 

leda till handling bör beslutsprocessen utformas så att osäkerheten kring vilket alternativ som 

kommer genomföras samt osäkerheten kring vilket alternativt som är lämpligast vara så liten som 

möjligt (Brunsson, 1982). Brunsson menar att detta bäst uppnås genom en systematiskt irrationell 

beslutsprocess.  
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I fråga om entreprenörer skiljer sig i allmänhet från andra människor när det kommer till agerande 

under osäkerhet menar Holm et al. (2013) att i allmänhet skiljer sig inte entreprenörer från andra 

människor utan att de likväl som andra människor handlar på samma sätt när de utsätts för icke-

strategiska former av osäkerhet i situationer som inbegriper standardrisk eller tvetydighet. Däremot 

menar Holm et al. att ålder och utbildning har betydande effekter för beslutsfattande under 

osäkerhet. Studien visar att ålder är negativt korrelerad till osäkerhet och en högre utbildning 

förknippas med en lägre tvetydighetsavvikelse även om den endast var marginellt signifikant (Holm 

et al., 2013).  

 

 

3.3.2 Beslutsfattande avseende ny teknologi 

Forskning om individers och organisationers acceptans av nya teknologier innehåller en 

systemspecifik dimension (Godoe & Johansen 2012) som fokuserar på hur en specifik teknologi 

med dess särskilda egenskaper och attribut påverkar människors uppfattningar om teknologin i 

fråga (Burton-Jones & Hubona, 2006). Forskning inom teknologisk acceptans riktas mot att förstå, 

förutse och förklara variabler som påverkar människors och organisationers beslut om att börja 

använda ny teknologi (Gangwar, Date & Raoot, 2014). Forskning om acceptans av nya teknologier 

har enligt Parasuman (2000) pågått sedan 1970-talet, där anpassningen till telekommunikation varit 

ett av de allra första fenomen som studerades. Sedan dess har nya teknologier, ämnade för att 

underlätta och effektivisera människors privatliv och arbetsliv, vuxit fram i allt snabbare takt 

(Parasuman, 2000). Informationsteknologin är ett exempel på en specifik teknologi som enligt 

Hanafizadeh, Keating och Khedmatgozar (2014) haft en omfattande påverkan på alla områden av 

människans vardag. Acceptans av informationsteknologi beskrivs av Thong (1999) som det stadium 

där beslut fattas om att börja nyttja ny hårdvara och / eller mjukvaruteknik. Mehrtens, Cragg och 

Mills (2001) fann att acceptans av internet hos små företag påverkades signifikant av upplevd nytta, 

organisatorisk beredskap, samt yttre påtryckningar. Acceptans av digitala marknadsföringsverktyg 

är ett nytt forskningsområde som fått allt större betydelse då forskare hävdar att acceptans av nya 

digitala marknadsföringsverktyg är nödvändigt för små företags överlevnad (Alford & Page, 2015).  

 

Något som visat sig bidra till acceptans av digitala marknadsföringsverktyg är 

företagsägarens  uppfattningar angående verktygens långsiktiga nytta, det vill säga att verktygen 

hjälper till att få tillgång till nya kunder, skapa starkare band med existerande kunder, få tillgång till 

nischmarknader samt att förändra konsumenters uppfattningar om företagets produkter och tjänster 

(Simmons, Armstrong & Durkin, 2011). Den bransch som företaget befinner sig i, vilka specifika 



 

 
20 

digitala marknadsförinsgverktyg företagets konkurrenter använder och kunders förväntningar på 

vilka digitala marknadsföringskanaler som företaget bör nyttja är också faktorer som visat sig 

påverka acceptansen av digital marknadsföring (Simmons et al., 2011). Ytterligare faktorer som 

visat sig påverka acceptans av digitala marknadsföringsverktyg är tillgången till resurser i form av 

tid och pengar samt förmågan att mäta resultatet av nyttjandet av de digitala 

marknadsföringsverktygen (Simmons et al., 2011). Sellitto, Andrew, and Burgess (2003) menar att 

entreprenörens skepticism mot digital marknadsföring ökar desto svårare denne upplever att det är 

att mäta resultatet.  

 

 

3.4 Sammanfattning av teoretisk referensram 
Vår teoretiska modell avser hjälpa oss att öka förståelsen för hur entreprenörer förhåller sig till den 

osäkerhet som råder när mikroföretag tar beslut angående implementering av ny teknologi. Vi anser 

att de centrala teman som hjälper oss att svara mot syftet består av entreprenörers upplevda 

osäkerhet avseende ny digital teknologi, entreprenörers hantering av osäkerhet samt faktorer som 

styr och förklarar beslutstagande.  

 

Vår teoretiska modell inleder med att studera entreprenörers upplevda osäkerhet avseende ny 

teknologi. Det gör vi med hjälp av teori avseende teknologisk beredskap, det vill säga den 

personspecifika aspekten av teknologisk acceptans som beskriver entreprenörers inställning till ny 

teknologi. Detta eftersom forskningen visar att när människor beslutar sig för att ta sig an nya 

teknologier kommer nyttan och användarvänligheten av den nya teknologin främst baseras på 

tidigare erfarenheter och känslor kopplade till teknologin (Lin, Shih & Sher, 2007). Upplevda 

erfarenheter och känslor kan resultera i såväl optimism eller osäkerhet inför beslutet att ta sig an och 

implementera ny teknologi (Parasuraman & Colby, 2015). Företagets teknologiska beredskap kan 

även ge indikationer på eventuell nytta av att implementera ny teknologi inom företaget då företag 

behöver både viljan och förmågan att hantera utmaningarna med implementering av ny teknologi 

och studier (Richey, Daugherty & Roath 2007; Ray et al., 2005). Teorin beträffande teknologisk 

beredskap är enligt oss ett sätt att nyttja tidigare forskning för att öka förståelsen för entreprenörers 

uppfattningar om vad ny teknologi skapar för känslor. Trots att dessa känslor enligt tidigare 

forskning kan sträcka sig från osäkerhet till optimism, framstår ny teknologi ändock som en 

osäkerhetsfaktor enligt tidigare forskning. Därför anser vi att teknologisk beredskap ensamt inte 

kommer att bidra till en ökad förståelse för hur entreprenörer förhåller sig till ny teknologi.     
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Vi anser att teoribildningen kring hantering av osäkerhet kan bidra till en ökad förståelse för hur 

entreprenörer förhåller sig till ny teknologi, och i förlängningen även påverka beslutsfattandet 

avseende implementering av ny teknologi. Genom att studera hur entreprenörer hanterar den 

osäkerhet som implementering av ny teknologi för med sig ämnar vi fördjupa förståelsen.  

Då vi inte har funnit någon forskning som beskriver hur entreprenörer på mikroföretag hanterar den 

osäkerhet som implementering av ny teknologi för med sig, har vi därför valt att utgå från den 

teoribildning som för närvarande finns om entreprenörers hantering av osäkerhet. Olika sätt att 

hantera osäkerhet som nämns i litteraturen innefattar insamling av information (Luce & Raiffa 

1957), nätverkande (Birley, 1985), resurser (Alvarez & Barney, 2005) samt organisatorisk 

flexibilitet (Teece et al., 2016).  

 

Teknologisk acceptans är ett forskningsfält som berör entreprenörers beslutsfattande, vilket vi avser 

att använda för att bringa klarhet i eventuella faktorer som bidrar till beslut angående anpassning till 

ny teknologi. I studien har digital marknadsföring valts som systemspecifik teknologi eftersom 

digital marknadsföring är ett systemspecifikt forskningsområde inom digital teknik som fått allt 

större betydelse under de senaste åren (Alford & Page, 2015). Teknologisk acceptans består, utöver 

den personspecifika aspekten teknologisk beredskap, även av en systemspecifik aspekt (Godoe & 

Johansen 2012) som fokuserar på hur en specifik teknologi med dess särskilda egenskaper och 

attribut påverkar människors uppfattningar om teknologin i fråga (Burton-Jones & Hubona, 2006). 

Forskning inom teknologisk acceptans riktas mot att förstå, förutse och förklara variabler som 

påverkar människors och organisationers beslut om att börja använda ny teknologi (Date & Raoot, 

2014). Tidigare forskning visar på att kunder, konkurrenter, resurser, långsiktiga nytta och 

mätbarhet är faktorer som påverkar acceptans av digitala marknadsföringsverktyg, det vill säga 

människors och organisationers beslut om implementering av digitala marknadsföringsverktyg 

(Simmons et al., 2011).  

