
 

 

AKADEMIN FÖR UTBILDNING OCH EKONOMI 
Avdelningen för ekonomi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Små och medelstora företags anpassning till 
sociala medier 

 

Felix Sjölinder 
Mattias Bergman 

2018 
 

Examensarbete, Grundnivå (kandidatexamen), 15hp 
Företagsekonomi 

Ekonomprogrammet, 180 hp 
Examensarbete I företagsekonomi 

 
Handledare: Jonas Molin och Lars-Johan Åge 

Examinator: Agneta Sundström 



 

 

Sammanfattning 
 
Titel: Små och medelstora företags anpassning till sociala medier. 
 
Nivå: Examensarbete för kandidatexamen i företagsekonomi. 
 
Författare: Felix Sjölinder, Mattias Bergman. 
 
Handledare: Jonas Molin, Lars-Johan Åge. 
 
Datum: 2018 - maj. 
 
Syfte: Denna studies syfte är att utifrån innovation-decision processen skapa en 
förståelse för vilka anpassningsfaktorer som påverkar små och medelstora företag att 
anta eller avstå sociala medier. 
 
Metod: Då studiens syfte är att skapa en förståelse för forskningsämnet har en kvalitativ 
metod tillämpats där innovation-decision processen har legat till grund för att studera 
små och medelstora företags relation till Facebook, Instagram och Youtube. 
Semistrukturerade intervjuer har utförts med tolv företag för att samla in empiriskt 
material. 
 
Resultat & Slutsats: 
Studiens resultat visar att det är flera externa- och digitala egenskaper som påverkar att 
SMEs antar eller avstår sociala medier. Företagens miljöomgivning samt uppfattade 
egenskaper som SMEs anser att sociala medier har påverkar hur de antar dessa till sin 
verksamhet. Miljöomgivningen påverkar även företagen att avstå sociala medier 
samtidigt som brist på tid, kunskap och intresse är ytterligare påverkande faktorer för 
detta. 
 
Förslag till fortsatt forskning: 
Eftersom vår studies syfte inte varit att studera vilka specifika egenskaper hos sociala 
medier som små och medelstora företag söker, anser vi att detta kan vara en intressant 
aspekt för framtida forskning. Samband mellan ålder på ägare av företag och hur väl 
sociala medier används var något som framkom. Fortsatt forskning kring demografiska 
egenskapers påverkan skulle därför vara intressant. 
 
Uppsatsens bidrag: 
Genom studien har en förståelse skapats för vilka anpassningsfaktorer som gör att 
SMEs i Sverige väljer att anta eller avstå sociala medier. Eftersom få SMEs använder 
sociala medier i sin verksamhet kan denna förståelse ligga till grund för att öka 
företagens tillämpning av sociala medier. Genom studien uppmärksammar vi de 
positiva samt negativa faktorerna som förekommer i adoptionsprocessen av de tre 
sociala medierna Facebook, Instagram och Youtube. 
 
Nyckelord: Sociala medier, Innovation-decision, Adoption.  
 
 
 

 



 

 

Abstract 
 
Title: Small and midsize enterprises adaption to social media. 
 
Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration. 
 
Author: Felix Sjölinder, Mattias Bergman. 
 
Supervisor: Jonas Molin, Lars-Johan Åge. 
 
Date: 2018- May. 
 
Aim: This study’s aim is to create an understanding through the innovation-decision 
process for which adaption factors that influence small and medium enterprises to adopt 
or refrain social media.  
 
Method: The purpose of this study is to create an understanding of our subject of 
research, a qualitative method has been applied where the innovation-decision process 
has been basis for the studying of Facebook’s, Instagram’s and Youtube’s relationship 
to small and medium-sized enterprises. To collect empirical material we conducted 
twelve semi-structured interviews. 
 
Result & Conclusions: 
The results from our study show that there are several external and digital factors who 
affect SMEs to adopt or refrain social medias. The businesses environment and 
perceived characteristics that surround SMEs can affect them to both adopt or refrain 
social medias to their business. Lack of time, knowledge and interest are three other 
factors that influence businesses to refrain the medias.  
 
Suggestions for future research: 
The aim of our study is not to explain what specific characteristics small and midsize 
enterprises is looking for in social media and therefore this could be an interesting 
aspect for future research. During the study we could also recognize some differences in 
demographic variables such as the age of business owners and how social media were 
used, because of this we mean that a future study could be done within this area.  
 
Contribution of the thesis: 
Our study has contributed to an understanding of the adaption factors that make SMEs 
in Sweden either adopt or resign social media as a marketing channel. Since few SMEs 
fully adopt social media to their business, the understanding from our study can help 
business owners to enhance their corporate integration with Facebook, Instagram and 
Youtube in the future.  
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Social media, Innovation-decision, Adoption. 
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1. Inledning 

1.1 Problemformulering 
På senare år har den teknologiska utvecklingen lett till att konsumenternas möjligheter 

att inhämta information förändrats (Vinerean, 2017). Ett verktyg som växt fram ur 

denna utveckling är sociala medier. Burgess, Sellitto, Cox, Buultjens och Bingley 

(2017) menar att sociala medier idag är den kategori vilken har störst tillväxttakt på 

internet och utvecklingen antas öka i samma takt. Sociala medier beskrivs som en grupp 

internetbaserade applikationer som bygger på möjligheten till att skapa och dela 

information till andra användare på plattformen (Nikunen, Saarela, Oikarinen, Muhos & 

Isohella, 2017). De mest välkända sociala medierna är enligt Warner-Søderholm et al. 

(2017) Facebook, Instagram, Youtube och den mängd information som uppkommer 

genom konsumenters nyttjande skapar enligt Ducange, Pecori och Mezzina (2017) 

många möjligheter för företagare. Detta eftersom det finns möjlighet att analysera 

användarnas beteendemönster och sedan använda det till företagens fördel. Det har i sin 

tur enligt Vinerean (2017) ökat möjligheterna för företag att marknadsföra sig till 

konsumenter på ett mer strategisk och tilltalande vis. Sociala medier kan möjliggöra för 

en ökad integration, kommunikation och bättre förståelse för marknadens konsumenter 

vilket potentiellt leder till ökad konsumentlojalitet, konsumentnöjdhet och högre 

försäljning (He, Wang, Chen & Zha, 2017; Vinerean, 2017). 

 

Trots att små och medelstora företag (SMEs) är en stor del av Sveriges ekonomi finns 

det få studier som studerat SMEs adoption av sociala medier (Watson, Worm, Palmatier 

& Ganesan, 2015; Burgess et al. 2017; Bocconcelli, Cioppi & Pagano, 2017; Kalkan & 

Bozkurt, 2017; Alves, Fernandes & Raposo, 2016). Stora företag såg tidigt potentialen 

hos sociala medier och implementerade därför dessa till sin verksamhet (He et al., 

2017). Den tidiga adoptionen av sociala medier inom stora företag möjliggjordes 

eftersom att de tenderar att ha större finansiella resurser och därav ofta har anställda 

som specifikt kan arbeta med företagets marknadsföring. Enligt Jones, Borgman och 

Ulusoy (2015); He et al., (2017) har sociala medier stor betydelse för mindre företag då 

de har begränsad möjlighet att utnyttja traditionella marknadsföringsverktyg samt 

begränsade resurser i form av arbetskraft som kan arbeta med företagets 

marknadsföring. Enligt Jones et al. (2015) tillåter sociala medier mindre företag att 

kostnadseffektivt marknadsföra företaget och dess varor. Cole, DeNardin och Clow 

(2017) menar att mindre företag genom sociala medier har möjlighet att nå en bredare 
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internationell marknad på ett tidseffektivt tillvägagångssätt och till en lägre kostnad än 

mer traditionella medel. Samtidigt anser Cole et al. (2017) att mindre företag ofta har en 

mer skeptisk syn på sociala medier än större företag. 

 

En innovation är ett uttryck för en nyskapad idé eller produkt, däremot behöver en 

innovation inte alltid vara nyuppfunnen för att den ska uppfattas som en innovation 

bland organisationer (Rogers, 1995). När individer exponeras av innovationer inleds en 

adoptionsprocess, processen resulterar sedan i att individen antingen väljer att anta eller 

avstå. En teori där faktorer kan identifieras under fem olika stadier i en 

adoptionsprocess för sociala medier är Innovation-decision processen (Burgees et al., 

2017). Genom denna process går det att identifiera vilka uppfattningar individer har 

under en adoption och vad det är som påverkar hur en individen är villig att anta eller 

avstå innovationen. Enligt Burgees et al. (2017) existerar det både positiva och negativa 

aspekter i alla stadier av en adoptionsprocess.  

 

Den enda studien som studerat adoptionen av sociala medier hos SMEs menar att det 

finns faktorer som påverkar SMEs att anta eller avstå sociala medier, den kan däremot 

inte generaliseras över hela världen eftersom studien endast bygger på SMEs i 

Australien (Burgees et al. 2017). En faktor till att SMEs i Australien väljer att avstå 

sociala medier är att de anser sig ha bristande kunskap om dessa medier. Enligt 

Kusumaningtyas och Suwarto (2014) finns det en korrelation mellan individers 

kunskaper till digitala verktyg, där en äldre ålder innebär lägre kunskap till dessa. Då 

Sveriges och Australiens befolkningsmängd skiljer sig vad gäller åldersfördelning kan 

detta innebära att befolkningen mellan länderna har skiftande kunskap om sociala 

medier (Statistiska Centralbyrån [SCB], 2018; Australian Institute of Health and 

Welfare [AIHW], 2018). Positiva uppfattningar om sociala medier är att de finns 

överallt samt att det kompetensutvecklar ungdomar (Burgees et al., 2017). Något 

Suehye (2018) argumenterar för är dock att det råder skillnader i kompetensutveckling 

av ungdomar mellan länder och att kompetensutveckling därför inte bör generaliseras 

över länders gränser samt att kunskapsnivåer kan vara väldigt varierande från ett land 

till ett annat.  

 

Enligt Alalwan, Rana, Dwivedi och Algharabat (2017) påverkar individers nationalitet 

valet av plattform för sociala medier samt attityd och drivkraft för liknande teknologiska 
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innovationer. Berthon, Pitt, Plangger och Shapiro (2012); Okazaki och Taylor (2012) 

menar därtill att länder anpassar sig på olika sätt till teknologi världen över. I flera 

utvecklade länder finns det möjlighet för företag att använda sociala medier, medan 

företag i andra utvecklade länder inte ens har tillgång till internetuppkoppling. Walitzer, 

Dermen, Barrick och Shyhalla (2015) menar att organisatoriska karaktärer som 

ledarskap, organisationsklimat och atmosfär, strävan efter förändring, graden av 

pessimism och motsträvighet påverkar “innovation-decision” processen. Enligt Rogers 

(1995) påverkas också företag av utbildningsnivåer, inkomst och sysselsättning i landet 

vid beslut till adoption av en innovation.  

 

Eftersom tidigare forskning menar att resultatet från Burgees et al. (2017) studie inte 

kan generaliseras över hela världen anser vi att den inte kan förklara hur små och 

medelstora företag i Sverige väljer att anta eller avstå sociala medier. Vi ämnar därför 

med hjälp av innovation-decision processen att fylla detta gap i forskningen. 

 

1.2 Forskningsfrågor 

Vad påverkar små och medelstora företag när de väljer att anta eller avstå sociala 

medier? 

Vilka faktorer i innovation-decision processen bidrar till att små och medelstora företag 

antar eller avstår sociala medier i verksamheten? 

 

1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att utifrån innovation-decision processen skapa en förståelse 

för vilka faktorer som påverkar små och medelstora företag att anta eller avstå 

användningen av sociala medier i verksamheten. 

 

1.4 Avgränsning 

Enligt Thoresson och Davidsson (2017) är de största sociala medierna i Sverige 

Youtube, Facebook, Instagram, Snapchat, Linkedin, Whatsapp och Twitter i nämnd 

storleksordning. Vid genomförandet av denna studie har vi valt att avgränsa oss till 

Youtube, Facebook, Instagram. 

 

Enligt Sohlberg och Sohlberg (2013) kan flera faktorer påverka intervjuer. Bland annat 

kön och etnisk bakgrund kan ha ett visst inflytande i svar som genereras. Därför 
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kommer våra intervjuer att avgränsas till endast personliga möten, för att vid en 

eventuell påverkan från vår sida hålla samma nivå genom hela studien. Intervjuerna 

kommer att avgränsas till det geografiska området Sverige. 

 

Studiens syfte är att öka förståelsen för vilka faktorer som gör att SMEs antar eller 

avstår sociala medier. Därav kommer studien avgränsas till enbart de verksamheter som 

använder eller har använt sociala medier ur ett företagsperspektiv. 

 

1.5 Definitioner 

Enligt Europa kommissionen (2018) kategoriseras SMEs som företag med färre än 250 

anställda och deras omsättning får inte överstiga 50 miljoner euro. Av alla företag i 

Sverige är 99,9 procent SMEs och av samtliga sysselsatta arbetar 60 procent inom 

SMEs (Ekonomifakta, 2017). 
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2. Teori 
I denna del kommer vi gå igenom den befintliga teori som finns inom 

forskningsområdet. Vi inleder med att först förklara sociala medier och adoption av 

olika sociala medieplattformar. Därefter förklaras olika adoptionsmodeller vilka kan 

implementeras för att studera adoptionen av sociala medier och den modell vår studie 

grundar sig på förklaras mer djupgående. Slutligen avrundas teorikapitlet med en 

sammanfattning som fångar in de viktigaste aspekterna av teorikapitlet. 

  

2.1 Sociala medier 
Forskare har på senare tid lagt större fokus på att förstå företagens användning av 

sociala medier eftersom de har blivit en allt mer betydande del av våra vardagliga liv. 

Idag finns det ungefär 2.5 miljarder unika användare av sociala medier och siffran är 

beräknad att stiga med 10 procent varje år (Chaffey, 2016; Statista, 2018). Det är 

bevisat att vara en effektiv marknadsföringskanal och kan hjälpa företag att 

kommunicera med konsumenter både visuellt och verbalt då information snabbt sprids 

genom kanalen (Alalwan et al., 2017). Enligt Aral och Weill (2007) förväntar sig 

konsumenter att moderna företag är tillgängliga på sociala medier både genom 

marknadsföringskampanjer och annan publicitet. De företag som genomför detta mest 

framgångsrikt använder strategiska verktyg för att öka sin verksamhets värde och vinst. 

McCann och Barlow (2015) menar att det finns lättillgängliga strategiska verktyg som 

hjälper företag att enkelt implementera och använda sociala medier effektivt. Trots detta 

är adoptionen och implementeringen av sociala medier som marknadsföringskanal 

fortfarande låg hos SMEs. 

  

Warner-Søderholm et al. (2017) menar att sociala medier är ett onlineforum där 

individer kan skapa en profil inom ett system och ha förbindelser på ett eller annat sätt 

med andra användare. Enligt Kaplan och Haenlein (2010) är sociala medier en grupp 

internetbaserade applikationer vilka tillsammans bygger ett tekniskt fundament för 

utbyte av digitalt innehåll mellan användare. Cox (2010) definierar istället sociala 

medier som en hemsida eller applikation där användare kan skapa profiler, chatta med 

andra användare, ladda upp egna bilder och lämna kommentarer. Det finns därmed 

många definitioner men gemensamt för dessa är att användare kan skapa en egen profil 

och nätverka med andra användare på plattformarna. 
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Sociala medier utvecklas snabbt och innovativt inom området marknadsföring och 

teknologi, detta har på senare skapat ett högt intresse bland forskare (Coleman, 

Chandler & Gu, 2013). Enligt Bennett (2013) har företag sedan uppkomsten av sociala 

medier sett potentialen i att kunna nå ut till fler kunder genom att marknadsföra sina 

produkter i dessa kanaler. Därför har företag på senare år investerat tid och pengar för 

att integrera denna marknadsföringskanal till sina marknadsstrategier. Enligt Sitta, 

Faulkner och Stern (2018) tillhandahåller sociala medier även mer avancerade 

hjälpmedel där organisationer kan betala för att nå en inriktad målgrupp i sin 

marknadsföring. För att adoptionen av sociala medier samt användningen ska fungera 

effektivt krävs dock kunskap hos beslutsfattare inom företaget (Warner-Søderholm et al. 

2017). Enligt Hutchins (2014) kan problem uppstå om beslutsfattare inte förstår vikten 

av att kommunicera effektivt i sina kanaler och i vissa fall leder detta till att företag 

möter en negativ effekt med att finnas på sociala medier. Det är också på grund av detta 

som endast ett fåtal SMEs tidigare lyckats implementera informationsteknologi 

framgångsrikt menar Legris, Ingham och Collerette (2003). 

  

Vid val av marknadsföringskanaler är det flera faktorer som är avgörande för 

verksamheter. Chen, Kou och Shang (2014) har i sin studie analyserat beslut för att 

utreda olika tillvägagångssätt vid val av marknadsföringskanaler. Att välja rätt kanal vid 

marknadsföring av sitt företag är avgörande och samtidigt komplext. Marknadsföring i 

sociala medier skapar fördelar genom att produkter och tjänster kan ses dygnet runt av 

flera individer samtidigt. Dock tillkommer nya problem för företag, vid försäljning över 

internet visar statistik på ökade retur-produkter vid beställningar vilket betyder ökade 

kostnader för företagen. Av den anledningen är det därför viktigt att beräkna olika 

resultatindikatorer innan implementering av sociala medier (Chen et al., 2014). 