 

Den teoretiska referensramen illustreras i figur 2, som avsåg att hjälpa oss med att strukturera 

insamlingen av empiri. 

 

 



 

 
22 

 
Figur 2. Syntes av teoretisk referensram (egen konstruktion)  
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4. Empiri 
Tabell 1 visar de respondenter som deltagit i vår studie. Empiri utgick från tio intervjuer med 

grundare av olika mikroföretag. För att inte äventyra företaget och respondentens identitet har vi 

valt att inte benämna respondenterna vid namn eller uppge företagsnamn. Istället har vi 

sammanfattat respondentens ålder, bransch samt datum för intervju i en tabell. Att vi angett ålder, 

bransch och antal år i branschen är för att vi anser att det är variabler som kan ha påverkan på 

respondenternas svar och därför var av vikt att belysa. Det är även information som vi har fått 

tillåtelse att publicera.  

 

 

Respondent Ålder Bransch År i 

branschen 

År som verksam 

entreprenör 

Intervjudatum 

R1 26 år Konst  5 år 1 år 11 april 2019 

R2 26 år Livsmedel 1 år 1 år  11 april 2019 

R3 36 år Teknik 15 år 1 år 12 april 2019 

R4* 44 år Hälsa & Skönhet 1 år  1 år  13 april 2019 

R5 60 år Underhållning 25 år 25 år 15 april 2019 

R6 63 år Bygg 40 år  9 år 16 april 2019 

R7 36 år Vatten och avlopp 15 år  3 år 16 april 2019 

R8 61 år  Hotell/konferens/Event 20 år  20 år 19 april 2019 

R9 29 år Livsmedel 3 år  3 år 21 april 2019 

R10 29 år Musikproduktion 6 år  3 år 21 april 2019 

Tabell 1. Sammanställning av respondenter (egen konstruktion) *Kvinna 

 

4.1 Upplevd osäkerhet  

4.1.1 Källor till osäkerhet och upplevd optimism 

I empirin kunde vi se en stark koppling mellan bristen på resurser och osäkerhet, främst av 

finansiell karaktär.  

 

R9: “Det ekonomiska har påverkat oss mest eftersom att man är beroende av inkomsten och att 

man vill hålla företaget flytande. Allt annat kan man klara sig igenom.” 
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En majoritet av respondenterna hade både de mänskliga resurserna och de finansiella resurserna 

som krävdes för att implementera digital marknadsföring i sin affärsverksamhet, och dessa beskrev 

att om de mänskliga resurserna inte hade funnits så hade företaget de finansiella resurserna som 

krävdes för att få hjälp genom externa parter.    

 

R6: “Ja, alltså kunskaperna har jag ju inte men vi har ju råd att låta andra göra det jobbet åt oss. 

Det finns andra som kan det här med marknadsföring betydligt bättre än mig så jag låter dem göra 

jobbet åt oss! Jag tycker att det är värt det, jag betalar ändå inte så jättemycket för det.” 

 

I de företag där de finansiella resurserna upplevdes som särskilt svaga fanns det en större allmän 

osäkerhet i beskrivningen av tillvaron. Detta gällde framförallt R2 och R3, två entreprenörer som 

endast hunnit driva sina företag i ett år.  

 

R3: “Vi  orkar inte med de tunga frågorna helt enkelt [...]  för vi har inte riktigt resurserna, tiden 

räcker inte till…[...] istället jobbar vi på med att försöka sälja mer och få in mer pengar [...] det 

finns många jobb som en administratör skulle kunna göra som vi måste hålla på med nu [...] men vi 

gör det själva för vi har inte råd att betala lön för en administratör. [...] vi vet inte vart vi är på 

väg, klarar vi det här eller inte, och det kostar massa pengar och vi ska ha lön, så det är ju...ja...det 

är osäkert…” 

 

R2: “Otroligt pressad, på alla plan, finansiell press både privatekonomisk och även på 

företagsnivå och man står på kanten av ett stup hela tiden och  håller på och balanserar lite fram 

och tillbaka sådär. “ 

 

R10 var den enda som kände att denne inte hade de finansiella resurserna som krävdes för att 

utnyttja digital marknadsföring i den utsträckning som denne önskade. R10 hade tillgång till både 

kunskap och material avseende digital marknadsföring, vilket medförde att denne inte upplevde 

digital marknadsföring som en osäkerhetsfaktor. Istället skulle R10 kortsiktigt försöka få in mer 

finansiella resurser. 

Samtliga entreprenörer, inklusive R10, hävdade dock att de kände mer optimism än osäkerhet när 

det kommer till att driva företag. R3 berättade att den största anledningen till varför denne kände 

optimism framför osäkerhet bottnade i en stark tilltro till teamets förmåga.  

 

R3: “[...] osäkerheten är ju också tung, men jag är nog ändå mer optimistiskt tror jag [...] det finns 

många därute som inte är lika duktiga som oss, och då tänker jag att då måste ju vi klara av det 
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här, tänker jag...eh...jag tror ändå på oss som team, så...eh...hade jag varit helt själv så hade jag 

varit mer osäker, men nu har vi ju ändå två duktiga medarbetare med mig så...därför är jag 

optimistisk.” 

 

R1, R5, R6 och R8 hävdade att de endast upplevde optimism som entreprenörer. R5, R6 och R8 var 

de till åldern äldsta respondenterna varav R5 och R8 även varit verksamma inom sin bransch i minst 

20 år.  

 

R5: “...jag är född optimist så jag tror inte på så mycket osäkerhet [...]” 

 

R8: “Det finns inga osäkra beslut. [...] jag har ingen beslutsvånda. Jag har som aldrig drabbats av 

panik, utan skiter det sig så skiter det sig.”  

 

R1 och R9 hade endast varit verksamma som entreprenörer i ett år, men R1 hade startat företaget 

med en företagspartner som varit verksam i branschen i över 25 år och företaget hade finansiell 

trygghet från investerare. R9 hade varken investerare eller företagspartner med lång erfarenhet som 

stöd, men hävdade att i slutändan måste man helt enkelt bara våga ta steget och se om ens affärsidé 

kan lyfta, oavsett grundförutsättningarna.  

 

R9: “Vi kunde inte nånting om nånting när vi började, vi har bara låtsats som att vi har vetat vad 

vi håller på med hela tiden, sen när man har ett problem så löser man det, man lär sig av det, och 

sen går man vidare. Nästa gång är det problemet lättare att lösa. [...] Oro är dyrt för det kan göra 

en paralyserad från att hitta lösningar!”  

 

R9 berättade att under det första verksamhetsåret kom det knappt in några pengar från 

försäljningen. Detta innebar dock ingen osäkerhet, R9 hade en minimal lagerhållning, dessutom 

jobbade R9 och dennes affärspartner kvar på sina gamla jobb under uppstarten. Företaget hade 

istället lagt fokus under de första verksamhetsåren på att samla följare på Instagram och 

effektivisera marknadsföringen på denna plattform. Först när efterfrågan var tillräcklig började R9 

att köpa in mer lager. Under intervjun framkom det också att hela affärsidén bakom R9:s företag var 

att bygga upp en lifestyle-business, ett företag som kan bära ens livsstil. Därför var det enligt R9 

aldrig aktuellt att ta in investerare i företaget, det hade enbart gjort R9 pressad.  

 

R9: “Om man däremot har en investerare bakom så blir det väldigt stor press på lönsamhet. [...] 

Det sätter extremt mycket press på bolaget när det går för fort. [...] Skulle vi ha byggt upp X bara 
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som något som ska omsätta mycket pengar, som går med väldigt god lönsamhet, då hade vi gjort 

det annorlunda från början.”  

 

I intervjuerna framkom att flertalet av respondenterna besatt en branschkunnighet från den bransch 

som de valt att starta eget inom. R3 som valt att starta ett teknikinriktat företag, hade en 

civilingenjörsutbildning samt 11 års vana av att arbeta som ingenjör samt en stark tilltro till sitt 

team. Detsamma gällde R7, som ägnade sig åt samma typ av konsultuppdrag som entreprenör som 

denne gjort 11 år som anställd. R6 hade jobbat hela sitt liv i byggbranschen, och R5 hade drivit sin 

entreprenörsverksamhet i över 20 år som hobbyverksamhet vid sidan av en heltidsanställning innan 

denne tog steget till att driva företaget på heltid. 

 

R5: “Det har ju gått väldigt lätt och smidigt att växla över till heltid från min tidigare 30% 

hobbyverksamhet.” 

 

I anslutning till branschvana och en optimistisk inställning inför entreprenörskapet påtalades vikten 

av att våga agera av flera respondenter, då de ansåg att de som entreprenörer är utelämnade till sig 

själva.  

 

R7: “... det funkar inte att sitta hemma och tro att nån ska försörja dig, utan du är utlämnad åt dig 

själv på gott och ont liksom, så det gäller att våga kliva ut och ta för sig, för annars så händer det 

ingenting. Först och främst vill jag säga att våga göra någonting, därför att det finns jättemånga 

som funderar, men de allra flesta gör aldrig något mer än så brukar jag säga. Så att, att bara göra 

det, det är nog den första egenskapen som man behöver som entreprenör.“  

  

R5, som hade 25 års erfarenhet av att driva eget, menade att det visserligen krävs en optimistisk 

inställning för att lyckas som entreprenör, men varnade samtidigt för överdriven optimism.  

 

R5: “Märker man att det inte går att få ihop den här affärsverksamheten rent ekonomiskt så då 

måste man ju vara beredd att vara realistisk och fatta ett beslut att istället söka ett jobb eller en 

utbildning eller vad det nu kan vara. Man kan inte driva ett företag i ren dumhet, man måste vara 

realistisk.”  

 

Medan R5 med 25 års vana av entreprenörskap varnade för överoptimism och vikten av att vara 

realistisk när det kommer till att starta och driva eget företag hade R3 med endast 1 års vana av 

entreprenörskap startat sitt företag av följande skäl.  
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R3: “[...] mina kompisar startade ju eget för ett par år sen och jag tyckte väl att det lät kul och så, 

och att det gick mycket bra för dem och så...äh… så jag kände väl att det verkade roligt att köra 

eget och så har jag ju jobbat länge på X och så, så det var väl det som var drivkraften att göra 

nånting själv.” 

 

Trots att R3:s motiv till att starta eget bottnade i en kombination av tristess kopplad till det 

nuvarande jobbet samt att denne sett vännerna uppnå framgångar som entreprenörer, framkom det 

också att R3 valt en bransch där denne kunde nyttja sin utbildning, tidigare arbetslivserfarenhet och 

branschkunnighet. Detta tyder på att även om R3:s optimistiska inställning till att starta eget företag 

skulle kunna uppfattas som överoptimism, vilade R3:s beslut om att starta eget på såväl relevant 

utbildning som branschkunnighet.   

 

4.1.2 Osäkerhet avseende digital marknadsföring 

Vår empiri tyder inte på att det råder någon utpräglad osäkerhet kring digital marknadsföring. 

Istället såg majoriteten av respondenterna sig själv som tekniskt lagda och optimistiskt inställda till 

digital marknadsföring trots avsaknad av utbildning.  

 

R9: “Ingen formell marknadsföringsutbildning på papper. [...] jag är självlärd, jag har spenderat 

extremt mycket tid på att läsa böcker och studerat marknadsföring på eget initiativ och jobbat med 

det aktivt under många år. [...] Teknik är fantastiskt, jag tycker det är spännande och hela vår 

affärsmodell bygger på väldigt mycket ny teknik som för bara några år sedan inte var möjlig. Så 

jag tycker att man får bara omfamna den nya tekniken. Vi är öppna för ny teknik.”  

 

R5: “Jag ganska bra på teknik!  Gör man musik så måste man kunna teknik. [...] Så Ja, jag har 

väldigt lätt för teknik och jag är intresserad av teknik. Så att jag tycker att det är roligt så länge det 

är ett bra verktyg. [...] Och då tycker jag att det är väldigt inspirerande att lära sig sådan teknik.”  

 

Respondenterna ansåg att digitala marknadsföringsverktyg var en kul, givande och intressant 

utmaning att ta sig an.  

 

R3: “det är ju lite kul att lära sig det tycker jag...eh...men också lite jobbigt för man...eh...aa men 

det finns ändå en vilja att bli bättre på det, absolut, det gör det. 
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Majoriteten av respondenterna såg enbart möjligheter med digital marknadsföring, och att det gällde 

att kasta eventuell osäkerhet åt sidan och bara våga prova nya verktyg.   

 

R9: “ser man en nytta så tycker jag inte man ska vara rädd för att testa den nya tekniken. För är 

man snabb att ta sig det så har man ett övertag mot långsammare konkurrenter. Man måste våga 

pröva!”  

 

Traditionell marknadsföring hade enligt respondenterna fått ge vika för digital marknadsföring, och 

vi kunde istället se tendenser till att det är den traditionella marknadsföringen som skapar osäkerhet 

på grund av den betydligt mycket högre kostnaden.  

 

R6: “jag har ju tidigare försökt annonsera i tidningar och i annonsbladet och det gav mig inte ett 

smack, det kostade bara pengar.”  

 

Respondenterna menade att en fördel med digital marknadsföring var att det är enkelt att få 

spridning på marknadsföringen till en låg kostnad. Detta var enligt respondenterna inte fallet med 

traditionell marknadsföring.  

 

R1: “Det är mycket lättare att nå ut till mycket människor med digital marknadsföring. Dessutom 

för en väldigt billig peng, det var mycket billigare än vad jag trodde. Att annonsera i tidningar och 

ute på stan kostar ju massor, dessutom lär vi känna våra kunder genom den data som digitala 

medier möjliggör, vilket traditionella ej kan.” 

 

Nästan samtliga respondenter påstod sig ha både tid och intresse för att lära sig digital 

marknadsföring. Trots att begränsade finansiella resurser var en stor källa till osäkerhet så menade 

flertalet respondenter att de hade tillräckliga finansiella resurser för att lämna ut digital 

marknadsföring till extern part vid behov, då de betraktade kostnaden för digital marknadsföring 

som en förhållandevis liten kostnad vilket i förlängningen ledde till att begränsade finansiella 

resurser inte utgör någon osäkerhet avseende digital marknadsföring. Några respondenter menade 

även på  att det var av största vikt att kunna mäta ROI (Return of investment) av marknadsföring, 

något som fungerar alldeles utmärkt med digitala marknadsföringsverktyg. Att kunna mäta ROI av 

digitala marknadsföringsverktyg gör att osäkerheten kring utfallet försvinner. 
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R9: “Ja, alltså kan man inte mäta det så tror jag inte att vi ens skulle göra det! Om man kollar på 

exempelvis affiliates så kan man direkt se att den här personen har inte genererat ett enda sälj. 

Därför ska vi inte fortsätta skicka produkter till henne när det finns andra som genererar massor 

fler sälj.” 

4.2 Hantering av osäkerhet 

4.2.1 Entreprenörens hantering av osäkerhet 

Respondenterna hävdade att osäkerhet kunde hanteras och förebyggas genom att söka mer 

information både när det kommer till affärsverksamheten generellt samt avseende digital 

marknadsföring. Att söka mer information bidrog i förlängningen till att entreprenörerna kunde ta 

mer kalkylerade beslut.  

 

De respondenter som hade en positiv inställning till ny teknik ansåg att det i dagsläget var enkelt att 

lära sig ny teknik, då de på ett enkelt sätt kunde tillskansa sig information och lära sig grunderna i 

digital marknadsföring genom att se på instruktionsvideos på nätet och gå kvällskurser.  

 

R5: “Jag har inte råd att vara osäker. Känner jag att jag är osäker då fixar jag det genom att söka 

information.  [...] Ja jag tror att man måste inse att när man är osäker så måste man söka 

information, man måste prata med någon [...] annars kommer ju den här processen att bli jätte 

jobbig. [...] mycket av osäkerheten bottnar i att man inte förstår.”  

 

Det visade sig även att det fanns ett intresse att lära sig ny teknologi även bland en av de 

respondenter som inte upplevde sig vara tekniskt lagda och kände ett motstånd och / eller 

obehagskänslor inför ny teknologi.  

 

R4: “Jag är absolut inte tekniskt lagd.[...] Men vill lära mig mer [...] jag är generellt en nyfiken 

person av mig, och om det finns ett intresse så är jag nyfiken på ett helt annat sätt. [...] Jag ser 

ingen prestige i att fråga andra och ta hjälp.” 