  

När företag implementerar och använder sociala medier ineffektivt är risken stor att det 

slutar med konkurrensnackdelar istället för de fördelar företag söker. Enligt Stephen och 

Lamberton (2016) har sociala medier hjälpt till att revolutionera marknadsföring världen 

över eftersom dessa kanaler skapar nya möjligheter att nå ut, engagera, sälja och ge 

service till kunder. Emellertid skapar implementeringen inte endast möjligheter för 

företag, utan medför även en del utmaningar. När nya innovationer antas av företag kan 

problem uppstå vid att adoptera dessa effektivt, att få in nya processer i en redan 

fungerande organisatorisk struktur kan vara problematiskt och kräver ofta intern 
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kompetens (Stephen & Lamberton, 2016). Enligt Keller (2016) har majoriteten av 

marknadsförare haft problem att få sociala medier att fungera effektivt tillsammans med 

mobiler och hemsidor. Detta har dels påverkat beslutsfattare inom SMEs att avstå 

sociala medier eftersom de känt sig osäker på användning och teknologin varit för 

komplicerad. 

 

Multinationella organisationer (MNEs) har tidigt sett potentialen av sociala medier och 

implementerat dessa till sin verksamhet (He et al., 2017). De flesta MNEs har väl 

strukturerade strategier samt ekonomiska tillgångar avsatta för adoption och 

implementering av nya innovationer, med hjälp av dessa kan de effektivt integrera nya 

innovationer till sin verksamhet (Olejnik, 2012). Enligt Terjesen, Hessels och Li (2016) 

är det en väsentlig skillnad mellan MNEs och SMEs eftersom SMEs saknar både de 

strukturerade taktikerna och ekonomiska resurserna för att effektivt anta nya 

innovationer. Vidare menar Terjesen et al. (2016) att den mest avgörande faktorn vid 

implementering av innovationer är beslutsfattaren och att de baserar sina beslut på 

tillgänglig information. Enligt Sun, Keh och Lee (2012) påverkas istället beslutsfattare 

av anpassningsbara faktorer kombinerat med de möjligheter som finns och kan uppnås 

genom själv implementeringen.  

 

Tre välkända sociala medieplattformar är Facebook, Instagram och Youtube. Facebook 

har idag 2.2 miljarder unika användare och ungdomar mellan 18 till 24 år spenderar 

ungefär en tredjedel av sin tid online på Facebook (Statista, 2018b). Enligt Dawot, 

Song, Hashim och Hussin (2014) är Facebook den plattform som hjälpt företag mest 

med att komma ifrån den traditionella vägen att skapa och göra affärer. Detta då 

plattformen till stor del erbjuder dubbelriktad kommunikation vilket hjälper företag och 

konsumenter att effektivt kommunicera med varandra. Enligt Ahuja och Alavi (2018) 

tillhandahåller Facebook ytterligare tre styrkor. Plattformen bygger förtroende mellan 

företag och kunder, ger företag specifik information om användare och tillåter företaget 

att övervaka sin onlinenärvaro. Av dessa anledningar har marknadsledande företag 

insett vikten av att mäta och analysera sitt bruk av Facebook. Genom den stora mängd 

data som uppkommer på Facebook kan företag analysera kunders behovsmönster och 

varumärkeslojalitet samt få signaler kring sin egen prestation på plattformen (Misirlis & 

Vlachopoulou, 2018). Ett tillvägagångssätt att göra detta på är att använda 
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analysverktyget Facebook Analytics, där användare kan utveckla och utvärdera innehåll 

på Facebook menar Misirlis och Vlachopoulou (2018). 

  

På Instagram kan företag och privatpersoner dela bilder och filmer samt gilla varandras 

inlägg och på så sätt kommunicera. Plattformen har ca 800 miljoner unika användare, 

varav 25 miljoner är företag och en stor del av dessa är SMEs. 25 % av ungdomarna 

mellan 18-29 år använder Instagram dagligen och ungefär 20 % av alla individer mellan 

16-64 år har ett konto (Statista, 2018b; Instagram, 2017). Instagram har en stor 

betydelse som marknadsföringskanal för SMEs och bör därför vara en naturlig byggsten 

i deras marknadsföringsstrategi (Jones et al., 2015; Taiminen & Karjaluoto, 2015). 

Detta är något Penni (2017) vidhåller och menar samtidigt att SMEs genom Instagram 

effektivt kan nå ut till ovetande konsumenter och på detta sätt öka 

varumärkesigenkänningen för företaget. Enligt Misch (2014); Ertugan (2017) publicerar 

de effektivaste företagen produkter flera gånger i veckan för att kommunicera med sina 

följare, samt attrahera nya följare till sin egna verksamhet framför konkurrenternas. 

Sociala medier skiftar mer och mer från textbaserad kommunikation till visuell 

kommunikation (Gupta, 2013). Bild och video-centrerad kommunikation som Instagram 

har en hög adoptionsnivå av konsumenter och kan därför vara en användbar 

marknadsföringskanal för företag. Jämfört med Facebook har användare ett mycket 

högre engagemang på Instagram (Statista, 2018b; Instagram, 2017). 

 

På Youtube finns idag 1.5 miljarder unika användare och företag kan förutom att lägga 

upp egna filmklipp marknadsföra sig genom att visas innan eller under helt andra 

filmklipp på plattformen (Statista, 2018b). Enligt Isoraite (2018) kan SMEs 

implementera kostnadseffektiva strategier för att hantera marknadsföring på Youtube 

och få reda på vad som attraherar konsumenter. Enligt Kamau och Bwisa (2013) kan 

företag rikta sina meddelanden till små grupper och på så sätt binda mer individuella 

band med konsumenter, detta är speciellt viktigt för SMEs eftersom de ofta konkurrerar 

med MNEs. Medan marknadsföring på Facebook och Instagram på många sätt kan 

hanteras utan kostnader behöver företag på Youtube till större grad betala för att synas 

menar Gupta (2013). Eftersom Youtube till högre grad innebär kostnader för företag 

menar Gupta, Saumya och Sinha (2017) att adoptionsnivån för Youtube är lägre jämfört 

med Facebook och Instagram. Det är dock ett kraftfullt verktyg för att nå ut till 

konsumenter eftersom rörlig bild tillsammans med ljud ökar varumärkesassociationerna 
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kraftigt hos individer. Likt Instagram bygger denna marknadsföringskanal mer på 

visuell än verbal kommunikation, men är ännu mer fokuserad till rörlig bild (Gupta, 

2013). 

 

Av dessa anledningar är det tydligt att olika sociala medieplattformar innehåller olika 

egenskaper och karaktärer. Detta tydliggörs av den sammanfattande modellen för de tre 

olika plattformarna nedan. Det är alltså viktigt att ha en förståelse för hur olika 

plattformar kan påverka företags bruk av sociala medier på varierande vis. 

 

Plattform Karaktärer 

Facebook • Högt antal användare av plattformen 
• Förtroendebyggande 
• Informationsgivande 
• Tillåter övervakning 
• Analysera kunders behovsmönster och varumärkeslojalitet 
• Verktyg som tillåter utveckling och utvärdering 
• Enklare hantering än andra IT-verktyg 

Instagram • Visuell kommunikation 
• Skapar högt engagemang 
• Bygga varumärkesigenkänningen 

Youtube • Rörlig bild 
• Bygga band till eftersökta konsumentgrupper 
• Varumärkesassociation 

 

Tabell 1. Tabell över olika plattformars egenskaper. (Egen). 

2.1.1 SMEs adoption av sociala medier 

Burgees et al. (2017) menar att en vanlig företeelse är att beslutsfattare saknar kunskap 

vid hantering av sociala medier. Beslutsfattare inom SMEs är tidsmässigt begränsade att 

lära sig hantera sociala medier, samtidigt innebär det stora kostnader att anställa en IT-

ansvarig och de väljer av den anledningen att avstå marknadsföringskanalen (Warner-

Søderholm et al. 2017; Keller, 2016; Terjesen et al., 2016; Stankovska, Josimovski & 

Edwards, 2016; Misch, 2014; Waarts, Everdingen & Hillegersberg, 2002; McEachern, 

2011). Samtidigt menar Alam, Ali och Jani (2011) att det kan vara svårt för SMEs att 

komma i kontakt med kompetent IT-personal och att detta även är en svårighet för dessa 

företag. Studier visar därav på att företags kunskapsnivå påverkar adoptionen till sociala 

medier (Stankovska et al, 2016). 
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En faktor vilken i tidigare studier visat sig ha en stor påverkan i adoptionsbesluten till 

sociala medier är tidsfaktorn. Då företag är tidsmässigt begränsad att lära sig hantera 

sociala medier, utgör tid en negativt påverkande faktor för implementering av medierna 

(Warner-Søderholm et al. 2017). Burgees et al. (2017) menar att det är en kraftigt 

påverkande faktor till att företag väljer att avstå att implementera sociala medier till sin 

verksamhet. 

 

Vid adoption av sociala medier granskar beslutsfattaren vilka fördelar företaget kan 

generera genom en implementering, samt hur avgörande kanalen är för verksamheten 

(Stephen & Lamberton, 2016; Dawot et al., 2014; Hu, Manikonda & Kambhampati, 

2014; Jones et al., 2015; Taiminen & Karjaluoto, 2015). Däremot menar He et al. 

(2015) att företag tenderar att implementera sociala medier på grund av påtryckningar 

från omgivningen. Eftersom stor del av konkurrenterna använder sociala medier blir 

även andra företag påverkade till att börja använda dessa. Av den anledningen blir 

företagens val att använda sociala medier mer ett spontant val vilket även medför att 

hanteringen av medierna blir sporadiskt menar Burgees et al. (2017). Detta kan påverka 

företagen att senare avbryta användningen av dessa medier eftersom de anser att det inte 

finns något värde vid användningen av denna marknadsföringsform. Därav är det viktigt 

att företag har en klar bild över vad de vill uppnå med användningen av sociala medier 

menar Burgees et al. (2017) 

 

Företag som har god kunskap i användning av denna marknadsföringskanal kan skapa 

en insikt för de sociala och kulturella omgivningar deras konsumenter har. Genom detta 

skapas ett effektivt sätt att marknadsföra och skräddarsy sina produkter mot sin 

målgrupp (Hu et al., 2014). Det existerar dock barriärer för att lyckas marknadsföra sitt 

företag effektivt, en av dessa är rädslan att säga fel sak. För företag som implementerat 

Instagram kan det vara väldigt skrämmande att inte dela tillräckligt tilltalande 

information. Om konsumenter inte uppskattar det företaget publicerar bör 

beslutsfattaren istället ta det som feedback och lära sig till framtida publiceringar 

(Misch, 2014). 
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2.2 Teorier för att studera sociala medier 

Nya teknologier och innovationer såsom sociala medier har blivit en central del av 

dagens samhälle, därför har det också utvecklats en rad olika teorier och modeller för att 

studera adoptionen till dessa (Ramdani, Chevers & Williams, 2013; Awa, Ojiabo & 

Orokor, 2017). Många av dessa modeller går att använda på olika sätt för att studera 

organisationers relation till sociala medier. 

 

Technology Acceptance Model (TAM) är en modell som har utvecklats för att kunna 

nyttjas oberoende för hur relationen mellan teknologi och människa är (Legris et al, 

2003). Viktiga komponenter som ingår i denna modell är uppfattad användbarhet och 

uppfattad användarvänlighet. Modellen studerar vilken roll dessa komponenter har i 

relation till innovationens egenskaper och sannolikheten till en adoption av 

innovationen. Enligt Legris et al. (2003) är ett av huvudsyftena med TAM att 

tillhandahålla en bas för att spåra påverkan av externa variabler på interna övertygelser, 

attityder och avsikter. Modellen beskriver hur uppfattad användbarhet och uppfattad 

användarvänlighet utgör de två viktigaste faktorerna till att förklara ett systems 

användning. 

  

Legris et al. (2003) menar att TAM är en användbar modell, dock har den fortfarande 

svagheter vilket gör att den måste bli integrerad till en mer omfattande modell där både 

mänskliga och sociala förändringsprocesser blir inkluderade. Det är empiriskt bevisat att 

TAM förutser ca 40 procent av ett systems användning. Toker et al. (2016) menar att 

TAM används för att förklara adoptionen av teknologiska innovationer där modellen har 

blivit vidareutvecklad till många andra former. Dock är ett problem med TAM att det är 

en modell som främst fokuserar på användare, inte organisationer. Vidare menar Samar, 

Mazuri-Abd, Feras och Abdul-Hafaz (2018) att TAM är den mest välkända modellen 

för att studera användares antagande av innovationer och att TAM egentligen kan ses 

som en anpassad teori av Theory of Reasoned Action (TRA). 

  

TRA är en teori som studerar förhållandet mellan attityder och handlingar. En individs 

attityder och normativa övertygelser påverkar de avsiktliga beteendena (Lindsey, 2017). 

Individens attityder och subjektiva normer är det som främst studeras inom denna teori 

för att analysera till vilken grad en person kommer engagera sig i ett specifikt beteende. 

Enligt Dippel, Hanson, McMahon, Griese och Kenyon et al. (2017) är beteendemässiga 
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avsikten den bästa faktorn för att förutse ett beteende. Beteendemässiga avsikter 

påverkas huvudsakligen av två huvudfaktorer, attityder och subjektiva normer. Attityder 

består av övertygelser och känslor för ett visst beteende och värderingarna som 

associeras till utfallen av ett beteende. Dippel et al. (2017) menar att subjektiva normer 

är perceptioner av sociala normer vilka inkluderar övertygelser om hur individer 

accepterar eller förkastar ett beteende och individens motivation att följa dessa 

normativa övertygelser. Även om TRA potentiellt kan vara tillämpbar för att studera 

adoptionen av innovationer har tidigare studier som nyttjat denna teori främst använt 

den inom sjuk- och hälsovårdssektorn (Lindsey, 2017; Dippel et al., 2017; Wong & 

Chow, 2017). 

  

Enligt Arújo och Zilber (2016) är Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 

(UTAUT) en väl implementerad modell för att studera adoptionen av innovationer. 

Mutlu och Der (2017) menar att UTAUT är en modell som studerar individers 

acceptans av teknologi och den bygger på åtta andra tidigare teorier och modeller som 

fokuserat på informations- och kommunikationsteknologier. UTAUT kan ses som en 

utökning och vidareutveckling av flera olika modeller, däribland TAM. Istället för två 

faktorer vilken TAM bygger på, så bygger denna modell på fyra faktorer vilka är 

förväntad prestation, förväntad ansträngning, social påverkan och underlättande 

förhållanden (Straub, 2009). UTAUT modellen menar att prestationsförväntning, 

ansträngningslängd, social påverkan och underlättande betingelser är det som påverkar 

de beteendemässiga intentionerna för användares adoption av teknologi. 

  

Enligt Nematollahi et al. (2017) är UTAUT den modell som integrerar flest andra 

teorier och modellen förklarar upp till 70% av individens intention att använda en 

innovation. Teorin kan vara ett hjälpmedel för att bedöma attraktiviteten och 

acceptansen till en ny teknologi inom en organisation samtidigt som den hjälper till att 

skapa en förståelse för vilka faktorer som driver fram en adoption av en innovation. 

Modellen studerar hur de oberoende variablerna påverkar de beroende variablerna, med 

andra ord acceptansen och användningen av innovationen. Trots att den har många 

fördelar då den integrerar många andra modeller är detta något som också är UTAUT’s 

nackdel. Bagozzi (2007) menar att UTAUT har goda intentioner men på grund av dess 

stora omfattning skapar stor förvirring eftersom den innehåller 41 oberoende variabler 

för att förklara intentioner till att anta en innovation. 
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Technology-Organization-Environment (TOE) ett ramverk som tidigare har använts för 

att studera SMEs adoption och implementation av teknologiska innovationer menar 

Toker et al. (2016). Forskare som har använt detta ramverk anser att varje specifik 

innovation relateras till en unik uppsättning av faktorer. Enligt Yeh, Lee och Pai (2014) 

delas faktorerna som påverkar företag till ett beslut om att anta nya innovationer in i tre 

olika dimensioner vilka är teknologi, organisation och miljö. 

  

Enligt Ramdani et al. (2013) är TOE ett integrativt ramverk som ger en helhetsbild och 

en vägledande bas när det kommer till adoptioner av innovationer eftersom den värderar 

olika teknologiska, organisatoriska och miljömässiga faktorer. TOE ramverket har 

använts för att förklara adoption av många olika typer av innovationer inom exempelvis 

e-handel, elektronisk datautväxling och allmänna applikationer. Enligt Awa et al. (2017) 

är fördelen med TOE i jämförelse med många andra adoptionsmodeller att den 

fokuserar på organisatoriska faktorer när det gäller adoptionen. Även om TOE har 

många fördelar menar Ramdani et al. (2013) att det finns brister med ramverket då den 

misslyckar att särskilja olika faktorer som påverkar de olika typerna av innovationer 

som finns. 