 

Ett annat sätt att hantera osäkerhet var genom att nätverka med andra. Detta gällde såväl generellt 

för affärsverksamhet samt avseende digital marknadsföring. R1, R4 och R5 ansåg att de var 

prestigelösa inför de uppgifter som de besatt mindre kunskap inom. R5 använde sig bland annat av 

en mentor och menade att knappa resurser inte behöver vara ett bekymmer när det kommer till 

digital marknadsföring: 
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R5: “kan man inte sökoptimera hemsidan själv så kan man ju fråga exempelvis ungdomar på 

någon skola eller så. De är ju jätte duktiga på sånt. Jag har hört att äldre personer som driver eget 

som tycker att det är alldeles för dyrt att anlita en firma har gjort så. Istället för att betala 20 000 

för att göra en hemsida så kan man be en student göra en enkel hemsida eller någon bekant eller 

så.”  

 

R8 som beskrev att datorer var dennes akilleshäl och som dessutom inte vara ett dugg intresserad av 

varken Facebook eller Instagram, nämnde att dennes fru var desto bättre på datorer. Även R9 och 

R10 nämnde hur samarbete med personer som kompletterar ens svaga sidor hjälper till att 

förebygga osäkerhet.  

 

R9: “Jag är inte så orolig av mig, jag har ingen känslomässig anknytning till det vi gör. Det gör att 

jag kan titta objektivt på vår situation. X däremot är mycket mer känslomänniska medan jag är 

logisk, så vi balanserar varandra. Jag är lösningsorienterad; hur ska vi lösa det här, vad kan vi 

göra för att förebygga osäkerheten. [...] Sen när man blir större så är det viktigt att ha rätt folk runt 

omkring sig, dvs att bygga ett bra team. Det underlättar väldigt mycket.”   

 

R1 och R2 menade att företaget hade de grundläggande kunskaperna inom digital marknadsföring 

men att det krävdes mer resurser och teknisk kunskap för att kunna nå nästa nivå med digital 

marknadsföring. R3 beskrev att osäkerheten minskade och optimismen växte i samma takt som 

entreprenörerna inom R3:s företag samlade på sig mer erfarenheter kopplade till digital 

marknadsföring.  

 

R3: “Först var jag väldigt skeptisk, det gick dåligt och det gick åt lite mycket pengar [...] men nu 

börjar det bli lite ljusare, så nu känns det som att vi börjar tro på det här igen. [...] sen har vi nog 

blivit lite bättre på att skriva bra sökord i annonser och sånt [...] Och X har också knappat bra 

hemsidor som matchar dom här sökorden så att vi får bra annonsranking” 

 

Majoriteten av de företag som hade anlitat en extern part för att nå nästa nivå och få tillgång till mer 

spetskunskaper avseende digital marknadsföring hävdade att de hade full tilltro till externa parter. 

Dock framgick det att R1 och R3 upplevde en viss misstro till de digitala byråer de anlitat och 

menade på att de inte levererade önskade resultat, eller tog för mycket betalt. 

 

R6: “I somras så gick jag ju med på nånting så att jag skulle få vara med på Google, och sen så 

gick det några månader och sen ringde dom och tyckte att jag behövde en hemsida också, men det 
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skulle ju vara jättedyrt med hela den där skiten där...Men det här som jag tog nu, det var ju mycket 

billigare än de andra, men man får ändå samma grejer.”   

 

Även om R6 upplevde att det första prisförslaget som denne fick var för högt, framgår det av R6:s 

svar att denne trots allt värderade nyttan av digital marknadsföring i form av en sökoptimerad 

hemsida så pass högt att denne aktivt letade upp en annan leverantör som erbjöd tjänsten till ett 

lägre pris.    

 

 

4.3 Beslutsfattande  

4.3.1 Faktorer som styr acceptans av digital marknadsföring  

De digitala marknadsföringsverktyg som användes av respondenterna inkluderade hemsida, 

sökmotoroptimering, Facebook, Instagram, Google Ads samt affiliate marketing genom influencers. 

De flesta entreprenörer använde sig av en kombination av två till tre olika digitala 

marknadsföringsverktyg. Samtliga respondenter hade företagshemsidor och hos flertalet av dessa 

hade hemsidan sökmotoroptimerats för att bli mer sökbart och därmed mer synligt på nätet.  

 

R5: “Man måste ha en hemsida och man måste kunna sökoptimera hemsidan så att folk hittar åt 

den.“ 

 

R7 menade att hemsidan fungerade som en “kvalitetsstämpel” på att företaget var seriöst. 

Respondenter beskrev att anledningen till varför denne beslutat sig för att upprätta en hemsida 

grundade sig på ett krav som gällde vid ansökningar om förhandling med kommunala kunder. R7 

beskrev hur viktigt det var att kunna skriva företagets hemsideadress i ansökningsformuläret och 

därigenom uppvisa en hemsida som på ett enkelt sätt beskrev företaget i korthet signalerade att 

företaget existerar och är seriöst. Även R8 menade att företagets hemsida fanns till för att visa 

kunderna att företaget kunde leverera det som kunderna efterfrågar.  

 

R8: “Sen är det ju viktigt att hemsidan visar lite klass. Det ger ju trygghet. Jag menar att som när 

vi hade bokningen av jätteeventet med Microsoft så vill ju de se och ha nått bevis på att företaget 

som de anlitar kan klara av att leverera det som de har tänkt sig.”  
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R2 och R9 använde i sin tur företagets hemsida som en plattform för att sälja produkter, det vill 

säga som en e-butik men även R9 nämnde hur digitala marknadsföringsverktyg kan hjälpa företaget 

att framstå som seriöst.  

 

R9: ” Ju fler följare desto mer trovärdighet får man som företag!”  

 

Flertalet av respondenter, däribland R7, hade beslutat sig för att bygga hemsidan på egen hand, trots 

avsaknad av formell utbildning eller tidigare erfarenhet men menade samtidigt att det fanns 

tillräckliga finansiella resurser för att anlita en extern part vid behov. Samtliga respondenter förstod 

vikten av digital marknadsföring som ett medel för att nå ut till kunderna.  

 

R5: “Som egen företagare måste du finnas på nätet. Oavsett om du har en snickerifirma eller vad 

som helst så tror jag att du behöver finnas åtminstone på Facebook. Det behöver inte vara nog 

särskilt avancerade grejer, det räcker att det står kort om vad din affärsidé är, vad du heter och hur 

man kan nå dig och så vidare. Det viktiga är att folk ska kunna hitta dig om de har hört talas om 

dig…” 

  

R5 som var 61 år, hade dock medvetet valt att inte satsa på digital marknadsföring på grund av att 

denne inte ville ta emot fler kunder. Majoriteten av respondenterna betraktade dock digital 

marknadsföring som ett måste för att kunna konkurrera inom sin bransch och i enstaka fall härmade 

respondenterna konkurrenternas digitala marknadsföringsstrategier.     

 

R2: “Det är en baseline för en konsumentprodukt att finnas på instagram och facebook, det är så 

man gör. Det är det lägsta du måste göra, gör du inte det så finns du inte. Är det effektivt eller inte 

det spelar ingen roll, du måste finnas där!”  

 

R8: “jag tycker väl att det går inte att vara utan digital marknadsföring idag, du hamnar ju därute 

hur det än är numera, om än du inte vill…” 

 

Flertalet respondenter nämnde att de digitala verktygen behövde vara praktiskt användbara för att 

komma till nytta inom företaget, annars fanns det ingen anledning att implementera dem i 

verksamheten.  

 

R9: “Den bästa tekniken är dock den som fungerar, så det finns ingen anledning att börja krångla 

till det för sig om det inte behövs. 
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Att verktygen är praktiskt användbara medförde i sin tur att flertalet respondenter upplevde att de 

blev inspirerade att lära sig att nyttja dem på egen hand. Samtidigt påtalade en av respondenterna att 

ju mer intresserad och optimistiskt inställd till ny teknologi man är, desto viktigare är det att även 

att fundera över varför man ska anamma ny teknik. 

 

R9: “[...] ibland så har vi varit med om att vi har tänkt att detta program borde vi ha, och så har vi 

investerat pengar och jättemycket tid på att lära sig det, och sen visade det sig att det inte behövdes. 

Så man ska också ställa sig frågan varför ska vi ha denna teknik?”    