  

Innovation-decision (I-D) är en sekventiell process med syfte att förklara den relation en 

individ eller organisation har till en innovation (Rogers, 1995). Det är en process som är 

uppdelad i fem stadier, från det att individen eller organisationen blir exponerad av 

innovationen, till det att den implementeras och dess påverkan utvärderas. Enligt 

Burgees och Paguio (2016) erbjuder innovation-decision processen två stora fördelar. 

Den visar sekventiella steg av adoptionen till en innovation och den ger större 

uppdelning genom att identifiera fem steg av adoptionen snarare än andra modeller som 

ofta tenderar att ha enbart tre.  
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 TAM TRA UTAUT TOE I-D 

 
 

Syfte 

* Studerar 
uppfattad 
användbarhet 
och uppfattad 
användarvänlig
het 

* Studerar 
attityders 
relation till 
handlingar. 

* Bygger på 
förväntad 
prestation, 
förväntad 
ansträngning, 
social påverkan 
och 
underlättande 
förhållanden. 

* Ramverk 
som studerar 
teknologiska, 
organisatoriska 
och 
miljömässiga 
faktorer för 
adoption 

* Femstegspro-
cess som 
studerar 
adoptionsproc-
essen 

        
 
 

  + 

* Tillämpas för 
att studera 
teknologisk 
adoption 
 
* Välkänd och 
välanvänd 

* Kan 
användas för 
att förutse 
adoptionen till 
en innovation 

* Väl 
implementerad 
 
* Integrerar 
flera andra 
modeller 
 
* 70 %  
förklaringsgrad 

* Inkluderar 
teknologiska-, 
organisatoriska
- och 
miljömässiga 
faktorer. 

* Processbaser-
d 
 
* 5 steg 

  
 
 

  - 

* 40 % 
förklaringsgrad 
 
* Fokus på 
användare, inte 
organisation. 
 
* Kompletteras 
ofta. 

* Inte 
implementerad 
inom info-
teknologiska 
innovationer 

* Fångar inte 
varför en 
innovation inte 
antas. 
 
* För 
omfattande 

* Svårigheter 
att särskilja 
faktorer 

 

 

Tabell 2. Tabell över olika innovationsmodellers egenskaper. (Egen). 

 

Alla nämnda modeller har sina styrkor. Samtidigt finns det brister med vissa som gör att 

de inte är lämplig att implementera med avsikt att besvara studiens syfte. TAM har 

genom dess metod att studera uppfattad användbarhet och uppfattad användarvänlighet 

endast en förklaringsgrad på upp till 40% (Legris et al., 2003). Alltså en relativ låg 

förklaringsgrad samtidigt som modellen fokuserar på användare och inte organisationer 

menar Toker et al. (2016), vilket gör att modellen inte känns tillförlitlig för studiens 

ändamål. 

 

TRA är även den en modell vilken inte är lämplig för denna studie då vi anser den vara 

bristfällig eftersom den främst fokuserar på attityder, något som endast är ett av många 

stadier i andra modeller. TOE är ett ramverk med goda egenskaper eftersom ramverket 

innefattar teknologiska, organisatoriska och miljömässiga faktorer, däremot har den 

svårigheter att särskilja dessa faktorer från varandra. UTAUT är en omfattande modell 
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som har integrerat flera andra lämpliga modeller, vilket gör den till en lockande modell 

att använda i denna studie. Tidigare studier påpekar dock att dess omfattning upplevs 

som förvirrande samtidigt anser vi att det finns synvinklar från UTAUT som denna 

studie inte är i behov av, modellen har dessutom begränsad egenskap att förklara varför 

en innovation inte antas. 

 

Genom dess femstegsprocess tydliggör Innovation-decision modellen var en individ 

eller organisation befinner sig i en adoptionsprocess. Detta framhäver ytterligare var i 

processen en individ väljer att avstå en innovation och av vilka anledningar. Den 

innefattar attityders påverkan till att anta en innovation likt TRA samtidigt som den 

inbegriper andra aspekter. Den analyserar vad som skapat behovet till innovationen, 

samtidigt som den studerar processen när en individ eller organisation implementerar 

innovationen. Många andra modeller studerar inte dessa steg utan analyserar endast 

innovation-decisions tre första stadier fram till ett beslut om att en innovation har 

antagits. Men vi anser att det dessutom är av betydelse att studera processen efter detta 

då ett beslut för innovation kan ändras i de två efterföljande stadierna. 

 

2.3 Innovation-Decision processen 
Den här studien ämnar därför att använda Innovation-decision processen då den 

fokuserar på fem olika steg under själva processen som en individ eller organisation 

genomgår på vägen mot att anta eller avstå en innovation. 

  

Burgees och Paguio (2016) menar att Innovation-decision är en allmänt erkänd teori när 

det handlar om att studera adoptionen och användningen av en teknologi. Genom denna 

kan insikter för hur teknologier blir antagna in i det vardagliga livet åskådliggöras. 

Enligt Rogers (1995) består processen av en rad olika val och handlingar över tid där en 

individ eller organisation värderar en innovation och sedan beslutar sig för att integrera 

den till sin verksamhet eller inte. Då en innovation anses som ny av en individ finns en 

osäkerhet som associeras kring innovationens ”nyhet” och det finns distinkta skillnader 

i jämförelse med andra typer av beslutsfattande, vilket gör att beslutsprocessen kräver 

än mer eftertanke. Enligt Burgees och Paguio (2016) erbjuder innovation-decision 

processen två stora fördelar. Den visar sekventiella steg av integreringen till en 

innovation och den ger större uppdelning genom att identifiera fem steg av adoptionen 

snarare än andra modeller vilka enbart tenderar att ha tre. En annan fördel av 



 

16 
 

innovation-decision processen är hur den kartlägger framåtskridandet av aktiviteterna 

under en adoptionsprocess. 

  

Roger (1995) menar att individers och organisationers förhållningssätt vid ett beslut för 

en innovation inte är något som sker på ett ögonblick. Det är snarare en process som 

sker över tid, bestående av en serie av olika beslut och handlingar. Enligt Walitzer et al. 

(2015) finns det fem olika stadier en beslutsfattare genomgår under innovation-decision 

processen. (1) Kunskap-stadiet handlar om att bli exponerad av en innovation och få 

kunskap om den. I nästa stadie, (2) övertygelse-stadiet, ska beslutsfattaren sedan få en 

övertygelse om innovationen och skapa attityder genom de kunskaper som inhämtats 

tidigare. (3) Beslut-stadiet, handlar om intentionerna till att anta innovationer och (4) 

Implementerings-stadiet, beskriver implementeringen av innovationen som senare leder 

till det avslutande skedet i adoptionsprocessen. Det sista stadiet reflekterar kring 

bekräftelse, (5) bekräftelse-stadiet. Här utvärderar beslutsfattaren beslutet om att anta 

eller avstå innovationen för att uppdaga om beslutet varit ett korrekt beslut. 

2.3.1 Kunskapsstadiet 

Kunskapsstadiet är det första stadiet i processen vilket handlar om när beslutsfattare 

först blir medveten om innovationens existens, blir exponerad av den samt börjar förstå 

hur innovationen fungerar (Burgees & Paguio, 2016; Walitzer et al., 2015; Thongmak, 

2016; Kabbar & Crump, 2006; Burgees et al., 2017; Kaplan, 1999). Individer kan 

hantera sina sociala kontakter och andra element av sin miljö genom att erhålla kunskap 

om en speciell innovation. Individens kunskap till innovationen erhålls genom 

kommunikationskanaler såsom massmedia eller muntlig kommunikation.  

  

Egenskaper som påverkar kunskapsstadiet är socioekonomiska-och personliga variabler 

samt kommunikationsbeteenden (Rogers, 1995). Enligt Seligman (2006) kan 

exponeringen ske helt tillfälligt eller vara resultatet av en ansträngning. Till exempel, en 

student som saknar en mobil ser att andra studenter har en vilket leder till att studenten 

då bestämmer sig för att han eller hon har ett behov av en egen mobil. Ett behov för en 

teknologi är ofta ett sannolikt påstående där individer tror att de kommer dra fördelar 

endast genom att inneha denna teknologi. Rogers (1995) menar dock att det finns en 

oenighet när det kommer till hur individer blir medveten om en innovation. Vissa anser 

att individer blir medveten om en innovation genom tillfälligheter, eftersom individerna 
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inte aktivt kan söka efter en innovation innan de känner till innovationens existens. 

Samtidigt menar andra att en individ blir medveten om en innovation genom en 

handling som måste initieras, vilket betyder att detta inte är ett passivt ställningstagande 

(Rogers, 1995). 

 

Enligt Seligman (2006) tenderar individer att exponera sig själva för innovationer som 

ligger i linje med deras egna behov, intressen och attityder. Enligt Rogers (1995) 

undviker individer medvetet och omedvetet meddelanden som är i motsats till deras 

preferenser, vilket kallas för selektiv exponering. Individer tenderar att inte exponera sig 

för innovationer om de inte först känner ett behov av dessa. Även om individer blir 

exponerad till innovationens meddelanden kommer exponeringen ha en väldigt liten 

effekt om inte innovationen blir mottagen som relevant för deras behov och ligger i linje 

med individens attityder samt uppfattningar. Vi kan alltså inte ha konsekventa och 

gynnsamma attityder till idéer som vi inte tidigare har uppmärksammat, vilket därför 

stöder åsikten om att ett behov för en innovation vanligtvis måste föregå av en 

medvetenhet om innovationen (Rogers, 1995). 

  

Enligt Rogers (1995) är behov ett tillstånd där individer känner missnöje eller 

frustration över att ens begär är större en vad de egentligen får, alltså när begär är större 

än vad som erhålls. En individ kan utveckla ett behov när hon eller han får reda på att en 

innovation existerar. Detta gör att en innovation kan leda till ett behov, samt att ett 

behov kan leda till en innovation. Därför menar Rogers (1995) att vissa försäljare av 

innovationer skapar ett behov av själva innovationen genom att framhäva existensen av 

önskade nya idéer som återfås av innovationen. Alltså kan vetskapen om en innovations 

existens skapa motiv för att en individ eller organisation antar den. 

  

Däremot är inte uppfattade behov och problem en fullständig förklaring för varför 

individer påbörjar innovation-decision processen menar Rogers (1995). Detta beror 

delvis på att individer inte alltid är medvetna om när de har ett problem samt att 

individers behov inte alltid överensstämmer med vad experter tror att konsumenter vill 

ha. Om behovet gör att kunskap för en innovation skapas eller om det är kunskapen för 

en innovation som skapar behovet är därför svårt att avgöra. Däremot menar Rogers 

(1995) att det troligtvis bland nyare innovationer såsom elektroniska produkter är 

innovationen som skapar behovet. 
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En huvuduppgift som en individ söker att klargöra när det gäller en innovation är att 

inhämta information som reducerar oklarheter vad gäller innovationens fördelar och 

nackdelar (Rogers, 1995).  Det finns tre typer av kunskap när det gäller 

informationssökningen till innovationer. Den första är kunskapsmedvetenhet, bli 

medveten om att en innovation existerar. När detta har inhämtats vill individen sedan få 

kunskap om hur innovationen används. Om individen erhåller en bristfällig mängd med 

information om hur innovationen kan användas kommer det troligtvis leda till ett beslut 

om att inte implementera den. För att få ökad kunskap om en innovation och minska 

oklarheter kring denna fokuserar den tredje typen av kunskap på de underliggande 

faktorerna som gör att innovationen fungerar. Rogers (1995) menar att denna typ av 

kunskap inte är något som nödvändigtvis måste inhämtas för att en individ ska besluta 

sig om att implementera en innovation. Det minimerar dock risken för att använda 

innovationen på fel sätt. Den här typen av informationssökande sker främst i 

kunskapsstadiet, men kan även komma att utföras i övertygelse- och beslutsstadiet 

(Rogers, 1995). 

  

Enligt Rogers (1995) känner många individer till innovationer men väljer att inte 

implementera dessa eftersom att de anser att de är irrelevant för situationen. Därför har 

individens attityder och övertygelser om en innovation stor betydelse för hur individen 

kommer passera genom innovation-decision processen. Överväganden om en ny 

innovation kommer inte passera kunskapsstadiet om en individ inte anser att 

informationen är relevant för dennes situation eller om inte tillräckligt med information 

har inhämtats för att kunna skapa övertygelser om en innovation. 

2.3.2 Övertygelsestadiet 

I detta stadie skapas en gynnsam eller ogynnsam attityd och syn mot innovationen i 

relation till den kunskap som har inhämtas i det tidigare stadiet (Seligman, 2006; 

Burgees & Paguio, 2016; Walitzer et al., 2015; Thongmak, 2016; Santos, 2012; 

Seifried, Katz & Tutka, 2017; Rogers, 1995). I kunskapsstadiet var den mentala 

aktiviteten kognitiv, vetande, i detta stadie är mentala aktiviteten istället mer affektivt, 

kännande. I övertygelsestadiet blir individen till större grad psykologiskt involverad 

med innovationen där hon eller han aktivt söker efter information om innovationen. Det 
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är i övertygelsestadiet som generella uppfattningar om innovationer utvecklas (Rogers, 

1995). 

  

Här söker individen information vilken ytterligare reducerar osäkerheten kring 

innovationens förväntade påverkan menar Thongmak (2016). Formationer om dessa 

attityder är beroende av åsikterna av jämlika individer och deras erfarenheter av 

innovationen. Enligt Rogers (1995) söker individer förstärkning av sin attityd till 

innovationer från samhället just på grund av den osäkerhet som finns hos innovationer. 

På detta sätt får individen reda på om andra individer ser innovationen på samma sätt 

som sig själv. Enligt Thongmak (2016) formas individens attityd kring en innovation till 

stor del av den enkelhet, provbarhet, observerbarhet, relativa fördelen och 

kompatibiliteten som innovationen har. 

  

Enligt Santos (2012) bör all kunskap om innovationen bli integrerad till existerande 

ramverk. Detta påstående går emot idén om att attitydbildningar endast inträffar efter att 

ha upplevt tekniken. Då dessa mentala ramverk innehåller kunskap om andra liknande 

innovationer kan individen ha olika attityder till andra typer av innovationer. De 

befintliga attityderna kommer påverka och vara en del av den attityd som formas för en 

annan specifik innovation menar Santos (2012). Exempelvis om en individ inte gillar 

bilar, kommer responsen av en annonsering till en ny bilmodell sannolikt tas emot med 

en negativ attityd. 

  

Eftersom att attityder skapas redan innan övertygelsestadiet så är informationssökandet i 

övertygelsestadiet till för att motivera, bekräfta eller ändra sin befintliga attityd anser 

Thongmak (2016). Det är också därför en individ kan ha en attityd mot en innovation 

som är baserad på väldigt begränsad information och tveksamma övertygelser. En 

individ som bara kan stödja sina attityder mot en innovation byggd på en känsla gör så 

för att sin formulering av attityd är baserad på en begränsad mängd information 

(Seligman, 2006). Om innovationen är tilltalande menar Seligman (2006) att individen 

kan ändra identifikationen till sig själv, andra människor eller föremål i miljön för att på 

så sätt motivera en adoption av innovationen. Till exempel, en individ som vill ha en ny 

tv kan motivera sitt köpbeslut genom att övertyga sig själv om att sin gamla tv är seg, 

funkar dåligt eller har bristande fel. Därtill kan individen även försöka övertyga andra 

om behovet av en ny tv och på så sätt få stöd till beslutet. På liknande sätt om 
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innovationen inte skulle vara tilltalande, kommer individen söka stöd av andra för att 

välja att avstå innovationen (Seligman, 2006). 

  

Det huvudsakliga utfallet som övertygelsestadiet har är att individen har utvecklat en 

gynnsam eller ogynnsam attityd till en innovation menar Rogers (1995). Detta bygger 

grunden för om ett beslut till att anta eller avstå en innovation tas. Däremot är fallet 

nödvändigtvis inte alltid så, attityder speglar inte alltid själva handlingen. En orsak till 

detta kan vara att en individ har ett stort behov av att få goda uppbackningar från en 

nära relaterad individ om innovationens goda förmågor. Om individen inte får detta 

kommer han eller hon inte anta adoptionen även om individen har gynnsamma attityder 

till innovationen.        

2.3.3 Beslutsstadiet 

I beslutsstadiet vidtar individen de åtgärder som leder till att antingen anta eller avstå en 

innovation (Burgees & Paguio, 2016; Seligman, 2006; Thongmak, 2016; Santos, 2012). 

Enligt Walitzer et al. (2015) handlar stadiet om utvecklingen av de beteendemässiga 

avsikterna för att implementera innovationen eller inte. Om individen väljer att anta 

innovationen kan den antingen antas fullt ut eller bara delvis. Avstår individen 

innovationen kan han eller hon välja att göra så genom ett aktivt eller passivt val. 