 

Flertalet respondenter nämnde att de varje dag tar många beslut av olika karaktär och vikt, däribland 

beslut avseende digitala marknadsföringsverktyg. R2 berättade att han varit tvungen att ta fram 

beslutsprocesser för att kunna hantera alla beslut. Denne menade på att det annars blev för 

ohanterbart och att bristen på kunskap medförde att osäkerheten blev för stor vilket tidigare lett till 

att fel beslut tagits, beslut som rent av hade skadat företaget och dess grundvärderingar. Avseende 

beslut där respondenterna antingen ansåg sig ha goda förkunskaper, där det fanns stora 

osäkerhetsfaktorer eller svårigheter med att kalkylera, baserade respondenterna besluten på 

magkänsla. I grund och botten framträdde dock en strävan efter att ta så rationella beslut som 

möjligt. 

 

R9: “Både jag och X är ganska dåliga beslutsfattare, vi skjuter gärna på tunga beslut (sånt som 

kommer att kosta pengar, som tar mycket tid eller om man måste göra stora förändringar)  in i det 

sista. Lättare beslut tar vi omgående [...] Men vi tittar ju såklart på kostnaden alltid och hur lång 

tid det kommer att ta för oss att driva igenom” .  

 

Majoriteten av beslutstagandet avseende digitala marknadsföringsverktyg baserades på kalkyler och 

överväganden. Flertalet respondenter menade på att samtliga beslut vägdes mot finansiell kostnad 

samt tidsaspekten det vill säga hur lång tid det skulle ta för att driva igenom beslutet.  

    

 

R6: “Ja, jag grubblade ganska länge innan jag tog det här beslutet, det gjorde jag faktiskt. Jag 

gillar inte att hålla på med snabba grejer utan jag tänkte igenom det ganska noga [...] dels för att 

det kostar men sen vill man ju att det ska bli rätt också i största möjliga mån! Att inte kasta 

pengarna på fel höft så att säga.” 
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Ett fåtal respondenter menade dock att det också fanns en grad av irrationellt beslutsfattande när 

företaget väljer bland digital marknadsföringsverktyg.  

 

R3: ”Vi försöker ändå att skaffa oss en uppfattning om vad det kostar att marknadsföra sig på olika 

ställen, och sen vart vi får mest ut av det… men vi har ju inte orkat sammanställa allt, vi vet ju inte 

riktigt allt...så det är både lite kalkyler och lite magkänsla.”  

 

För flertalet respondenter var möjligheten att mäta ROI en avgörande faktor som bidrog till val av 

marknadsföringsverktyg. Genom att mäta ROI blev beslutsfattandet mer rationellt, då mätningen av 

ROI gav en tydlig uppfattning om vad som fungerar och vad som inte fungerar. Detta bidrog i sin 

tur till hanteringen av den osäkerhet som råder kring digitala marknadsföringsverktyg. Framförallt 

R1 och R9 testade sig fram för att välja rätt bland de digitala marknadsföringsverktygen genom att 

fokusera på verktygets ROI, medan R6 baserade sitt val av att inkludera Facebook som plattform i 

sin digitala marknadsföringsstrategi på tips från vänner och bekanta. 

 

R6: “jag var och köpte en ny telefon här i höstas och då pratade jag med en kille där som jag 

känner och då började vi prata om marknadsföring och då rekommenderade han facebook, och sen 

har jag hört det av andra också.  Det är väl ganska bra spridning där, det är ju mycket tjatter 

där...jag har inte själv nån facebooksida, men jag förstår ju att det är mycket den där vägen…” 
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5. Analys 
Den teoretiska modellen (Figur 1) har reviderats med nya teman som vi fann i vårt empiriska 

material, de nya kategorierna är markerade med grönt. I den reviderade modellen (figur 3) har 

teknologisk beredskap ersatts med optimism då vårt empiriska material visade att den teknologiska 

beredskapen präglas av optimism snarare än osäkerhet. Avseende hantering av osäkerhet har 

organisatorisk flexibilitet tagits bort då vårt empiriska material inte visar på att det var ett sätt som 

användes av respondenterna och därmed inte styrker teorin. När det kommer till teknologisk 

acceptans framkom en ny faktor som visade sig påverka den teknologiska acceptansen; praktisk 

användbarhet.  

 

 
Figur 3. Vår tolkning av samband utifrån teori och empiri (egen konstruktion) 

 

5.1 Entreprenörens förhållningssätt till osäkerhet avseende ny teknologi 

Inom entreprenörsskapslitteraturen är osäkerhet en central del (Holm, Opper, & Nee 2013; 

McMullen & Shepherd, 2006) och vår uppfattning är att det i entreprenörslitteraturen tas för givet 

att entreprenörskap innefattar en viss grad av osäkerhet. Flertalet av respondenterna menade på att 

osäkerheten var en stor del av vardagen och att den främsta osäkerheten var kopplad till finansiell 

osäkerhet men i intervjuerna framkommer också att detta inte gällde samtliga respondenter. Istället 

kunde vi se en tydlig koppling mellan de respondenter som inte upplevde osäkerhet; samtliga hade 
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starka finansiella resurser. Vår studie tyder på att de företag som varit verksamma i endast ett år och 

saknade externa finansiärer upplevde störst osäkerhet, medan de företag som antingen backades upp 

av finansiärer eller som varit verksamma i årtionden upplevde mindre osäkerhet. Dock framträdde 

en av våra respondenter som ett tydligt exempel på att entreprenöriell osäkerhet kan dämpas trots 

avsaknad av lång branscherfarenhet eller finansiär. Denna respondent hade avvaktat med att säga 

upp sig från sin anställning tills det egna företaget, som byggdes upp vid sidan av jobbet med egna 

medel, stod på egna ben och kunde ge respondenten en skälig lön.  

 

Vårt resultat tyder också på att såväl osäkerhet som överoptimism dämpades framförallt hos 

respondenter som verkat i en viss bransch länge och därefter startat eget inom samma bransch. 

Detta fynd bekräftar resultatet av Franks (1988) studie som fann att mänskliga resurser i form av 

erfarenhet bidrog till hantering av entreprenöriell osäkerhet där ökad erfarenhet medförde såväl 

minskad osäkerhet samt minskad optimism hos entreprenören. 

 

Nambisan (2017) menar att framkomsten av ny digital teknik har förändrat typen av osäkerhet som 

är inbyggd i företagsprocesser. Fink (1998) anser att SMEs kännetecknas av en hög grad av 

osäkerhet i sin IT-miljö eftersom de ofta har begränsade mänskliga och finansiella resurser. Vår 

studie går emot detta då empirin visar att det inte råder någon utpräglad osäkerhet kring ny teknik i 

form av digital marknadsföring hos respondenterna, trots att majoriteten av respondenterna hade 

begränsade mänskliga och finansiella resurser. Istället betraktade majoriteten av respondenterna sig 

som tekniskt lagda, det vill säga deras teknologiska beredskap präglades av optimism, tack vare att 

de betraktade ny teknik som intressant och hade lätt att lära sig ny teknik. Detta visade sig i sin tur 

bidra till en mer framgångsrik implementering av ny teknologi i form av digitala 

marknadsföringsverktyg, något som backas upp av det faktum att samtliga av våra respondenter helt 

övergett traditionell marknadsföring till förmån för digital marknadsföring, trots avsaknad av 

formell utbildning i digital marknadsföring. Vårt resultat kan därmed bekräfta att en optimistisk syn 

på ny teknologi bidrar till en ökad nytta av implementering av ny teknologi samt ökad effektivitet i 

människans arbetsliv (Parasuraman & Colby, 2015; Richey et al., 2007; Ray et al., 2005).  

 

Tidigare forskning menar på att entreprenören har en stor påverkan på den teknologiska 

anpassningen och beredskapen (Simmons et al., 2011), något som även vår studie visar. I de företag 

där entreprenören har en optimistisk syn på digital marknadsföring och ny teknologi prioriteras 

användandet av digital marknadsföring medan resultatet även visar att ett fåtal entreprenörer anser 

att digital marknadsföring inte behövs, de företagen fokuserar därför inte i lika stor utsträckning på 

digital marknadsföring. 
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Utöver det faktum att respondenternas teknologiska beredskap präglades av optimism, fann vi också 

att digital marknadsföring inte upplevdes som en osäkerhetsfaktor tack vare det relativt låga priset 

av implementering av digital marknadsföring i affärsverksamheten då den finansiella kostnaden för 

att implementera digitala marknadsföringsverktyg i affärsverksamheten upplevdes som en relativt 

liten kostnad. Då det framgick i intervjuerna att majoriteten av respondenterna vägde besluten inom 

företaget mot resurser, främst av finansiell karaktär, tolkar vi det som att den låga kostnaden för 

digital marknadsföring medförde minskad osäkerhet. Detta eftersom respondenterna menade på att 

osäkerheten inom entreprenörskapet främst kopplades till bristen på finansiella resurser. Amit och 

Schoemaker (1993) menar att i ett företagsperspektiv byggs teknologisk beredskap upp av de 

samlade kompetenser, kunskaper och tillgångar som finns inom företaget. Vi kan konstatera att den 

teknologiska beredskapen hos respondenterna, som präglas av optimism, kan kopplas till mänskliga 

och finansiella tillgångar som är tillräckligt starka för att kunna implementera ny teknologi i form 

av digital marknadsföring i affärsverksamheten, oavsett om det handlar om att entreprenören själv 

tillskansar sig de kunskaper och kompetenser som krävs eller om entreprenören väljer att anlita en 

extern part.    