Thongmak (2016); Kabbar och Crump (2006) menar att beslutet senare kan ändras i 

antingen implementationsstadiet eller i bekräftelsestadiet. Enligt Burgees och Paguio 

(2016) påverkas adoptionen beroende på vem som har befogenhet att fatta beslutet om 

att anta innovationen, samt den potentiella existensen av teknologiska byråer som 

främjar adoptionen av innovationen. 

Väljer individen att delvis anta innovationen får han eller hon enligt Seligman (2006) 

möjlighet att identifiera nya faktorer som kan leda till att uppfattningarna om 

innovationen ändras. Detta då individen genom informationen får en ökad förståelse för 

hur innovationen kan spela en roll i omgivningen. Genom att testa en innovation kan 

individen enligt Rogers (1995) minska den osäkerhet som råder. Det är vanligt att 

individer vill testa en innovation för att avgöra om den är användbar till sin situation, 

innan han eller hon beslutar sig för något. Rogers (1995) menar att individer som har 

möjlighet att testa en innovation ofta tenderar till att besluta sig att adoptera om det 

finns någon form av relativ fördel.  
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Ett försök till adoption tillåter också insamlingen av socialt utvecklad information för 

meningsskapande menar Seligman (2006). I det meningsskapande perspektivet hanterar 

individer aktiviteter som handlar om att anta eller avstå själva innovationen hela tiden, 

och kommer fortsätta göra så när ett beslut väl är gjort. Så länge innovationen inte 

passivt nekats så kommer meningsskapandet vara riktat mot implementeringen eller mot 

konsekvenserna av att avstå. Seligman (2006) anser att det finns vissa följder av detta då 

individen kan ändra sitt beslut om ny information inkommer. Även om ett beslut har 

fattats måste fler åtgärder vidtas för att kunna fullfölja beslutet och dessa handlingar 

kräver mer information. När beslutet är gjort kommer motivering av det tagna beslutet 

utvecklas retroaktivt. 

Precis på det sätt en innovation kan antas så kan den även avstås menar Rogers (1995). 

Detta är något som inte nödvändigtvis måste ske i just beslutsstadiet, utan en individ 

kan välja att avstå innovationen redan i kunskapsstadiet genom att helt enkelt glömma 

innovationen efter att ha fått en medvetenhet om den. Ett beslut till att avstå en 

innovation kan även vidtas efter att beslutsfattaren har valt att anta innovationen, alltså 

att ett avbrott av implementeringen sker (Rogers, 1995). Ett avbrott av en adoption sker 

vanligtvis i bekräftelsestadiet men kan även ske i beslutsstadiet och det finns två olika 

typer av avslag, genom ett aktivt val eller passivt val. Ett aktivt val att avstå en 

innovation innebär att individen har övervägt att anta innovationen men senare beslutat 

sig för att avstå den. Ett passivt val att avstå innovationen innebär att individen 

egentligen inte riktigt övervägt användningen av innovationen. 

2.3.4 Implementeringsstadiet 

I implementeringsstadiet sätter individen som antagit innovationen den i användning, 

och söker efter teknisk information för implementeringen (Seligman, 2006; Walitzer et 

al., 2015; Burgees & Paguio, 2016, Thongmak, 2016; Kabbar & Crump, 2006). Enligt 

Rogers (1995) har det fram till detta steg i processen varit ett mentalt utövande men 

övergår nu till ett behovsförändrat förhållningsätt eftersom innovationen sätts i bruk. I 

detta steg kan det uppkomma problem i hur själva implementeringen och bruket av 

innovationen ska ske och vanligtvis sker implementationsstadiet i direkt anknytning till 

att ett beslut om att anta innovationen har skett i beslutsstadiet. 

Implementeringsprocessen kan ske över en längre tidsperiod, men till slut kommer den 

vid en tidpunkt anses som en del av individens eller organisationens vardagliga liv och 

kan därmed inte längre anses vara i implementeringsstadiet (Rogers, 1995). 
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Har individen valt att avstå innovationen kommer hon eller han inte nå detta stadie. Om 

individen däremot når detta stadie finns det fortfarande osäkerheter kring när det 

kommer till valet av att anta innovationen och dess förväntade konsekvenser menar 

Rogers (1995). Därför fortsätter beslutsfattare att söka efter information om hur 

innovationen ska användas. Om den som beslutar sig för att anta innovationen är samma 

individ som implementerar den så kommer personen stöta på innovationen i stor 

utsträckning under själva implementeringen. Under implementeringen kommer 

individen anta innovationen till sin miljö och justera omgivningen så att de båda 

samspelar med varandra (Seligman, 2006; Walitzer et al., 2015; Burgees & Paguio, 

2016, Thongmak, 2016; Kabbar & Crump, 2006). 

  

Under själva implementeringen kommer individen som adopterar en innovation få ökad 

kunskap om den (Kabbar & Crump, 2006). Omgivningen kan också komma att bli 

involverad eller åtminstone observera implementeringen vilket kan påverka deras attityd 

mot innovationen. Denna omgivning kan även fungera som test-adopterare vilket kan ge 

ytterligare information, vilket kan påverka beslutsfattares attityd mot innovationen. 

Enligt Kabbar och Crump (2006) kan individens användning av innovationen leda till 

att modifikationer sker under processen. 

Rogers (1995) menar att det är större svårigheter att implementera en innovation till en 

organisation jämfört med en enskild individ. Detta då innovation-decision processen i 

en organisation ofta involverar flera personer samt att dem som fattar beslutet ofta kan 

vara andra personer än de som ska implementera den. Den organisatoriska strukturen 

som ger kontinuitet och struktur i en organisation kan därmed även vara en 

motståndskraft till en implementering. Av dessa anledningar tenderar det att vara ett 

större projekt att implementera en innovation till en organisation menar Rogers (1995). 

Enligt Rogers (1995) har en åsikt varit att en innovation antas på precis samma sätt 

av alla andra individer, vilket däremot inte behöver vara fallet. Ofta tenderar 

individer att utveckla innovationen och modifiera den under adoption och 

implementering. Det råder delade meningar kring huruvida korrigeringar av 

innovationer är lämpligt eller olämpligt menar Rogers (1995). De som utvecklar 

innovationer anser att det påverkar och förvränger kvaliteten på dem. Om 

innovationen förändras för mycket försvåras det att mäta dess prestanda. De som 



 

23 
 

antar innovationen å sin sida anser att detta är en god kvalité. Flexibiliteten i sättet att 

tillämpa en innovation reducerar misstag och uppmuntrar justeringar för att bättre 

passa till situationen menar Rogers (1995). För de som adopterar skapas det fler 

möjligheter än att bara anta eller avstå en innovation, eftersom modifikationer av 

innovationen och att selektivt avstå vissa komponenter kan utgöra två ytterligare 

alternativ.   

Det finns en rad olika anledningar till att modifikationer på innovationer sker, dessa 

beror dels  på själva innovationen samt på individen eller organisationen som antar 

innovationen menar Rogers (1995). Innovationer som är mer komplex och svår att 

förstå kommer till större sannolikhet modifieras, men modifikationer kan även ske på 

grund av att en individ saknar fullständig kunskap. En innovation som är abstrakt 

eller är ett sorts verktyg, såsom ett mjukvaruprogram till en dator med många olika 

möjliga appliceringar har också större sannolikhet att bli modifierad. När en 

innovation blir implementerad för att lösa en rad olika problem är det även där stor 

sannolikhet att en innovation blir modifierad. Detta beror på att individen eller 

organisationen som implementerar den drivs av olika incitament och vill lösa olika 

sorters problem (Rogers, 1995). 

2.3.5 Bekräftelsestadiet 

I det sista stadiet, bekräftelsestadiet, söker individen en förstärkning för sitt tagna beslut 

vilket antingen varit att avstå eller anta innovationen (Seligman, 2006; Burgees & 

Paguio, 2016; Walitzer et al., 2015; Thongmak, 2016; Kabbar & Crump, 2006; Burgees 

et al., 2017; Santos, 2012). När en beslutsrelaterad handling och implementering utförts 

insamlar individen information för att retroaktivt bedöma vad han eller hon gjort och 

vad som ska göra därefter. Här inkluderas även möjligheten till att ändra sitt tidigare 

beslut. Individen kan vara motiverad av oenighet och därför välja att ändra sitt beslut 

beroende på den information som inhämtas. Däremot anser Seligman (2006) att både 

processer och retroaktiva bedömningar sker genom alla stadier inom innovation-

decision processen, vilket därför gör att övertygelse är något som sker ständigt genom 

hela innovation-decision processen. 

 

Vid bekräftelsestadiet vill adopteraren undvika eller, åtminstone reducera, oenigheter 

om dessa finns eller har uppstått menar Rogers (1995). Mänskliga behovsförändringar 

drivs delvis av oenigheter vilket är ett tillstånd som en individ ogärna vill befinna sig i 
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och av den anledningen försöker avlägsna eller reducera detta. För att reducera oenighet 

strävar en individ ofta till att göra detta genom att förändra hans eller hennes kunskap, 

attityder eller handlingar. När det kommer till detta sinnestillstånd i relation till 

innovationer, finns det tre olika tillvägagångssätt en reduceringen av oenighet kan ske 

på (Rogers, 1995).  

1) När medvetenhet för ett behov skapas och information för innovationen som ska 

tillfredsställa detta behov eftersöks. Detta behov för innovationen motiverar individen 

vid dess informationssökande aktivitet för innovationen och detta beteende sker i 

kunskapsstadiet. 2) När en individ befinner sig vid övertygelsestadiet, där han heller 

hon har kunskap om innovationen och har format olika attityder mot den men ännu inte 

antagit den. Vid denna tidpunkt är individen motiverad till att anta innovationen av 

oenigheten mellan vad individen tror på i relation till vad han eller hon egentligen gör. 

Detta beteende sker i besluts- och implementeringsstadiet. 3) När ett beslut har fattats 

till att anta en innovation och en individ insamlar mer information som övertygar 

individen att innovationen egentligen inte skulle ha antagits. Denna oenighet kan 

reduceras genom att avsluta använda innovationen. Eller vise versa kan oenigheten här 

uppstå om individen valt att först avstå innovationen och sedan bli exponerad av 

information som gör att individen får en vilja till att anta innovationen istället. Enligt 

Rogers (1995) uppstår dessa beteenden i bekräftelsestadiet.  

Genom att ta till åtgärder som reducerar dessa oenigheter ändrar individen sina 

beteenden så att attityder och handlingar samspelar bättre menar Rogers (1995). 

Däremot är det ofta svårt att ändra en individs första beslut. Detta eftersom det vidtagits 

handlingar som ofta tenderar att påverka en fortsatt användning av innovationen. 

Exempelvis kan implementeringen ha inneburit en större investering vilket gör att 

individen inte vill att den ska gå till spillo. Detta gör att beslutsfattare ofta tenderar 

undvika att bli utsatt av oenighet genom att söka och exponera sig för den information 

som dem anser kommer stödja deras vidtagna beslut menar Rogers (1995). I 

bekräftelsestadiet söker beslutsfattaren enligt Burgees och Paguio (2016) information 

som stödjer det tagna beslutet samtidigt som risken för oenighet begränsas. 

Ett upphörande vid användningen av en innovation kan enligt Rogers (1995) bero på två 

olika orsaker, en besvikelse eller ett utbyte av innovationen. Om ett upphörande av en 

innovation beror på ett utbyte av den, beror det på att individen funnit en annan 
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innovation att implementera som han eller hon anser vara bättre än den befintliga. Den 

andra formen av upphörande för en innovation beror helt enkelt på att beslutsfattaren är 

missnöjd med innovationen. Detta kan bero på att innovationen inte presterar tillräckligt 

bra eller inte passar till verksamheten. 

 

Figur 1. Svensk översättning av Innovation-decision process. (Egen). 

  

2.4 Sammanfattning 
Sociala medier är en växande marknadsföringskanal och det finns många positiva 

egenskaper dessa medför. Samtidigt är det viktigt att företagare vet hur de ska 

implementera och hantera dessa. Det finns många olika medier så som Facebook, 

Instagram samt Youtube vilka olika beslutsfattare anser ha både positiva och negativa 

egenskaper. 

 

Genom innovation-decision processen går det att studera och identifiera vilka faktorer 

som påverkar att företag antar eller avstår en implementation av sociala medier. 

Innovation-decision processen består av fem olika stadier som en individ eller 

organisation genomgår i arbetet för att implementera en innovation. Dessa fem olika 

stadier är kunskapsstadiet, övertygelsestadiet, beslutsstadiet, implementeringsstadiet och 

bekräftelsestadiet. Den ökade mängden information som en individ har till en 

innovation kommer leda till ökade chanser för individen att fatta det mest lämpliga 

beslutet för situationen. 
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3. METOD 
Vi har tillämpat en kvalitativ forskningsdesign i vår studie och följer därför de 

rekommendationer som designen har. I detta kapitel kommer vi mer detaljerat beskriva 

studiens utförda metod. 

 
3.1 Forskningsdesign 

Vi har utifrån tidigare forskning och vårt syfte bestämt oss för att tillämpa en kvalitativ 

forskningsdesign. Detta eftersom det visat sig existera få kvalitativa forskningsstudier 

inom ämnet samtidigt som vårt mål är att skapa en fördjupad infallsvinkel. Den centrala 

delen av denna uppsats är att genom innovation-decision modellen studera små och 

medelstora företags adoption till sociala medier, med fokus på Facebook, Instagram och 

Youtube. Genom att tillämpa en kvalitativ forskningsdesign hjälper det oss att få en 

förståelse för vilka faktorer som påverkar SMEs att anta eller avstå dessa medier. Enligt 

Starrin och Svensson (2011); Kvale och Brinkmann (2014) hjälper undersökningar 

forskare att beskriva och återberätta en verklighet som finns och utifrån dessa 

iakttagelser skapas en bild av respondentens vardag. Vidare menar Kvale och 

Brinkmann (2014) att en kvalitativ forskningsdesign också handlar om att gestalta något 

och är således en systematiserad kunskap om hur individer går tillväga för att skapa 

erfarenheter inom ett område. 

 

Då vår ambition är att bidra med en fördjupad förståelse till området valde vi att 

tillämpa semistrukturerade intervjuer till informationsinsamling. Enligt Bryman och 

Bell (2014) ger semistrukturerade intervjuer utrymme för respondenter att röra sig i 

olika riktningar vilket bidrar till djupare kunskap inom forskningsområdet. Detta 

möjliggörs då respondenterna får röra sig relativt fritt vilket bidrar till fylligare och mer 

detaljerade svar. För att lyckas genomföra våra intervjuer effektivt och samla den 

informationen som eftersöktes utgick vi från Kvales och Brinkmanns (2014) sju stadier 

i en intervjuundersökning; Tematisering, Planering, Intervju, Utskrift, Analys, 

Verifiering och Rapportering. Genom att förhålla oss till stadierna kunde vi se vart i 

processen vi befann oss samt vad som skulle betänkas inför kommande steg. Kvalitativa 

undersökningar kan genomföras olika, men grundar sig vanligtvis på intervjuer och för 

att hålla en sorts forskningsdesign genom hela vår uppsats ansåg vi att denna metod var 

effektivast. 
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3.2 Forskningsansats 

För att besvara syftet i vår uppsats har vi tillämpat ett deduktivt förhållningssätt, vilket 

betyder att vi håller vår utgångspunkt till teorin samt de befintliga begrepp som finns 

(Alvehus, 2013). Enligt Sohlberg och Sohlberg (2013) handlar ett deduktivt synsätt om 

att finna en logisk slutsats utifrån tidigare forskning kombinerad med ny information, 

detta kan dock bara erkännas effektivt om förutsättningarna som hittas kan anses vara 

sanna. Inom vårt område finns det sedan tidigare en liknande studie genomförd i 

Australien vilket därför till viss del påverkat denna studie. Enligt Suehye (2018) kan 

dock faktorer och utveckling av innovationer inte generaliseras utöver landets gränser 

och vi anser därför att närmare studier behöver utföras med fokus på SMEs i Sverige. 

På detta sätt skapas en förståelse för vilka faktorer som påverkar SMEs adoption av 

Facebook, Instagram och Youtube i Sverige. Vid insamlandet av empiri har vi valt att 

utgå från den existerande teorin och med hjälp av denna format intervjufrågor, svaren 

härifrån bidrog sedan till att svara på vårt syfte i uppsatsen. Genom det deduktiva 

förhållningssättet var det också möjligt för oss att pröva den befintliga teorin mot vår 

empiri och vice versa (Bryman & Bell, 2014). 

 

Då forskningsområdet innehåller relativt lite tidigare forskning anser vi att vår valda 

forskningsdesign bidrar till en bättre förståelse för vilka faktorer som är avgörande vid 

adoption av Facebook, Instagram och Youtube hos SMEs. Vid tillämpning av en 

kvantitativ studie hade vi på förhand behövt varit medveten om de avgörande faktorerna 

för att sedan låta respondenterna rösta vilka som är mer eller mindre avgörande för 

deras verksamhet. Genom informationsinsamling från intervjuer kunde vi istället skapa 

ett djup i dessa faktorer och knyta samman några till Burgess et al. (2017) studie 

samtidigt som nya faktorer uppkommit. Vi anser därför att den valda 

forskningsdesignen gav oss möjlighet att upptäcka faktorer som inte hade erhållits om 

vi tillämpat en kvantitativ undersökning.  

 

3.3 Övergripande tillvägagångssätt 

I kapitlet “avgränsningar” nämner vi olika val som vidtagits sett till den tid vi haft på 

oss att genomföra uppsatsen, de ekonomiska perspektiven som existerar, samt hur lång 

och djupgående en uppsats bör vara. Nedan redogör vi våra motiveringar till varje 

specifik avgränsning vi genomfört. 
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3.3.1 Val av sociala medier 

Vi har valt att begränsa oss till att studera SMEs adoption av tre sociala medier. För att 

försöka skapa en bredd och samtidigt hålla en hög relevans valde vi därför att studera 

Facebook, Instagram och Youtube vilka enligt Thoresson och Davidsson (2017) utgör 

de tre största sociala medierna i Sverige. Vi har också valt att studera dessa tre eftersom 

plattformarna kommunicerar med konsumenter på olika sätt. Medan företag som 

använder Facebook har en mer verbal kommunikation till kunder så arbetar företag på 

Instagram med en mer visuell kontakt, på Youtube är det istället till största del visuell 

kommunikation genom videoreklam innan klipp (Alalwan et al, 2017). 

3.3.2 Personliga möten 

Genom att förhålla oss enbart till personliga möten och inte blanda olika intervjuformer 

(Video-Chat, Telefon, Face-to-Face) anser vi att en trovärdig utformning av svaren 

skapats. Att hålla intervjuer över telefon jämfört med att träffa personer fysiskt tenderar 

att utgöra skillnader i hur respondenter agerar och svarar på frågor (Bryman & Bell, 

2014). Eftersom det är svårt att helt hålla ute en viss påverkan (kön, bakgrund, etnicitet) 

vid personliga möten, anser vi även detta vara en anledning till att på ett metodiskt 

tillvägagångssätt försöka hålla en jämn påverkan under samtliga intervjuer. Kvale och 

Brinkmann (2014) menar att personliga möten vid intervjuer i många fall också kan 

vara avgörande för att förstå vad respondenter faktiskt menar. Möjligheten att se en 

person i ögonen och hur deras kroppsspråk är när frågorna ställs och besvaras under 

intervjun kan ibland ha en större innebörd än själva svaret som förmedlas av 

respondenten.  

3.3.3 Företagsbruk av sociala medier  

Syftet med denna studie är att utifrån innovation-decision processen skapa en förståelse 

för vilka faktorer som påverkar små och medelstora företag att anta eller avstå sociala 

medier. För att hitta de avgörande faktorerna kommer vi därför endast förhålla oss till 

företag som minst har börjat att adoptera någon av de tre sociala medierna vi 

undersöker, men som kanske i ett senare skede valt att avstå. I dagsläget använder 63 

procent av företag med 0-10 anställda, 60 procent av företag med 10-49 anställda och 

75 procent av företag med 50-249 anställda en eller flera sociala medier för sin 

verksamhet (Eurostat, 2018). Vilket tyder på att det är vanligare bland de mindre 

företagen att avstå sociala medier som marknadsföringskanaler. 
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3.4 Datainsamling 

Vid en kvalitativ undersökning är en av de största svårigheterna att bearbeta det material 

som snabbt växer fram i form av transkriberingar och fältanteckningar. Kvalitativ data 

ses bland forskare emellertid som en attraktiv plåga eftersom det är lockande 

information som går att finna, samtidigt är det ofta svårt att lyckas analysera fram 

informationen från allt material som skapas (Bryman & Bell, 2014). Enligt Sohlberg 

och Sohlberg (2013) utgör informationen som samlas till stor del allmänna översikter 

för de olika teman som behandlas i en studie. För att lyckas fånga upp den 

informationen som verkligen berör de centrala punkterna i vår uppsats var vi under 

intervjuerna väldigt noggranna med följdfrågor. Följdfrågorna har anpassats individuellt 

till varje intervju för att fylla den informationskvot vi behövt, vilket sedan hjälpt oss att 

koppla ihop de olika delarna av vår uppsats med varandra. Vi anser att detta gjort 

uppsatsen som helhet mer sammanhängande. Nedan redogör vi mer ingående kring 

själva utförandet av våra intervjuer, för att skapa ett lättförståeligt och användbart 

intervjuunderlag började vi vår datainsamling med att genomföra två pilotstudier.  

3.4.1 Pilotstudie 

När en intervjuundersökning ska genomföras bör forskarna så fort de är möjligt 

genomföra en pilotundersökning för att säkerhetsställa att intervjuunderlaget i sin helhet 

fungerar bra och är lättförståeliga för respondenterna (Bryman & Bell, 2014). Eftersom 

vi valt att genomföra semistrukturerade intervjuer såg vi våra två pilotstudier som en 

hjälp att skapa vana och ge oss säkerhet i genomförandet. Pilotstudien innefattade två 

respondenter och ingen av våra frågor besvarades speciellt lika, vilket bidrog till att vårt 

intervjuunderlag kändes relevant och intressant för forskningsområdet.  

 

Under pilotstudien framkom det däremot några motfrågor från respondenterna och 

justeringar genomfördes därför. Genom detta skapades ett bättre flöde när nya 

respondenter beskrev tankar och värderingar för sina företag. En justering som 

genomfördes var att frågan “Vad är dina attityder mot sociala medier (Facebook, 

Instagram och Youtube)?” istället ersattes med “Vad är dina uppfattningar om sociala 

medier (Facebook, Instagram och Youtube)?”. Detta eftersom ordet attityder skapade 

förvirring i sammanhanget och blev en följdfråga hos bägge respondenterna. Därtill 

gjorde vi även några små justeringar av presentationen till varför vi genomförde 

intervjuerna. Linkedin plockades dessutom helt bort från undersökningen då 
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plattformen inte ansågs vara tillräckligt relevant för vår studie.           . 

 

3.4.2 I-D Processens koppling 

Genom att skapa vårt intervjuunderlag med knytning till de fem olika stadierna i 

innovation-decision modellen har vi utifrån respondenternas svar kunnat åskådliggöra 

var de befinner sig i adoptionsprocessen. Under intervjuerna har respondenterna blivit 

ombedd att besvara samtliga frågor enskilt för Facebook, Instagram och Youtube. 

Denna arbetsgång hjälpte oss att se mönster för hur SMEs adoptionsprocess inom de tre 

sociala medierna såg ut för respektive plattform. På grund av detta kunde vi sedan skapa 

en ökad förståelse för vilka faktorer som har en positiv samt negativ påverkan vid 

adoption av de tre sociala medierna var för sig. Arbetsgången hjälpte oss även att se 

likheter och skillnader mellan olika SMEs prioriteringar i marknadsföring och variabler 

ifrån detta hämtades till våra modeller. 

3.4.3 Intervjuförfarande 

Som tidigare beskrivet har vi valt att tillämpa en metod baserad på information från 

tidigare teorier och semistrukturerade intervjuer har genomförts för att samla empiriskt 

material. För att få relevant information i våra intervjuer har vi valt att utgå från 

innovation-decision modellen. Intervjuerna har utförts med ägare eller personer som 

sköter marknadsföringen i sociala medier åt respektive företag. Enligt Kvale och 

Brinkmann (2014) bör forskare ha en del saker i åtanke för att hålla en genomgående 

hög kvalité på intervjuer och informationen som samlas under dessa. För att säkerställa 

en hög kvalite i våra intervjuer arbetade vi fram korta frågor som genererade långa svar, 

samt försökte hålla våra konversationer flytande för att få en mer spontan och relevant 

respons. På detta sätt byggde respondenterna historier som inte krävde ytterligare 

förklaringar vilket också gjorde det insamlade materialet mer lättarbetat för oss i 

efterhand. Historierna med information bidrog sedan till att vi kunde täcka gapet i 

forskningen och en hög tillförlitlighet skapades genom de flytande konversationerna. 

 

Vi inledde våra intervjuer med generella frågor om bland annat respondentens ålder, 

antal anställda, tidigare utbildning och antal år företaget varit verksam. Med hjälp av 

detta kunde vi skapa en avslappnad stämning inför de mer djupgående frågorna vilket är 

viktigt för att lyckas fånga informationsgivande svar menar Starrin och Svensson 

(2011). Genom att samla generell information kunde vi i ett senare skede se hur 
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paralleller gick att dra mellan åldern på respondenten och antal år företaget varit 

verksamt vid beslut om adoption av sociala medier. Eftersom vi valt att avgränsa oss till 

Facebook, Instagram och Youtube ansåg vi att det var intressant om företagen använde 

någon annan social media och en fråga kring detta ställdes därför. För att säkerhetsställa 

att vi pratade med rätt person i varje intervju använde vi företags hemsidor, pratade med 

anställda samt allabolag.se. Detta var effektiva vägar till att hitta personer i 

beslutsfattande positioner och fungerade utan problematik genom hela intervju-

momentets gång.                                                                                . 

 

För att intervjuerna skulle hjälpa till att besvara studiens syfte arbetade vi som nämnt 

med ett intervjuunderlag. Intervjuunderlaget innefattade de sju frågorna nedan och 

utifrån dessa har vi sedan formulerat följdfrågor som varit anpassade från situation till 

situation för att i varje intervju samla in relevant information och skapa mer förståelse 

för syftet. Vi valde dessa sju frågor för att få svar på våra två forskningsfrågor, 

samtidigt var vårt mål att inte leda respondenten mot något svar utan istället få de att 

prata spontant och informativt utifrån sina egna erfarenheter och värderingar.   

 

• Vad är din uppfattning om sociala medier (Facebook, Instagram, Youtube)? 

• Vad är dina erfarenheter från sociala medier (Facebook, Instagram, Youtube)? 

• Hur använder du dessa sociala medier (Facebook, Instagram, Youtube)? 

• Varför använder du sociala medier (Facebook, Instagram, Youtube)? 

• Hur användbar anser du dem vara för din organisation? 

• Vad anser du vara användbart/mindre användbart med respektive plattform? 

• Vad är din erfarenhet av att hantera positiv eller negativ feedback i respektive 

plattform? 

 

I slutet av varje intervju lämnade vi också ordet helt öppet för respondenten, vilket gav 

möjlighet att tillägga eventuell information vi missat att beröra.  

 

Våra intervjuer hade en varierande längd mellan 30-45 minuter och för att inte missa 

några viktiga detaljer spelades samtliga in. Dessa transkriberades direkt efter för att ha 

fräscht i minnet hur respondenterna uttryckt sig även kroppsligt under intervjuerna. 

Genom att spela in intervjuerna fick vi en större trygghet i själva förfarandet, detta 

eftersom vi kunde hålla fullt fokus på att genomföra intervjun effektivt istället för att 
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fokusera på anteckningar. Samtliga av våra intervjuer har blivit genomförda på en plats 

vald av respondenten, dessa platser har i flesta fall varit avskilda mötesrum i företagens 

lokaler. Genom att sitta avskilt i en neutral miljö för respondenten skapades enligt vår 

mening möjligheter att hålla ett mer avslappnat samtal där respondenten kunde känna 

sig trygg i omgivningen. 

 

3.4.4 Urval 

Inom kvalitativ forskning är intervjuer, enkäter och observation det tre vanligaste 

källorna för informationsinhämtning till empirin. Vi har som tidigare nämnt valt 

intervjuer, för att lyckas med dessa och få ut information som kunde hjälpa oss att 

komma framåt i undersökningen krävdes det att ett urval bland de tillgängliga källorna 

genomfördes (Kylén, 2004). De urval av respondenter vi gjort kan bäst beskrivas som 

en blandning av strategiskt- och bekvämlighetsurval. Det har varit strategiskt eftersom 

vi har arbetat aktivt för att få tag i personer som kan svara på våra frågor och för att göra 

detta har respondenterna varit i behov av vissa specifika kunskaper om företagens 

arbete. När specifik kunskap krävs för att besvara frågor menar Alvehus (2013) att 

urvalet har spår av strategiska element i sig eftersom respondenterna väljs specifikt efter 

kunskapen att svara på frågor.  

 

Vi bestämde i tidigt skede att inte rikta in oss mot en specifik bransch, detta är en del i 

vårt bekvämlighetsurval. En motivering till detta är att arbetet med intervjufrågor tar tid 

och en viss tidsbrist råder under uppsatsen, att hitta företag inom endast en bransch i 

varierande storlek hade blivit för tidskrävande. Vi valde därför att genomföra intervjuer 

i blandade branscher då vi har kontakter inom olika företag vilka hjälpt oss hitta rätt 

personer till att utföra intervjuerna. Detta hjälpte oss samtidigt att skapa en bild för våra 

forskningsfrågor, något som vi också eftersträvat med denna uppsats.  

 

Oavsett om forskare tillämpar en kvantitativ eller kvalitativ forskningsmetod är det 

avgörande för hur bra studien kommer vara om mättnad uppnås eller inte. Inom 

kvalitativ metod är det svårt att på förhand säga exakt hur stort antal respondenter som 

räcker för att kunna dra slutsatser utifrån de svar forskare samlat (Alvehus, 2013). I vår 

uppsats har vi intervjuat tolv respondenter och den informationen vi erhållit genom 

detta anser vi är tillräckligt fyllig för att uppnå empirisk mättnad till vårt forskningsgap. 
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Information vi hade samlat av att intervjua ytterligare respondenter hade alltså enligt vår 

mening inte bidragit till någon avgörande information inom fältet.  

 

För att skapa ett djup och större trovärdighet till de faktorer som påverkar adoption och 

implementering av Facebook, Instagram och Youtube valde vi att intervjua SMEs i 

olika storlekar. Detta hjälpte oss att spegla ett bredare fenomen än bara en viss grupp 

som annars hade kunnat vara ett bekvämlighetsurval från vår sida. Att endast intervjua 

företag med till exempel väldigt låg omsättning hade enligt vår mening inte blivit lika 

representativt. Genom att fördela företagen i tre kategorier; noll till fyra miljoner 

omsättning, fem till elva miljoner omsättning samt företag över tolv miljoner 

omsättning kan vi konstatera att de flesta av våra deltagare har mellan fem till elva 

miljoner i omsättning (7 av 12 st).  

 

Syftet med kvalitativ metod är att bidra till en förståelse av ett fenomen och utöka 

kunskapen hos andra inom området, eftersom vårt syfte är att undersöka 

adoptionsprocessen hos SMEs anser vi att det inte har någon påverkan att sex av tolv 

respondenter är verksam inom restaurangbranschen (Alvehus, 2013). Tabellen nedan 

visar en sammanställning av de företag som har intervjuats. Vi har som ovan nämnt 

medvetet vänt oss till olika branscher och verksamheter i varierande storlek för att skapa 

en förståelse till adoptionen och implementeringen av Facebook, Instagram och 

Youtube. D11 är den största verksamheten vi har intervjuat, företaget är mycket större 

än de resterande verksamheterna både till omsättning och antal anställda. Anledningen 

till dess deltagande i studien är nyfikenhet. Nyfikenheten byggde på att undersöka ifall 

det existerar skillnader mellan större SMEs adoptionsprocess till de tre sociala medierna 

jämfört med mindre, något som under intervjuerna med deltagarna visade sig ha väldigt 

liten påverkan. 
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		 Bransch Omsättning Anställda 

Deltagare	1 Restaurang	&	Butik 8.000.000 10 

Deltagare	2 Event	&	Upplevelser 1.000.000 2 

Deltagare	3 Restaurang 5.000.000 8 

Deltagare	4 Hotell	&	Restaurang 4.000.000 6 

Deltagare	5 Restaurang 11.000.000 8 

Deltagare	6 Restaurang 10.000.000 7 

Deltagare	7 Restaurang 7.000.000 9 

Deltagare	8 Fastighets 8.500.000 4 

Deltagare	9 Byggnads 3.000.000 2 

Deltagare	10 Event	&	Butik 4.000.000 3 

Deltagare	11 Bemanning	&	Rekrytering 94.000.000 62 

Deltagare	12 Byggnads 6.000.000 7 

 

Tabell 3. Företagsöversikt. (Egen). 

 

3.5 Analysmetod 

Genom hela uppsatsen har Rogers (1995) innovation-decision modell, Facebook, 

Instagram, Youtube och SMEs varit återkommande vilket beror på syftet i vår studie. 

Målsättningen med denna uppsats är att genom en kombination av tidigare teori och 

information från intervjuer kunna analysera och komma fram till ett resultat för vilka 

faktorer som påverkar SMEs att anta eller avstå de tre sociala medierna. Innovation-
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decision modellen har hjälpt oss att skapa en förståelse för var SMEs befinner sig i 

adoptionsprocessen. Utifrån svaren vi insamlat från respondenterna har vi kunnat 

analysera varje företags adoptionsprocess och förstå vilka faktorer som påverkar 

negativt och vilka som påverkar positivt under processen.  