 

Glenn Richey och Autry (2009) anser att utöver viljan behöver företag även förmågan att hantera 

utmaningarna med ny teknologi för att förbli konkurrenskraftiga. Vår studie visar att överlag var 

respondenterna överens om att digitala marknadsföringsverktyg var en kul, givande och intressant 

utmaning att ta sig an. Majoriteten av respondenterna besatt tillräckliga kunskaper och kompetenser 

som krävdes för att hantera digital marknadsföring eftersom de ansåg att marknadsföringsverktygen 

var lätthanterliga och användarvänliga. Det fanns även ett gemensamt intresse för att lära sig nya 

saker bland respondenterna och respondenterna ansåg att det var relativt lätt att på egen hand lära 

sig grunderna i digital marknadsföring, något som ytterligare bidrog till optimism avseende den 

teknologiska beredskapen hos respondenterna. 

 

Nambisan (2017) anser att ny digital teknik har förändrat sätten att hantera osäkerhet på. Vår teori 

har utgått från äldre teoribildningar avseende strategier att hantera osäkerhet på och studien visar att 

strategier som nämns i teorin förutom organisatorisk flexibilitet användes av respondenterna. Inom 

litteraturen nämns insamling av information samt nätverkande som sätt att hantera osäkerheten på 

(Luce & Raiffa, 1957). Respondenterna i studien sökte aktivt kunskap samt nätverkande med 

vänner, bekanta och mentorer för att förstå och lära sig att nyttja ny teknologi. De nämnde även att 

de var prestigelösa gentemot att be externa parter om råd, och flera respondenter ansåg att osäkerhet 
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kunde hanteras genom att antingen vända sig till externa parter för att öka sin egen kunskap, eller 

genom att anlita någon som hade de nödvändiga kunskaperna inom det område som gav upphov till 

osäkerhet. Fink (1998) anser att SMEs behöver förlita sig på externa parter oftare än stora 

organisationer och att det är en osäkerhetsfaktor. Vissa av respondenterna hade anlitat en extern part 

avseende digital marknadsföring och endast ett fåtal av dessa menade på att de hade en misstro till 

externa parter. Något som istället talade för att anlita externa parter var att kostnaden för det var 

relativt låg vilket medförde att majoriteten av respondenterna hade råd att anlita en extern part vid 

behov. Vår studie stärker därmed inte i någon större utsträckning Finks (1998) resultat att anlitandet 

av externa parter genererar osäkerhet.  

 

Liesch et al. (2011) och Mascarenhas (1982) anser att osäkerhet inte förminskas utan endast 

hanteras. Inom teorin nämns insamling av information, nätverkande och resurser som sätt att 

hantera osäkerhet på. Vår studie visar dock att dessa strategier för att hantera osäkerhet även kan 

användas för att förebygga osäkerhet och därmed bidra till en mer optimistisk syn på ny teknologi. 

Ytterligare en aspekt som talade för optimism avseende ny teknik i form av digital marknadsföring 

var mätbarheten. Luce & Raiffa (1958) menar att genom att öka mängden tillgänglig information 

kan en osäkerhetssituation omvandlas till en riskfaktor och att risk i sin tur kan mildras genom 

bättre planering och prognoser. Majoriteten av besluten avseende digital marknadsföring tog 

respondenterna på rationell basis, baserade på mätningar och kalkyler. Vår tolkning är att digital 

marknadsföring är enkel att mäta, vilket torde medföra att det är enklare att fatta rationella beslut 

eftersom mätbarheten medför en ökad kännedom om preferenserna vilket bland annat möjliggör att 

beslutsunderlag kan skapas. Som systemspecifik aspekt tolkar vi att digital marknadsföring därmed 

kan ses som ett sätt att stävja osäkerheten, då möjligheterna att mäta till exempel ROI hjälpte 

entreprenörerna att hantera osäkerheten kring utfallet av marknadsföringsinsatserna.  

 

 

5.2 Beslutsfattande angående implementering av ny teknologi 
Trots att traditionell ekonomisk teori förutsätter att entreprenörers beslutsfattandet sker på rationell 

basis anser Statman (2005) att i praktiken är de beslut som fattas av entreprenörer långt ifrån 

välkalkylerade. Istället menar Statman att besluten påverkas av kognitiva och psykologiska 

fördomar såsom optimism och övertygelse. Som vi tidigare konstaterat har respondenterna visat en 

optimistisk inställning gentemot ny teknologi. Med andra ord, den teknologiska beredskapen hos 

respondenterna har övervägande präglats av optimism snarare än av osäkerhet och kostnaden för att 

implementera ny teknik i form av digital marknadsföring i sin affärsverksamhet är hanterbar även 

för entreprenörer med knappa finansiella resurser. Därmed uppstår frågan huruvida den upplevda 
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optimismen gentemot ny teknologi påverkat beslutsfattandet angående implementering av digital 

marknadsföring och ifall beslutsfattandet därigenom kommit att skilja sig från beslutsfattande som 

sker helt på rationell basis. Enligt teorin tas beslut om implementering av digitala 

marknadsföringsverktyg hos små företag oftast under avsaknad av planering (Chaston et al., 2003; 

Jones et al., 2003) något som talar för att respondenternas beslutsfattande skulle kunna ha präglats 

av irrationalitet. Vår studie visar dock att endast hos två av tio respondenter har beslut avseende 

implementering av digital marknadsföring tagits på “magkänsla”. Samtidigt var  dessa två 

respondenter noga med att påtala att det hade gjorts försök till att skapa såväl kostnadskalkyler som 

att rådfråga andra som var insatta inom området innan besluten slutligen enligt respondenterna 

själva tagits på magkänsla. Resten av respondenterna uppvisade desto tydligare tecken på att beslut 

tas på rationell basis då majoriteten nämnde nyttjandet av kalkyler och påtalade vikten av 

noggranna överväganden.  

 

Dock framträdde en intressant och något motstridig uppfattning om att desto större grad av tidigare 

erfarenheter ett beslut baseras på, desto mer ökar graden av “magkänsla” i beslutsfattandet. Detta 

stämmer väl överens med studien av Carson (1993) som visade på att entreprenören ofta har en 

förståelse för den marknad som företaget är verksamt på och att besluten därmed kan vara 

irrationella utan att bli ogrundade. Detta för att entreprenören behöver samla in och analysera en 

mindre mängd information inför beslutsfattandet. Trots denna något avvikande uppfattning uppvisar 

majoriteten av respondenterna tydliga tecken på rationalitet i beslutsfattandet och vår studie kan 

därmed inte bekräfta att beslut om implementering av digitala marknadsföringsverktyg hos små 

företag ofta tas under avsaknad av planering (Chaston et al., 2003; Jones et al., 2003).  

 

Att beslutstagandet angående implementering av ny teknik i form av digital marknadsföring tas på 

rationell basis hos majoriteten av våra respondenter är enligt oss något som kan relateras till den 

tidigare forskningen kring teknologisk acceptans, det vill säga forskning som riktats mot att förstå, 

förutse och förklara variabler som påverkar människors och organisationers beslut om att börja 

använda en viss specifik teknologi (Gangwar, Date & Raoot, 2014). Teoribildningen om 

teknologisk acceptans nämner ett antal faktorer som visat sig styra beslut angående digitala 

marknadsföringsverktyg, exempelvis den bransch med dess konkurrenter som företaget befinner sig 

i (Simmons et al., 2011). I vår studie framkom det att flertalet respondenter fattar beslut avseende 

digital marknadsföring baserat på konkurrentanalyser och menade att de både påverkades av och 

påverkade konkurrenterna. De respondenter vars beslut angående nyttjande av digitala 

marknadsföringsverktyg påverkades av konkurrenters beteende menade även att ett bra sätt att 
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utveckla och tillskansa sig mer kunskap om digitala marknadsföringsverktyg var att följa vad 

konkurrenterna gjorde.  