 

Under våra intervjuer har vi samlat information som sedan slagits ihop och jämförts 

med vad tidigare forskning inom området har beskrivet. Genom att utgå från Burgess et 

al. (2017) artikel har liknande delar implementerats i vårt arbete för att på ett tillförlitligt 

och effektivt sätt kunna jämföra olika resultat. Studiens gång har sedan visat att det 

existerar en del variation mellan resultaten av forskningen och detta går vi in närmare på 

under diskussion och slutsats. Efter att vår informationsinsamling var färdig 

sammanställde vi intervjuerna med ett transkriberingsdokument för varje intervju vilket 

hjälpte oss att effektivt kunna analysera de centrala delarna av svaren som 

respondenterna hade lämnat.  

 

Bryman och Bell (2014) beskriver att forskare som arbetar med fastställning av teman 

och mönster tillämpar en tematisk analys. Genom att tillämpa denna sorts analys har vi 

fått möjlighet att se mönster i respondenters svar och kunnat dra slutsatser utifrån dessa. 

Enligt Braun och Clarke (2006) kan forskare ofta stöta på problem när det kommer till 

att hitta områden som är tillräckligt stora eller relevanta att klassa som teman i en studie. 

Eftersom vi  hela tiden utgått från innovation-decision processen ansåg vi dock att dess 

fem stadier var tillräckligt relevanta för att benämnas som teman. Innovation-decision 

processens fem olika stadier har alltså setts som teman och mönstren har skapats genom 

att vi kunnat se vilka faktorer i varje tema som påverkat företag att fortsätta eller avsluta 

sin adoptionsprocess till Facebook, Instagram och Youtube. Faktorerna till att anta eller 

avstå har sedan varit våra kodord i processen av att väva samman de olika mönstren för 

varje plattform enskilt. Innovation-decision processen beskriver som tidigare nämnt var 

ett företag befinner sig i adoptionsprocessens fem stadier vilka är; 1. Kunskapsstadiet, 2. 

Övertygelsestadiet, 3. Besultsstadiet, 4. Implementeringsstadiet, 5. Bekräftelsestadiet 

(Rogers, 1995). I vår analys berör vi dessa för att analysera resultaten och 

sammanställningen av vårt bidrag i forskningsgapet.  
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3.6 Etiska aspekter 

Enligt Bryman och Bell (2014) finns det fyra etiska frågeställningar som forskare måste 

ta hänsyn till vid studier inom företagsekonomi. Dessa etiska regler benämns som 

informationskravet, samtyckeskravet, anonymitetskravet och nyttjandekravet. Under vår 

undersökning har vi tagit dessa fyra i beaktning och till den utsträckning vi haft 

möjlighet följt dem. Samtyckeskravet har implementerats på så vis att respondenterna 

innan intervju har blivit informerade att deras deltagande är helt frivilligt och att de har 

rätt att avbryta om så önskas. Om respondenten behövt fråga en kollega för att ge ett 

korrekt svar på något har de också erbjudits utrymme för detta.  

 

För att ta hänsyn till informations- och anonymitetskravet redogjorde vi vid första 

kontakten med respondenterna om studiens syfte. Samtliga respondenter fick också 

förklarat att informationen de ger ut inte skulle återkopplas till deras företag på något 

sätt i uppsatsen. Av den anledningen benämns också respondenterna som D01-D12. 

Den sista etiska frågeställningen som forskare bör ta hänsyn till enligt Bryman och Bell 

(2014) är nyttjandekravet. Eftersom vi samlade in generell information om 

respondenterna i början av våra intervjuer var detta en viktig etisk aspekt för oss. En 

sidoparallell vi ville beröra är nämligen ifall ålder på företaget och ålder på 

respondenten påverkar varandra i beslutet till att anta eller avstå. 

 

3.7 Kvalitetskriterier 

Enligt Starrin och Svensson (2011); Larsson (2005) bör forskare som tillämpar 

kvalitativa studier ta hänsyn till vissa kvalitetskriterier för att skapa trovärdighet i sin 

studie. Kvaliteter i framställningen, kvaliteter i resultaten och validitetskriterier 

representerar dessa kvalitetskriterier i rubrikform. Mer ingående kan kvaliteter i 

framställningen beskrivas som att forskare måste ha en perspektivmedvetenhet samt 

hålla en logik och ett etiskt värde genom sin studie. Innebördsrikedom, struktur och 

teoritillskott beskriver istället kvaliteter i resultaten medan de olika validitetskriterierna 

bland annat handlar om empirisk förankring, konsistens och heuristiskt värde.   

 

Bryman och Bell (2014) menar istället att de finns två kriterier forskare bör arbeta efter 

för att skapa den förståelse som de eftersträvar genom kvalitativa studier; trovärdighet 

och äkthet. Efter jämförelser mellan de olika kvalitetskriterierna ansåg vi att Bryman 

och Bells (2014) kvalitetskriterier var bättre lämpad att följa i vår studie och vi har 
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därför arbetat med dessa. Nedan följer en beskrivning hur vi arbetat med delkriterierna 

inom trovärdighet; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och bekräftelse men också 

det femte kvalitets kriteriet äkthet på en mer djupgående nivå. 

3.7.1 Tillförlitlighet 

För att skapa trovärdighet i sin studie bör forskare med alla möjliga medel måla upp en 

bild av den sociala verklighet som har studerats. Om det existerar flera olika 

beskrivningar av verkligheten bör forskare måla den bild som är mest acceptabel i andra 

individers ögon (Bryman & Bell, 2014). Genom att kombinera vår teori med 

informationen vi erhållit från våra intervjuer har vi målat upp en bild av vilka faktorer 

som är avgörande vid valet till att anta eller avstå Facebook, Instagram och Youtube hos 

SMEs. Eftersom våra respondenter till viss del visade sig ha samma avgörande faktorer 

som SMEs i Australien, har paralleller kunnat dras mellan vilka de mest avgörande 

faktorerna är. Genom likheterna har sedan den mest trovärdiga och utifrån vår mening 

den mest informationsrika bilden av vårt forskningsgap målats upp.  

3.7.2 Överförbarhet 

Enligt Bryman och Bell (2014) ingriper en kvalitativ forskningsmetod ett intensivt 

inlärande av en liten grupp som tillsammans har liknande kunskaper inom ett område. 

Kvalitativ forskning fokuserar till att komma in mer på djupet inom ett gap istället för 

bredden som den kvantitativa metoden gör. Eftersom vi arbetat med semistrukturerade 

intervjuer för att besvara vårt syfte har vi medvetet försökt att komma in på djupet för 

att identifiera vilka faktorer som avgör att SMEs använder Facebook, Instagram och 

Youtube eller inte. Respondenternas svar har därefter väglett oss att göra fylliga, täta 

och detaljerade redogörelser för både gamla och nya faktorer som framkommit. Vidare 

menar vi att det utifrån vår uppsats föreligger goda skäl till att genomföra en liknande 

studie i länder där företagskultur och levnadssätt är mer varierande än mellan Sverige 

och Australien. På detta sätt kan forskare se om resultaten är överförbara till en helt 

annan miljö. 

 

3.7.3 Pålitlighet 

För att genomföra en pålitlig undersökning där termer och faktorer som används skapar 

trovärdighet måste forskare använda ett granskande synsätt av informationen de tillfört 

forskningsområdet (Bryman & Bell, 2014). För att hålla en hög pålitlighet har vi under 

uppsatsens gång vid återkommande tillfällen använt studiekamrater som granskare av 
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arbetet. På så vis har vi fått externa infallsvinklar vilket har hjälpt oss att omstrukturera 

vissa delar och referenser för att göra informationen mer lättförståelig för läsaren. 

Bryman och Bell (2014) menar att detta ibland kan vara en väldigt krävande uppgift för 

den som ska genomföra granskningen. Av den anledningen delade vi på arbetet så att 

studiekamraterna har fått läsa olika delar i taget, på så vis säkerställer vi också den 

transparens som bör genomsyra kvalitativa studier. Under uppsatsen arbetade vi 

genomgående med säkerhetsställning av att fullständig och pålitlig information fanns 

tillgänglig kring avsnitten i forskningsprocessen. Av den anledningen menar vi att vår 

information också uppfyller kriterierna och är pålitlig. 

3.7.4 Konfirmering 

Bryman och Bell (2014) redogör att den sista delen i kvalitetskriterierna för att uppnå 

trovärdighet i sin studie är konfirmering. Konfirmering innebär att forskaren försöker 

säkerställa att han eller hon agerat i god tro, detta sker utifrån insikten att det är omöjligt 

att vara helt opartisk i samhällsforskning. För att motverka att våra personliga 

värderingar eller den teoretiska inriktningen vi haft ska påverka den respons vi fått i 

våra intervjuer använde vi ett intervjuunderlag med semistrukturerade frågor. Dessa 

hjälpte till att hålla intervjuerna inom vårt valda område och respondenterna fick 

möjlighet att prata fritt utifrån deras erfarenheter varpå vi endast kunde ställa korta 

följdfrågor och de fick fortsätta berätta. Vid diskussion och slutsats har vi sedan dragit 

paralleller mellan vad respondenterna nämnt och i den utsträckning som varit möjlig 

haft våra egna värderingar utanför. Att agera fullständigt opartiskt är som tidigare nämnt 

omöjligt, men på grund av vårt arbetssätt menar vi att vi har agerat godtyckligt i den 

möjliga utsträckningen som funnits. 

 

3.7.5 Äkthet 

För att uppnå äkthet i sin studie finns även här delmoment; rättvis bild, ontologisk 

autenticitet, pedagogisk autenticitet, katalytisk autenticitet och taktisk autenticitet. 

Dessa frågor berör mer de generella delarna av den kvalitativa forskningen samt olika 

konsekvenser i allmänhet (Bryman & Bell, 2014). Exempel på detta är; har 

undersökningen hjälpt respondenter att få bättre förståelse för den sociala miljö de lever 

i? Har undersökningen hjälpt respondenterna att förstå hur andra upplever miljön? Har 

undersökningen gjort att de medverkande kan förändra sin situation? Vi menar att vår 

studie har skapat en rättvis bild av vårt syfte samt hjälpt respondenterna att få en mer 
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djupgående förståelse av varför andra arbetar med Facebook, Instagram, Youtube och 

hur de själva kan utveckla sin marknadsföring där. Att ge en heltäckande bild av alla 

sociala medier samt adoptionen av dessa hos alla sorters företag är dock inget vi gjort, 

detta eftersom vi avgränsat oss endast till hur SMEs adopterar dessa.   

 

3.8 Metodkritik 

Syftet med vår uppsats är som tidigare nämnt att utifrån Rogers (1995) innovation-

decision modell undersöka adoptionen av Facebook, Instagram och Youtube hos SMEs. 

Vi är medveten om att denna modell har bidragit till några inramningar och inte 

fullständig frihet för våra respondenter. Då vårt mål med studien är att hitta en placering 

för respondenterna inom modellen har vissa av våra frågor kunnat ha en eventuell 

påverkan på respondenternas svar.  

 

Vi har genomfört tolv intervjuer vilket kan anses vara i underkant för att skapa en 

generell bild av alla SMEs uppfattning inom området. Den generella bilden är dock 

inget som vi eftersträvar att beskriva i vårt syfte. Vårt mål med denna uppsats är att 

skapa en ökad förståelse för hur SMEs adoption av sociala medier i Sverige fungerar. 

Något vi finner mer intressant än den generella bilden är också att skapa en förståelse 

för om det existerar skillnader mellan hur företag i Australien och Sverige adopterar de 

tre valda sociala medierna, något tidigare forskning ger indikationer för. 

 

Nackdelen med att hålla intervjuer är att det föreligger stor risk för missad information, 

samtidigt är det också väldigt tidskrävande med intervjuer och transkriberingar som 

sedan måste analyseras för att kunna identifiera de centrala delarna av informationen. 

Ett misstag som vi reflekterat över senare är att vissa av våra frågor har liknande inslag 

vilket kan ha påverkat resultatet då respondenterna blivit förvirrad att besvara samma 

fråga flera gånger. Detta har med intervjuteknik att göra och eftersom vi saknar god 

erfarenhet i området har vi ibland gjort misstag som att ställa flera följdfrågor innan 

respondenten besvarat den första. Detta blev dock mycket bättre under tiden och 

misstaget gjordes därför inte många gånger. 
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4. Resultat och analys 

I detta avsnitt avser vi att presentera det resultat vi erhållit genom våra utförda 

intervjuer. Genom teorin har vi funnit att det existerar olika karaktärer för olika sociala 

medier och anser därför att det är viktigt att resultatet struktureras upp under tre olika 

rubriker, en för respektive studerad plattform. Vi har i resultatet studerat var 

respondenterna befinner sig inom adoptionsprocessens olika stadier. För att behålla 

respondenternas konfidens och anonymitet har vi valt att benämna dessa D01 till D12, 

där D representerar “deltagare” och numret står för respektive respondent. Vi har därtill 

valt att benämna oss själva som I01 och I02, där I representerar “intervjuare”.  

 

Eftersom vi valt att tillämpa en tematisk analys fungerar de fem olika stadierna inom 

innovation-decision modellen som teman. För varje tema finns olika argument som talar 

för och emot en implementering av medierna, utifrån dessa går olika mönster att tyda 

vad gäller adoptionsprocessen av Facebook, Instagram och Youtube. Tack vare våra 

intervjuer har vi erhållit information om hur företag faktiskt tillämpar dessa tre sociala 

medier och var i adoptionsprocessen verksamheter i Sverige befinner sig. 

 

Figur 2. Innovation-decision processen. (Egen). 

4.1 Facebook 

4.1.1 Kunskapsstadiet 

Alla respondenter var väl medvetna om Facebooks existens då de redan implementerat 

mediet till sin verksamhet. Därmed hade alla företag sedan tidigare passerat de fem 

stadierna som ingår i innovation-decision processen. Vad gäller att inhämta kunskap 

och övertygelser om en innovation är detta något som inte sker inom just ett specifikt 

stadie menar Rogers (1995), det kan istället ske över hela innovation-decision 

processen. Alltså kan en organisation tillknyta sig nya kunskaper och övertygelser för 

Facebook även om de redan valt att implementera mediet till sin organisation.  

 

Innan respondenterna tagit ett beslut om att implementera Facebook till sin verksamhet 

hade flera redan erhållit kunskap om plattformen från sitt privatliv. Därmed påverkade 
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tidigare erfarenheter från deras personliga bakgrund även processen mot att 

implementera innovationen till företaget. Beslutsfattarna hade därmed identifierat ett 

behov som de ansåg att Facebook kunde hjälpa till att tillfredsställda. Respondenter som 

inte tidigare blivit exponerad av information från Facebook blev påverkade av andra 

individer i sin omgivning. 

 

D04: Jag visste ju inte va det var, det var någon som sa “att det där är bra, det där 

måste ni ha så att folk kan se vad ni gör”. 

 

Dessa företag hade istället inte identifierat ett behov innan de blev exponerade av 

informationen om Facebooks existens. Det var istället påverkan från omgivningen som 

gjorde att beslutsfattare upptäckte ett behov och sedan formade sig uppfattningar om 

plattformens egenskaper. Respondenterna har alltså drivits av två olika behov till 

Facebook.  

 

I detta steg har respondenterna i första hand inhämtat i kunskapsmedvetenhet. Därtill 

har de även inhämtat kunskap om hur Facebook fungerar, här råder det dock stora 

skillnader företag emellan. Vissa företag har eftersökt kunskapsinsamling för att få en 

djupare förståelse för hur plattformen fungerar, andra företag har nöjt sig med att enbart 

tillknyta övergripande kunskap om hur Facebook fungerar. Vi har däremot inte 

identifierat att respondenterna inhämtat kunskap om vilka underliggande faktorer som 

gör att Facebook fungerar, något som enligt Rogers (1995) gör att oklarheter kring en 

innovation minskas och därför minimerar risken för att Facebook används på fel sätt. 

4.1.2 Övertygelsestadiet 

När det kommer till vilka övertygelser som har föranlett ett beslut om att anta Facebook 

till sitt företag har en stor del av respondenterna påvisat att det ofta är något som anses 

vara en självklarhet. Detta eftersom respondenterna anser att deras tilltänkta målgrupper 

finns aktiv på Facebook vilket gör det nödvändigt att även företagen finns tillgänglig 

där. Respondenterna var av uppfattningen att det i dagens läge är mer effektivt att 

använda Facebook i informations- och marknadsföringssyften än andra mer traditionella 

verktyg vilka de tidigare använt för att nå sina målgrupper. 
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Samtidigt går det att tyda hur beslutsfattarnas omgivning har haft en stor påverkan när 

det kommer till deras attityder till Facebook. I innovation-decision processen är detta en 

vanlig del av övertygelsestadiet menar Rogers (1995). En faktor som påverkar att 

attityderna till Facebook stärks åt det positiva hållet är att plattformen används av så 

många andra redan. Därav blir det mer relevant att implementera Facebook till sitt 

företag, eftersom konkurrenterna redan befinner sig där. 