 

Vår studie fann att kunders sätt att nyttja digitala medier har en stor påverkan på entreprenörers 

beslut angående lämpliga digitala marknadsföringskanaler och vår studie visar tydliga tecken på att 

entreprenörerna har en god uppfattning om vilka digitala medier och kanaler som är mest effektiva 

för att nå potentiella framtida kunder. Därmed anser vi att vår studie bekräftar Simmons et al. 

(2011) som fann att grundarens uppfattningar angående verktygens långsiktiga nytta, det vill säga 

huruvida verktygen hjälper till att få tillgång till nya kunder och skapa starkare band med 

existerande kunder, är en faktor som driver beslut angående implementering av digitala 

marknadsföringsverktyg.  

 

Vidare har tillgången till resurser i form av tid och pengar (Simmons et al., 2011), samt möjligheten 

att mäta utfallet av nyttjandet av marknadsföringsverktygen visat sig vara faktorer som driver beslut 

angående implementering av digitala marknadsföringsverktyg. Vår studie visar att nio av tio 

respondenter antingen har tid till att lära sig bedriva digital marknadsföring eller tillräckliga 

finansiella resurser för att leja ut det till en extern part. För två av tio respondenter spelade också 

mätbarheten av de digitala marknadsföringsverktygen en avgörande betydelse. Detta är ett 

intressant resultat eftersom att Sellitto et al., (2003) hävdar att entreprenörens skepticism mot det 

digitala marknadsföringsverktyget ökar ju svårare denne upplever att det är att mäta resultatet av 

dess nyttjande. Enligt oss tyder vårt resultat istället på att hos 8 av 10 respondenter råder det en 

förutfattad uppfattning om att nyttjande av digitala marknadsföringsverktyg i någon form är helt 

enkelt ett behov för att överleva konkurrensen, oavsett vilken bransch man verkar inom. Med andra 

ord; enligt majoriteten av respondenterna behövs inga egna mätningar för att bekräfta nyttan av 

digitala marknadsföringsverktyg. Flertalet respondenter nämner också att de digitala verktygen 

behöver vara praktiskt användbara för att komma till nytta inom företaget, annars finns det ingen 

anledning att implementera dem i verksamheten. Det framkom dessutom att ju mer intresserad och 

optimistiskt inställd till ny teknologi man är desto viktigare är det att fundera över varför man ska 

anamma ny teknik.  

 

Vår empiri antyder att beslut angående implementering av digitala marknadsföringsverktyg tagits 

under en mer optimisk sinnesstämning än osäkerhet. “Tunga beslut”, det vill säga beslut som 

innebär stora kostnader eller omfattande förändringar för affärsverksamheten, sköts ofta upp och 

kan därmed betraktas ha präglats av osäkerhet. Dock har majoriteten av respondenterna uttalat sig 

om att implementering av digitala marknadsföringsverktyg inneburit en förhållandevis låg kostnad, 
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samtidigt som entreprenörerna sett omfattande långsiktiga fördelar med implementeringen. Enligt 

oss tyder det på att beslut angående implementering av digitala marknadsföringsmetoder baseras på 

en övertygelse såsom Statman (2005) beskrivit det. I respondenternas fall en övertygelse om att 

implementering av digitala markandsföringsverktyg för med sig fördelar för affärsverksamheten till 

en låg kostnad, oavsett vilken bransch som entreprenören verkar inom. Samtidigt framkommer det 

tydligt att denna ovannämnda övertygelse bottnar i observationer om hur entreprenörens kunder och 

konkurrenter agerar samt hur praktiskt användbara de digitala marknadsföringsverktyg ansågs vara 

innan implementering.  

 

Vår studie har inte lyckats visa några tydliga tecken på “problem” som kan leda till irrationella 

beslut, såsom att beslutsfattarna inte vet vad de vill eller att beslutsfattarna undersöker allt för få 

alternativ och dess konsekvenser (Brunsson, 1982). Istället lutar entreprenörerna sig mot 

kundanalyser och konkurrentanalyser oavsett hur formella eller informella de än må vara och detta 

uppfattar vi som tecken på att beslutstagande angående implementering av digitala 

markandsföringsverktyg präglats av rationalitet. Vår studie kan därmed inte bekräfta den tidigare 

forskningen som hävdat att graden av osäkerhet för entreprenörer ofta är stor, att rationella 

belutsmodeller ofta inte är användbara och att beslut istället ofta fattas baserat på en hög grad av 

irrationalitet (Brunsson, 1982; Batstone & Pheby, 1996).  

 

Studien visar också på att vikten av digital marknadsföring främst beror på företagets syfte med 

verksamheten och organisationsstruktur. En del av företagen är till stor del beroende och uppbyggda 

kring ny teknologi och digital marknadsföring medan andra företag som inte önskar skala upp, 

redan har en befintlig kundkrets och varumärkeskännedom inte är beroende av digital 

marknadsföring i lika stor utsträckning för att överleva. Detta går till viss del emot Alford och Page 

(2015) som menar på att acceptans av nya digitala marknadsföringsverktyg är nödvändigt för små 

företags överlevnad. 
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6. Slutsats 

6.1 Syftet besvaras 
Syftet med studien var att öka förståelsen för hur entreprenörer förhåller sig till den osäkerhet som 

råder när beslut tas angående implementering av ny teknologi. Vår studie indikerar att 

entreprenöriell osäkerhet avseende ny teknologi är i det närmaste obefintlig, tack vare de 

identifierade aspekterna som visat sig förebygga osäkerhet. Entreprenöriell beslutsfattande avseende 

digital marknadsföring sker under optimism, präglas av rationalitet och drivs av faktorer varav 

majoriteten kan kopplas till tidigare forskning om teknologisk acceptans (se figur 3).  

 

 

6.1.1 Osäkerhet avseende ny teknologi är i det närmaste obefintlig 
Den osäkerhet som råder när mikroföretag beslutar sig om ny teknologi i form av digitala 

marknadsföringsverktyg är i det närmaste obefintlig. Vår studie visar istället att entreprenörer har en 

optimistisk inställning till digitala marknadsföringsverktyg, oavsett ålder och bransch, något som 

kan förklaras av följande upptäckter;  

 

Entreprenörer som identifierat ett behov av att implementera digital marknadsföring i sin 

verksamhet har enligt vår studie förhållandevis lätt att tillskansa sig grundläggande kunskaper och 

kompetenser om digitala marknadsföringsverktyg genom insamling av information och 

nätverkande. Detta trots avsaknad av formell utbildning inom marknadsföring. En stark befintlig 

kundbas kunde resultera i ett mindre uttalat behov av digital marknadsföring i de fall där 

entreprenören inte hade några ambitioner kring att öka den befintliga kundbasen. Vidare hade 

entreprenörerna tillräckliga finansiella resurser för att anlita en extern part för att lösa 

arbetsuppgifter relaterade till digital marknadsföring. Vår studie visar även att starka finansiella 

resurser är det främsta verktyget för att minska osäkerheten men också att svaga ekonomiska 

resurser är vanligt förekommande hos entreprenörer i mikroföretag. Dock fann vi att den finansiella 

kostnaden för att implementera digitala marknadsföringsverktyg i affärsverksamheten är hanterbar 

även för entreprenörer med svaga ekonomiska resurser. Digitala marknadsföringsverktyg medför 

goda möjligheter till att mäta ROI av marknadsföringsinsatser, något som guidar entreprenören i 

dennes val av plattform för digital marknadsföring samt hjälper till att förebygga samt hantera 

osäkerhet kring utfallet av marknadsföringsinsatserna.  
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6.1.2 Beslutsfattande om digital marknadsföring sker på rationell basis präglad av optimism 
Den teknologiska beredskapen hos respondenterna har övervägande visat sig präglas av optimism 

snarare än av osäkerhet och beslut sker utifrån en långsiktig och positiv syn på nyttan av 

implementering av digital marknadsföring. Majoriteten av besluten avseende digital marknadsföring 

tas på rationell basis baserade på kalkyler, noggranna överväganden och uppföljningar av ROI. 

Även praktisk användbarhet samt kunders och konkurrenters agerande påverkar valet av digitala 

marknadsföringsverktyg.    

 

 

6.2 Teoretiskt bidrag  

Genom studien anser vi oss ha utvidgat kunskapen avseende behovet att relatera digital teknologi 

till befintliga teoretiska perspektiv och forskningsflöden inom entreprenöriell osäkerhet. Det finns 

redan framforskade teorier om upplevd osäkerhet avseende ny teknologi, strategier att hantera 

osäkerhet på (Luce & Raiffa, 1958;  Becker & Knudsen , 2005; Teece et al., 2016; Birley, 1985) 

samt beslusfattande avseende ny teknologi (Mehrtens et al., 2001; Simmons et al., 2011), men det 

har saknats forskning som integrerar dessa ovannämnda forskningsfält.    

 

Vår studie bidrar till litteraturen genom att upprätta ett ramverk som ökar förståelsen för hur 

entreprenörer förhåller sig till den osäkerhet som råder när beslut angående implementering av ny 

teknologi ska tas. Ramverket skildrar vilka faktorer som har inverkan på entreprenörens upplevda 

optimism avseende ny teknologi. Vårt empiriska material antyder att låg finansiell kostnad, kunskap 

och kompetens, befintlig kundbas samt mätbarhet är faktorer som förebygger osäkerhet. Insamling 

av information, nätverkande samt mänskliga, finansiella och materiella resurser är i sin tur faktorer 

som bidrar till ökad kunskap och kompetens, faktorer som inom teorin beskrivs som strategier att 

hantera osäkerhet på. Vårt empiriska material antyder även att dessa strategier kan användas för att 

förebygga entreprenöriell osäkerhet. Vidare skildrar ramverket hur förebyggande av osäkerhet i sin 

tur skapar en optimistisk inställning till beslutsfattande avseende implementering av ny teknologi i 

form av digital marknadsföring, där framförallt mätbarheten bidrar till att beslutsfattandet sker på 

rationell basis, och där besluten i stor utsträckning drivs av faktorer kopplade till tidigare forskning 

inom teknologisk acceptans. Studien skapar därmed en större förståelse för hur entreprenören 

förhåller sig till osäkerheten avseende ny teknologi samt hur det präglar beslutsfattande avseende 

implementering av ny teknologi.  
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6.3 Praktiskt bidrag 

Digital marknadsföring kan bedrivas framgångsrikt till en låg finansiell kostnad trots avsaknad av 

tidigare erfarenhet eller utbildning hos entreprenören. Osäkerhet avseende  implementering av 

digital marknadsföring kan förebyggas med hjälp av insamling av information och nätverkande. 

Studien visar även att oavsett bransch så framträder digitala marknadsföringsverktyg som ett 

billigare, effektivare och mer mätbart sätt att sköta företagets marknadsföring på jämfört med 

traditionell marknadsföring.  

Våra praktiska råd till entreprenörer i mikroföretag är därmed:  

• Den informationen och de verktyg som behövs för att bedriva digital marknadsföring på en 

grundläggande nivå, såsom att bygga en hemsida, skaffa en Facebooksida och starta igång 

ett Instagramkonto kan entreprenörer tillskansa sig på internet. 

• Beroende på företagets verksamhet lämpar sig vissa specifika digitala 

marknadsföringsverktyg bättre än andra. Något som kan hjälpa entreprenörerna är att 

studera hur konkurrenterna använder digital marknadsföring i sin verksamhet och därigenom 

skapa sig en uppfattning om vilka verktyg och kanaler som lämpar sig för företagets 

bransch.  

• Det kan ta tid att se resultatet av investeringar i digitala marknadsföringsverktyg. Att bygga 

upp en följarskara på Instagram eller att skapa innehåll som ökar hemsidans rankning bland 

sökmotorer kan i många fall vara en tidskrävande process. Därmed är tålamod och ett 

långsiktigt synsätt på nyttjande av digital marknadsföring viktigt.  

• Om entreprenören väljer att skaffa en företagshemsida så är rekommendationen att 

sökoptimera hemsidan. Ju högre upp hemsidan hamnar i sökmotorernas sökresultat desto 

mer synlig blir den för kunderna.  

• Digitala marknadsföringsverktyg är mätbara vilket medför att osäkerheten kring utfallet 

minskar. Genom att nyttja mätbarheten kan mått som till exempel ROI användas för att 

skapa beslutsunderlag.  

• De entreprenörer som saknar intresse för att bedriva digital marknadsföring kan anlita 

externa parter till en låg finansiell kostnad. 

 

 

6.4 Förslag för fortsatt forskning 
Vår studie identifierar aspekter som förebygger entreprenöriell osäkerhet. Ett förslag till framtida 

forskning är att använda sig av de faktorer som vi funnit förebygga osäkerhet och testa dem på en 

annan digital teknologi, till exempel ett nytt, digitalt affärssystem, för att kunna se huruvida 
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resultatet hade skiljt sig åt. I studien har vi fokuserat på mikroföretag där antalet år som företaget 

varit aktivt varierar stort. Flertalet av respondenterna har enbart drivit sitt företag under ett fåtal år 

medan andra har drivit företaget i årtionden. Det finns indikationer som tyder på att nystartade 

företag generellt agerar under en större osäkerhet än ett etablerat företag trots att båda företagen 

faller inom kategorin mikroföretag. Sannolikt upplever det nyetablerade företaget större osäkerhet 

angående såväl kunder, konkurrenter som finansiella resurser. Dessutom kan det antas att 

entreprenören inte heller funnit sig tillfreds med alla de roller och arbetsuppgifter som behöver 

hanteras i ett nyetablerat företag. Det hade därför varit intressant att bygga vidare på vår studie 

genom att genomföra en jämförande studie i en större skala för att kunna dra slutsatser på huruvida 

nyetablerade mikroföretag skiljer sig från mikroföretag som varit verksamma under längre tid för 

att testa de indikationer som vår studie påvisat.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuguide   

       
Personliga frågor:  

1. Ålder? Följdfråga: Hur många företag har du drivit? Hur länge har din nuvarande 

verksamhet varit igång? 

2. Roll och arbetsuppgifter inom företaget? Följdfråga: Är du trygg med din roll och dina 

arbetsuppgifter? Om du hade resurserna, vilka roller och arbetsuppgifter hade du velat leja 

bort, och vad hade du helst velat fokusera på isåfall.  

3. Har du några tidigare erfarenheter inom marknadsföring? Följdfråga: Om ja, är det 

från utbildning, arbetslivserfarenhet, både och?  

 

Frågor om entreprenörskap: 

4. Beskriv de bakomliggande skälen som bidrog till uppstarten av eget företag? 

5. Hur upplever du din tillvaro som entreprenör?  

6. Vilka egenskaper tror du är viktiga för att bli en entreprenör? Följdfråga: Vilka av de 

nämnda egenskaper skulle du tillskriva dig?  

7. När jag säger ordet “osäkerhet”, vad tänker du då i egenskap av entreprenörskap? 

8. Hur skulle du beskriva din inställning till ny teknik?  

9. Hur skulle du beskriva beslutsprocesserna kring företagets dagliga verksamhet? 

10. När ni står vid osäkra beslutssituationer, hur agerar ni då?  

 

Frågor om digital marknadsföring:  

11. Vad innebär begreppet “digital marknadsföring” för dig?  

12. Nyttjas digital marknadsföring inom ditt företag, och i så fall hur? 

13. Hur skulle du beskriva din inställning gentemot digital marknadsföring?”.  

14. Anser du att företaget har tillräckliga kunskaper och resurser för att bedriva digital 

marknadsföring i nuläget?  Följdfråga: motivera 

15. Vad har du för upplevelser av användandet av digital marknadsföring? Har du någon 

bra/dålig erfarenhet av användandet av digital marknadsföring? Berätta mer om 

den/de upplevelserna.  
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Frågor om beslutsfattande:  

16. Hur skulle du beskriva beslutsprocesserna kring företagets digitala 

marknadsföringsstrategier ”Vilka metoder använder ni er av, vad baserar ni det på?  

17. Skulle du beskriva de beslut som tagits gällande digital marknadsföring som något 

som baseras på noggranna kalkyler och överväganden, eller baseras beslutsfattandet 

mer på “magkänslan”?  

18.  Slutligen, vilket av följande adjektiv symboliserar bäst din uppfattning om din 

framtid som entreprenör: optimism eller osäkerhet? Följdfråga; Varför? 

 

Avslutningsvis är det något mer du skulle vilja tillägga?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