4.1.3 Beslutstadiet 

Ett beslut om att börja använda Facebook i företaget bygger till stor del på de kunskaper 

och övertygelser som individer och organisationer inhämtat i de tidigare två stadierna 

(Rogers, 1995). Respondenterna ansåg att en anledning till varför de valt att anta 

Facebook till sin verksamhet var eftersom de är ett tilltalande forum för 

marknadsföring. Samtidigt framkom det olikheter om hur väl respondenterna 

reflekterade kring sitt beslutsfattande. För de flesta företagen var implementeringen av 

Facebook en självklarhet vilket gjorde att de inte la större eftertanke kring sitt beslut om 

att anta eller avstå plattformen. En påverkningsfaktor som framkom vid intervjuerna för 

varför respondenterna väljer att använda Facebook är att alla andra konkurrenter finns 

tillgängliga där. 

 

Enligt Rogers (1995) är en möjlighet i beslutsstadiet att delvis anta en innovation. Då 

Facebook är en plattform vilken har en omfattande mängd funktioner att nyttja är det 

svårt för användare att använda de alla. Dessa tenderar även att ha svårigheter i att 

begränsas vilket gör det svårt att bedöma när Facebook antas fullt ut. Det går dock att 

tyda skillnader kring hur stor del av plattformens potential respondenterna valt att 

implementera. Därmed går det att urskilja vissa skillnader för i vilken grad företag valt 

tillämpa Facebook. De flesta företagen väljer att anta plattformen för att använda en 

mängd olika funktioner som Facebook tillhandahåller såsom att föra konversationer 

med andra användare, lägga upp inlägg, bilder och filmer. Samtidigt fanns det företag 

som medvetet valt att begränsa sitt bruk av plattformen betydligt. 

 

D07: Egentligen är det bara för att lägga ut inlägg om dagens luncher… 

4.1.4 Implementeringsstadiet 

Vad gäller implementeringen av Facebook gav respondenterna inga större signaler på 

några svårigheter att implementera detta till sin organisation. Skulle svårigheter uppstå 
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gällande implementeringen kan detta dock leda till att individen senare väljer att avstå 

ett bruk (Rogers, 1995). När det kommer till att starta upp en företagssida såg många 

respondenter det som en relativt enkel process utan några större svårigheter. Under 

intervjuerna framhävde respondenterna hur relativt enkelt det var att börja använda 

Facebook. 

 

D04: (...) all information om hur man gör och så går ju liksom att få tag på eller så ser 

man ju hur man ska göra. Det är ju liksom A, B & C, enkelt liksom. 

 

En del respondenter som var verksam på Facebook framhävde att de både hade väldigt 

lågt intresse samt kunskap till mediet, vilket även påverkade hur företagen 

implementerat plattformen till sin verksamhet. Därav hade företagen tagit hjälp eller 

helt överlåtit arbetsuppgifterna till andra medarbetare inom företaget som både besatt 

högre intresse och kunskap till mediet. 

 

D04: (...) det är ju mest vår platschef här som sköter vår Facebook och Instagram 

historia... 

 

Vad gäller respondenternas hantering av Facebook framhäver många att de anser sig 

långt ifrån nöjda kring detta. Respondenterna menar att de är bristfälliga när det 

kommer till hur strategiskt de hanterar Facebook. Deras bruk av plattformen tenderar att 

bli sporadiskt där inlägg uppdateras när det faller de in eller när de känner sig tvungen 

att lägga upp något. Vidare följer de sällan en strategiskt utlagd plan. Ett hinder till att 

följa en utlagd strategi är enligt många respondenter tiden, de menar att det ibland är 

svårt att bedriva sin huvudsakliga verksamhet i kombination med tiden det tar att hålla 

sociala medier uppdaterade. Just tid är något även tidigare studier framlagt som ett 

hinder vilket uppkommit redan i övertygelsestadiet och senare har påverkat att företagen 

valt att avstå Facebook (Burgess et al., 2017). Våra respondenter har däremot valt att 

anta Facebook men istället begränsat sin användning på grund av tidsaspekten. 

 

En ytterligare faktor som framkom ur intervjuerna var engagemanget och intresset till 

att använda Facebook. Alla respondenter hade implementerat plattformen till sitt 

företag, men många visade inget större intresse till att använda medierna mer än vad 

som egentligen ansågs vara nödvändigt. Respondenterna framhävde även att de var 
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bristfälliga när det kom till det strategiska arbetet med Facebook, vilket var något de 

ville förbättra samtidigt som de ansåg att ett lågt intresse och engagemang var en 

anledning till denna brist. 

 

Hos respondenterna som visade större intresse för Facebook går det att tyda ett större 

engagemang och mer strategiskt bruk av plattformen. Dessa företag har i varierande 

utsträckningar även använt betald marknadsföring via plattformen som ett steg i 

implementeringen. Företagen visade på mer utpräglade strategier där de hade tydliga 

insikter i hur de ville använda Facebook i relation till andra medier. Deras incitament 

var att hålla mer informativ kommunikation där och komplettera med andra medier för 

annat bruk. De visade även på en medvetenhet och eftertanke till sina inlägg på 

Facebook för att nå så stor spridning som möjligt till konsumenter. Något dessa 

respondenter hade gemensamt var att de påvisade större kunskaper om Facebook i 

relation till andra respondenter. 

 

Tillsammans med tid framkom det att den kreativa aspekten ses som en svårighet vad 

gäller att skapa lämpliga inlägg på Facebook. Att skapa inlägg som är kreativa och 

tilltalande för företagens riktade målgrupper upplevs som svårt och därför även 

tidskrävande för att skapa dessa på rätt sätt. Respondenterna var angelägna om att skapa 

ett flöde som inte upplevdes som stel och identiskt, utan ville istället ha ett kreativt, 

tilltalande och varierande flöde. Detta ansågs däremot vara en svårighet vilket bidrog till 

att företagen ibland blev passiv i sitt bruk av plattformen.  

4.1.5 Bekräftelsestadiet 

I bekräftelsestadiet söker beslutsfattare information som stödjer det fattade beslutet. Då 

alla respondenter i denna studie valt att implementera Facebook till sitt företag vill de 

därför exponeras av information som gör att beslutet till bruket stärks. Om beslutsfattare 

skulle exponeras av information som visar på det motsatta kan det leda till att de väljer 

att avstå fortsatt bruk eller ett skifte till en annan plattform. Samtliga företag beskrev 

hur det fanns olika fördelar med Facebook vilket gjorde att plattformen var åtråvärd och 

därmed gav feedback, vilket ledde till fortsatt motivation av användningen.  

 

Samtidigt som stora styrkor med Facebook associeras kring dess tillgänglighet och 

snabba spridning, ser även många respondenter detta som ett orosmoln. Efter sitt 
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påbörjade bruk av plattformen har de fått större insikt kring dessa aspekter och är 

oroliga för att deras handlingar ska misstolkas. Det kan vara att företagen publicerar 

något som sedan uppfattas på ett annat sätt av konsumenterna. Detta menar 

respondenterna kan få förödande konsekvenser för sina företag, konsekvenser som kan 

leda till att organisationer inte kan leva vidare. Även om respondenterna inte väljer att 

upphöra sin användning av Facebook på grund av detta, väljer vissa att begränsa sitt 

bruk och ha en mer passiv relation till plattformen.  

 

D07: Ja! Och det tycker jag är livsfarligt! För det kan vara såna små grejer, som är 

något dåligt eller negativt...man har ju hört.. det kan vara ett misstag liksom, att någon 

har hört eller sett eller på något viss.. och det kan få såna fruktansvärda konsekvenser 

ju! 

 

D07: Det kan bli så fel! Men det finns ju också mycket positivt med det men det kan bli 

fruktansvärt fel, så ibland...jag är väl lite rädd för det… 

 

Deltagare D07 påvisade stor oro kring detta varvid företagets bruk av Facebook 

begränsats betydligt. Företaget som var verksam inom restaurangbranschen valde därför 

att begränsa sig till att enbart publicera dagens lunchrätter på sin Facebooksida. Detta 

påverkades inte enbart av oroligheterna kring plattformens lättillgängligt och snabba 

spridning, utan det var en stor bidragande faktor till det. Därmed upphör företaget inte 

att använda plattformen, men begränsar användningen så pass mycket att företaget 

missar stora delar av plattformens potential.  

 

Den största anledningen till en implementering och fortsatt användande av Facebook 

visade sig vara hur användarvänlig plattformen är samt att den dessutom når ut till en 

stor del konsumenter på relativ kort tid. Vidare ansåg även respondenterna att 

plattformen var attraktiv på grund av dess flexibilitet och snabbhet. Efter att ha 

implementerat och nyttjat Facebook har respondenterna fått sina övertygelser bekräftade 

om att de lätt når tilltänkta målgrupper via plattformen. Detta var en uppfattning 

respondenterna redan hade i övertygelsestadiet och som nu därför bekräftas. När 

uppfattningar bekräftas i detta stadium ökar sannolikheten till att organisationer 

fortsätter nyttja innovationen menar Rogers (1995). De har dessutom kommit till insikt 
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med att det är ett mer flexibelt marknadsförings- och informationsspridning verktyg än 

de traditionella. 

 

Respondenterna framhäver hur de tidigare använt mer traditionella 

marknadsföringsverktyg såsom tidningsannonser. Förutom att allt färre delar av deras 

målgrupp nås via tidningsannonser anser de även att dessa är mer besvärlig att använda. 

Respondenterna anser även att det är besvärligare att utforma en text till en 

tidningsannons än vad det är till ett inlägg på Facebook. Detta då det krävs fler 

tidskrävande steg för att få en tidningsannons publicerad, först ska en text skickas in till 

tidningen, därefter ska den korrigeras och godkännas. Sedan behöver tidningen 

dessutom tid för att hantera och trycka upplagan. Därmed anser respondenterna att den 

stora tidsskillnaden mellan de två verktygen gör att Facebook är mer tilltalande. 

 

D10:(...) det är inte lika krångligt som när man ska göra en tidningsannons för då ska 

man både göra text och bild, skicka iväg den, korrigera den, godkänna den osv.. Sen tar 

det ändå en vecka – två veckor innan annonsen fysiskt ligger framme i tidningen. 

 

Så samtidigt som tidskravet för Facebook anses vara en negativ faktor, anser flera att 

plattformen är mindre tidskrävande än traditionella verktyg såsom tidningsannonser. De 

känner även en ökad flexibilitet och upplever att de har en ökad kontroll vid 

användningen av Facebook i relation till traditionella marknadsföringsverktyg. Detta 

bidrar därför till att respondenterna anser att det är mer tilltalande till ett fortsatt bruk 

istället för att återgå till exempelvis tidningsannonser. 

 

D05: Jag tycker det där är mycket lättare att hantera för där kan jag själv hantera, 

kontrollera och styra kontra med tidningar och.. så det är det man får jämföra med, 

andra medier. Där känner jag att, där då ska det ju in en tredje part som ska göra det 

grafiska…. 

 

När det kommer till hur respondenterna i bekräftelsestadiet utvärderar Facebooks 

egentliga påverkan korrelerar dessa handlingar mycket med hur strategiska arbetet 

fungerar med plattformen, den är begränsad och respondenterna vill utveckla den. Det 

främsta tillvägagångssättet för analys av sina handlingar på Facebook är genom att titta 

på hur många likes, kommentarer, delningar och antal användare som har sett inlägget. 
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Endast en av respondenterna utnyttjade analysverktyget Facebook analytics för att 

närmare studera användares beteendemönster. Detta har av tidigare studier visat sig ha 

positiva effekter på företags marknadsföring, där företag har möjlighet att rikta sin 

marknadsföring än mer mot relevanta målgrupper (Misirlis & Vlachopoulou, 2018). Av 

den anledningen anser vi det anmärkningsvärt att enbart en av studiens tolv företag 

utnyttjar detta hjälpmedel. 

 

Vidare uppkommer det också olikheter kring hur företag får en medvetenhet för 

avkastningen via sin integration med Facebook. D09 som är verksam inom byggsektorn 

menar att företaget tenderar att få återkoppling från kunder efter vissa inlägg på 

Facebook. På detta sätt får företaget tydligt respons på att deras aktiviteter på 

plattformen ger avkastning. Jämförelsevis med företag som är verksam inom hotell och 

restaurangbranschen, dessa upplever svårigheter att se direkta skillnader på sin 

försäljning och härleda specifika försäljningar till något inlägg. Även om 

respondenterna är bristfällig vid sin analys för utdelningen de får av att anta Facebook 

anser de ändå att det är ett värdefullt hjälpmedel för organisationen. De anser därtill att 

de bör lägga ner mer tid, samtidigt utvärderar de sällan sina aktiviteter och handlingar 

på Facebook.  

4.1.6 Sammanfattning Facebook 

Facebook är en väl implementerad social medieplattform. Studiens alla respondenter har 

implementerat plattformen till sin verksamhet och därmed passerat hela innovation-

decision processen. Genom femstegsmodellen har det tydligt kunnat identifieras vilka 

faktorer som påverkar företagens kunskap, övertygelser, beslut, implementering och 

bekräftelse till Facebook. Eftersom studiens alla företag valt att anta plattformen och 

ingen av dessa senare ändrat detta beslut har vi genom studien inte kunnat identifiera 

faktorer som inneburit att företag avstår plattformen. Däremot har vi identifierat 

svårigheter som uppkommit för företagen när de ska anta Facebook till sitt företag, vi 

menar att dessa kan påverka vissa beslutsfattare att avstå Facebook om de är tillräckligt 

påtagliga. 

 

Uppfattningar företag har i övertygelsestadiet är att eftersökta målgrupper finns på 

Facebook samtidigt som de anser att sociala medier är ett effektivare verktyg för 

informationsspridning och marknadsföring jämfört med traditionella verktyg. Faktorer 
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som påverkar företagens val att anta plattformen bygger på kunskaper och övertygelser 

som de inhämtat i tidigare skede, där plattformens egenskaper ansågs vara tilltalande. 

Företagen upplever inledningsvis inga större svårigheter vad gäller själva 

implementeringen av Facebook till dess verksamhet. Däremot uppkommer en rad olika 

faktorer som anses vara svårigheter i relation till hanteringen. Dessa är tid, intresse och 

engagemang vilket också tycks återspegla den strategiska hanteringen av Facebook. 

Desto mer tid, intresse och engagemang företagen visar till plattformen desto mer 

strategisk arbetar de, och vise versa. En ytterligare faktor företag upplever som en 

svårighet vid hanteringen av plattformen är kreativitet, att på ett kreativt och tilltalande 

vis hantera Facebook. 

 

Faktorer som gör att företagens val till ett antagande av Facebook förstärks beror på den 

tillgänglighet, flexibilitet och snabba spridningen plattformen tenderar att ha, 

uppfattningar vilka företagen redan hade i övertygelsestadiet har nu blivit bekräftade. 

Samtidigt är just detta något företagen också ser som en risk vid hanteringen av 

plattformen vilket gör att de blir försiktig i hanteringen av Facebook. En ytterligare 

positiv faktor som uppkommer är hur företagen anser att Facebook är mer effektivt i 

relation till andra traditionella verktyg än bara räckvidd och snabbhet, de anser även att 

det är mindre tidskrävande. 

 

4.2 Instagram 

4.2.1 Kunskapsstadiet 

Redan bland de första respondenterna kunde vi tyda ett mönster kring Instagram, 

mönstret framgick sedan tydligare för varje intervju och när samtliga var genomförda 

konstaterade vi att alla respondenter hade kunskap om Instagram. På grund av detta 

passerade alla respondenter vårt första tema, kunskapsstadiet. Inom det sociala mediet 

Instagram har företag haft en mycket större spridning till själva adoptionsprocessen 

jämfört med vart de befann sig i adoptionen av Facebook. Kunskapsstadiet är det första 

stadiet i adoptionsprocessen, i detta fall handlar det därför om hur beslutsfattare för 

SMEs bör ha skapat sig en medvetenhet kring Instagram. Som tidigare nämnt existerade 

kunskaperna om denna plattform hos samtliga respondenter och de har därför passerat 

vidare från detta steg (Walitzer et al., 2015; Thongmak, 2016; Kabbar & Crump, 2006). 
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Flera deltagare har beskrivit hur de håller mer generell information till Facebook och sin 

hemsida medan de istället försöker uppdatera Instagram med lite roligare saker, till 

exempel om en tidning publicerar en artikel eller något nytt projekt påbörjas. Även 

andra deltagare visar att de har god kunskap kring vad Instagram är och hur företag 

använder det, men förklarar samtidigt hur användningen sker i alldeles för liten 

utsträckning. Av den anledningen menar deltagarna att de måste bli bättre på det i 

framtiden och samt att tiden är orsaken till varför fokus har hamnat på Facebook istället. 

 

D01: Vi använder framförallt Facebook, egentligen bara. Vi har Instagram men det är 

inte så välanvänt utan det är Facebook som koncentrationen ligger på i nuläget. 

 

Utifrån den respons vi erhöll vid två av intervjuerna visade det sig att en ganska negativ 

inställning mot Instagram existerade, dessa två respondenter har därför valt att avstå 

vidare utveckling av marknadsföringskanalen. Dock visade båda medvetenhet om vad 

Instagram är och hur det kan användas för att marknadsföra sitt företag. Under samtliga 

av våra intervjuer arbetade vi därför aktivt med ambitionerna att få svar på vilka andra 

teman i vår modell respondenterna skulle kunna placeras inom. 

4.2.2 Övertygelsestadiet 

Rogers (1995) menar att det i övertygelsestadiet utvecklas generella uppfattningar om 

nya innovationer och vad dessa kan innebära. De flesta av våra respondenter har valt att 

implementera Instagram till sin verksamhet, exempel på anledningar till detta är att den 

unga nya generationen finns där och företag kan dela informationen överallt när som 

helst. Vidare menade samtliga respondenter att deras kunskaper inom området inte var 

ett hinder. Om något negativt ska lyftas fram till varför vissa inte arbetat mer aktivt med 

marknadsföringen beror det som tidigare nämnt på tiden. Att arbeta med flera sociala 

medier samtidigt menar vissa är för tidskrävande och dem väljer därför att fokusera till 

endast en av dessa. 

 

De flesta av våra respondenter har använt enkelhet och snabbhet som sina främsta 

argument till varför Instagram är effektivt till marknadsföring, i jämförelse med 

traditionell marknadsföring menar respondenterna också att plattformen är väldigt 

kostnadseffektiv. Tidningsannonser eller radioreklam kräver resurser på en helt annan 

nivå och tar dessutom flera timmar att sätta ihop, medan ett snyggt inlägg på Instagram 
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kan göras på någon minut. Samtidigt som vissa deltagare beskriver en medvetenhet om 

att spridningen är enorm förklarar dem även hur dåliga de är på att uppdatera sitt flöde 

kontinuerligt. Några av respondenterna menar att det beror på generationen de tillhör 

och att Instagram framförallt lockar en yngre publik. Vidare beskrivs hur den yngre 

publiken är en målgrupp som deras företag inte aktivt arbetar för att attrahera i sin 

marknadsföring, om någon yngre blir attraherad ses det istället bara som ett plus.  

 

D12: Om man tänker åldersmässigt och att min främsta kundgrupp är villaägare och 

fastighetsägare…. Tycker jag på nått sätt att Instagram lockar en yngre publik och 

därför har vi valt att inte lägga så mycket tid och energi på det till exempel. 

4.2.3 Beslutsstadiet 

Thongmak (2016); Santos (2012); Walitzer et al. (2015) menar att företag i 

beslutsstadiet vidtar det avgörande åtgärderna till att anta eller avstå en innovation. 

Vidare beskrivs hur företag här kan välja att anta innovationen fullt ut eller bara delvis, i 

ett senare stadie kan detta dock förändras till båda håll. En orsak till att anta en 

innovation menar Rogers (1995) är om konkurrenter påbörjat deras adoptionsprocess 

och arbetar med att implementera innovationen till sitt företag.  

 

Gällande Instagram framkom det mest variation kring studiens tre studerade plattformar 

om varför företag valt att använda denna plattform. Några deltagare menade att 

Instagram var superviktigt och den plattform som gäller för att nå ut och integrera med 

konsumenter. Andra menade istället att Instagram inte kändes relevant för deras företag 

och bransch, den målgrupp deras verksamhet eftersträvar finns inte aktiva där beskriver 

deltagarna. Totalt har två av våra tolv respondenter helt valt att avstå Instagram som 

marknadsföringskanal till sitt företag. Som ovan nämnt var den främsta anledningen till 

att avstå Instagram dess relevans, men under intervjuerna har båda två också angivit att 

tiden det skulle kräva att hålla flödet intressant och fräscht inte skulle ge tillräckligt 

mycket tillbaka sett till investerad tid. 

4.2.4 Implementeringsstadiet 

Av våra respondenter visade det sig alltså att totalt tio av tolv använder Instagram, detta 

i blandad utsträckning och med differentierad effektivitet. Några deltagare använder det 

för att aktivt marknadsföra sitt företag genom publicering av menyer och priser, samt 

skapa storys för att visa vad de arbetar med. Andra företag har ett konto på Instagram 
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mest eftersom konkurrenter har det och det känns då som ett måste att finnas med där. 

Vid frågan om varför företag valt en implementering av Instagram erhöll vi dock många 

varierande svar. Det svar vi anser vara mest intressant och som stack ut mest kom från 

en enskild deltagare i en av de senare intervjuerna. Han/Hon beskrev att företaget 

märkte en markant skillnad i hur engagerade användare är på Instagram jämfört med 

Facebook, på Instagram redogjorde deltagaren att den procentandel som gillar, 

kommenterar och skickar vidare inlägg är väsentligt mycket högre än Facebook. Av den 

anledningen tyckte beslutsfattaren därför att Instagram är en mycket roligare social 

media jämfört med andra. 

 

D11: På Instagram ser vi att användarna är mer engagerade, de interagerar på ett helt 

annat sätt än vad användare på Facebook gör – användarna är alltså inte alls lika 

benägen att interagera på Facebook om det inte är super relevant för dem.  

 

Utifrån detta kan vi förstå att SMEs använder Instagram på grund av olika anledningar. 

Genom intervjuer har vi dock fått uppfattningen att samtliga tio företag som tillämpar 

marknadsföringskanalen verkar nöjda och väl medveten om spridningen som kan 

uppnås genom inlägg. Vid implementering av en ny innovation, i detta fall en 

marknadsföringskanal, menar Rogers (1995) att för stora svårigheter kan leda till att 

företag väljer att avstå innovationen. I vår studie har dock en tydlig majoritet arbetat 

runt dessa svårigheter och genomfört implementeringen av Instagram. Genom 

varierande strategier, vissa mer utvecklade än andra, har det även visat sig att många av 

företagen arbetar aktivt för att nå ut till många användare och på så sätt attrahera 

potentiella kunder att välja deras företag framför konkurrenternas. 

 

D10: Målet är absolut att bli synbar så att våra produkter ska locka in fler kunder – 

Målet med all reklam är ju att få in mer försäljning. [...]  när vi kör en kampanj på 

Instagram är det vanligt att kunder kommer in och frågar specifikt om den kampanjen 

så då förstår vi ju att dem har sett oss där och därför är det väldigt användbart. 

 

D11: Att arbeta med regler och strategier för våra sociala medier är inte riktigt det vi 

står för utan vi sätter ett mål istället som t.ex ”de här vill vi uppnå”. 
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Under två intervjuer förstod vi att företagen har Instagramkonton till sina verksamheter 

men att de väldigt sällan används, detta eftersom beslutsfattarna ansåg att kanalen inte 

skapar de mervärde som söks genom att använda sociala medier. På grund av detta kan 

en förståelse hur deltagarna valt att adoptera innovationen delvis skapas, detta eftersom 

den inte används till sin fulla potential.  

4.2.5 Bekräftelsestadiet 

Genom alla stadier i innovation-decision processen sker retroaktiva bedömningar om 

företaget bör fortsätta med Instagram eller avstå marknadsföringskanalen. 

Bekräftelsestadiet är det sista av fem stadier och här söker beslutsfattare förstärkningar 

till sina beslut om en genomförd implementering (Seligman, 2006). I detta stadie 

överväger också beslutsfattare fördelar och nackdelar som uppstått under 

implementeringen och en avvägning görs ifall företaget får ut vad de vill genom att 

använda marknadsföringskanalen. Vidare menar våra respondenter att marknader och 

behov hos konsumenter ständigt förändras samt redogör hur det kan vara direkt 

avgörande att finnas och synas där konsumenterna befinner sig. För att vara relevant 

mot sina konsumenter och målgrupper nämner flera företag tre faktorer som gör att de 

fortsätter med Instagram; vi måste finnas här, varumärkesutveckling, och ökad 

försäljning.  

 

Under intervjuerna har respondenter beskrivit att de alltid försöker visa sin personlighet 

i marknadsföringen på samtliga sociala medier, på så sätt uppnås ett ökat engagemang 

och information samt inspiration sprids därför fort i kanalerna. Genom att vara relevant 

till stora delar av målgrupperna i alla inlägg stärks varumärket och målet med all 

marknadsföring menar deltagare är att öka sin försäljning genom 

varumärkesigenkänning. Vilket är något som sociala medier hjälper företagen med, 

vissa mer än andra. Det visade sig under studien att förvånansvärt få företag analyserar 

eller för statistik på vad de genererar genom att finnas på Instagram. Nedan kan vi tyda 

en kommentar från den deltagare som enligt vår mening har bäst kontroll på deras 

vinning genom marknadsföring på Instagram.  

 

D10: Målet med all reklam är ju att få in mer försäljning. Det har sociala medier också 

hjälpt oss med. [...] om vi kör en kampanj på Instagram kommer kunder ibland in i 

butiken och frågar specifikt om den kampanjen. 
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Utöver ökad försäljning och varumärkesutveckling har även fler anledningar med 

positiv anda för Instagram uppkommit genom våra intervjuer. Exempel på dessa 

anledningar är; informationsdelning och konkurrentbevakning. Vilket handlar om att 

företag effektivt kan dela viktig information som inte är marknadsföring på Instagram, 

samtidigt är denna plattform enkel att hantera och används därför till viss del för 

bevakning av konkurrenter inom sin bransch. Genom att studera tidigare forskning har 

vi dragit slutsatsen att dessa associationer inte uppkommit förut och av den anledningen 

menar vi resultatet från Instagram blir mer intressant. Det existerar såklart fler 

uppfattningar om vad som gör att Instagram är en marknadsföringskanal där företag 

effektivt når ut till konsumenter. Vid frågan om varför beslutsfattare väljer att använda 

Instagram beskrev vissa en känsla av hur fler konsumenter använder det nu för tiden, 

och menar att Facebook numera används till chatt istället för informationsbevakning.  

 

D06: Man använder det ju för att nå ut till många personer, nästan alla kan ju använda 

det och det är dessutom gratis.. [...] Det känns som att fler och fler användare väljer att 

gå från Facebook till Instagram.                                          . 

 

Genom våra intervjuer har alltså varierande förklaringar erhållits till varför företag 

väljer att implementera och aktivt använda Instagram som marknadsföringskanal. 

Utifrån dessa har vi delvis genom egna tolkningar kunnat se mönster i våra teman som 

hjälpt oss att komma fram till resultaten ovan. Endast två av våra respondenter har valt 

att avstå Instagram till företaget och två andra har implementerat 

marknadsföringskanalen men använder den inte aktivt. Totalt återstår alltså åtta 

respondenter som aktivt använder Instagram med varierande syften. Av våra 

respondenter var snittåldern 35 år och totalt använder 66.6 procent av företagen 

Instagram. Utifrån de svaren vi erhållit bör procentandelen användare möta en stigande 

kurva framåt i tiden, eftersom beslutsfattare har visat förståelse för hur marknadsföring 

hela tiden är i behov av nya kanaler.                               . 

 

Vid frågan om hur pass mycket respondenten utvärderat Instagrams verkliga påverkan 

av marknadsföringen för verksamheten framgick det att få företag egentligen har gjort 

någon större insats till att ta reda på dess mervärde. Den största insatsen för utvärdering 

hade blivit genomförd av D10 eftersom respondenten genom kampanjerna på Instagram 
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nämnde rabattkoder som kunderna använde i butik och statistik kunde föras på antalet 

kunder som besökte butiken.  

 

Utifrån detta kan vi också få en förståelse för hur SMEs generellt borde bli bättre på att 

se vad som faktiskt genererar ett mervärde och inte. Genom att nyligen påbörja ett 

samarbete med mediakonsulter skall D11 framöver arbeta noggrannare med statistik, för 

att skapa en medvetenhet om Instagram som verktyg. Enligt första stycket av vår 

problemformulering så kan företagare analysera beteendemönster hos användare på 

sociala medier och vända detta till fördelar för sin marknadsföring. Detta hjälper företag 

att öka möjligheterna och på ett mer strategiskt och tilltalande vis synas för 

konsumenter, vilket talar för att fler än bara D11 bör överväga att använda konsulter 

(Ducange et al., 2017; Vinerean, 2017). 

 

D11: Vi tar faktiskt lite konsulthjälp för att forma ett ramverk till hur vi kan använda 

sociala medier samt framförallt kunna analysera statistik för det finns ju så extremt 

mycket variabler som visar och redogör vilka inlägg som funkar och vilka inlägg som 

inte funkar. 

 

Som tidigare nämnt ser alltså 66.6 procent av våra respondenter ett värde i att lägga ner 

tid på Instagram för att nå ut till konsumenter. Detta trots att de flesta företagen är 

ovetande hur pass stor utsträckning marknadsföringen ger till företaget. Avslutningsvis 

menar vi att det förmodligen finns många fler faktorer än de vi erhållit, och att det i 

några av intervjuerna verkat som den mest avgörande faktorn faktiskt är vad andra i 

branschen gör. 

 

4.2.6 Sammanfattning Instagram 

Vi anser att Instagram varit en intressant plattform att studera då våra respondenter var 

som mest utspridd i innovation-decision processen under denna sociala media. Vid 

frågor kring Instagram har vi mött svar i positiv anda likväl som negativ och utifrån 

dessa har sedan mönster kunnat sammanställts om vart deltagarna har befunnit sig i 

Rogers (1995) innovation-decision modell. Eftersom ingen liknande studie tidigare är 

gjord med innovation-decision modellen och Instagram kan vi inte jämföra denna del av 

uppsatsen mot något. Vi menar därför att våra resultat speglar den faktiska 

uppfattningen bland SMEs och hur företag i Sverige arbetar med det. 
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Jämfört med Facebook har alltså Instagram inte blivit implementerat i samma 

utsträckning. Åtta av tolv respondenter har implementerat plattformen och använder den 

för marknadsföring aktivt. Av resterande fyra har två valt att implementera innovation 

till företaget, men använder den väldigt sällan och utan någon speciell strategi. De 

resterande två deltagarna har istället valt att helt bortse ifrån bruk av plattformen. Den 

främsta anledningen till varför företag avstår Instagram var utifrån deras respons att det 

mervärdet beslutsfattarna sökte genom marknadsföring inte kunde uppnås via 

plattformen.  

 

De flesta respondenterna är överens om att Instagram i stor utsträckning är ett effektivt 

sätt att nå ut till många konsumenter billigt. Vidare menar några att de dessutom är 

möjligt att se på ett helt annat sätt hur många som faktiskt nås av marknadsföringen. Av 

de företag som implementerat och använder Instagram aktivt var detta exempel på 

positiva faktorer som nämndes och var avgörande vid implementering. Likt hanteringen 

av Facebook så var tid, intresse och engagemang avgörande för hur strategiskt 

Instagram blev hanterat av beslutsfattare. Genom att studera deltagarnas Instagram 

kunde vi även se hur deras flöden hade stor varians i professionalitet.  

 

4.3 Youtube 

4.3.1 Kunskapsstadiet 

Samtliga av studiens respondenter har haft viss kunskap om vad Youtube är och vad 

dess huvudsyfte bygger på. Detta tyder på att SMEs ändå har kunskap om att 

plattformen existerar, däremot skiljde kunskapsnivån mellan företagarna. En del 

respondenter var medveten om att Youtube är en kanal som företag kan marknadsföra 

sig genom, medan andra företag inte besatt någon kunskap alls om detta. Till skillnad 

från Facebook och Instagram går det redan efter detta stadie att identifiera respondenter 

som fallit bort från innovation-decision processen, vilket beror på några olika 

anledningar. 

 

Dels kan det bero på att respondenterna inhämtat en bristfällig mängd kunskap om vad 

Youtube är och hur det fungerar, vilket gör att det blir svårt att bilda sig övertygelser om 

mediet. Den bristfälliga kunskapen leder till att individen inte blir tillräckligt medveten 
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om Youtubes egenskaper och påverkan, vilket gör att de inte förstår vilken påverkan 

plattformen har. Det kan även vara plattformens egenskaper som inte uppfattas 

relevanta för respondenternas behov och därför blir de inte intresserade av plattformen. 

Detta tydliggörs eftersom vissa respondenter känner till Youtube men de har aldrig 

reflekterat att innovationen är lämplig att implementera i marknadsföringssyfte. 

4.3.2 Övertygelsestadiet 

De respondenter som inhämtat tillräckligt mycket information om Youtube börjar 

därefter att forma attityder och uppfattningar till mediet. Det är dessa attityder som 

sedan ligger till grund för det beslut företaget i nästa steg tar. Trots att inget företag valt 

att anta Youtube till sin verksamhet uttryckte många ändå stort intresse till plattformen. 

Detta eftersom det befinner sig många olika kundgrupper, vilket gör att Youtube för 

vissa företag är en tilltalande marknadsföringskanal till potentiellt framtida bruk. 

 

Även om respondenterna uttryckte ett visst intresse för Youtube framkom det även 

många uppfattningar som kan förklara varför företagen inte valt att anta plattformen till 

sin verksamhet. En av dessa uppfattningar var tid, vilket har varit en återkommande 

faktor genom alla tre studerade medieplattformar. Företagen var dock av uppfattningen 

att det är en mer tidskrävande plattform än Facebook och Instagram. Detta då Youtube 

endast bygger på rörlig bild, vilket beslutsfattare anser kräver mer tid att producera. 

Förutom tidsaspekten framkom även uppfattningarna att det krävdes större finansiella 

resurser och högre kunskapsnivå för att kunna producera tilltalande material till 

Youtube jämfört med Facebook och Instagram. Dessa tre faktorer gör därför att 

plattformen är mindre åtråvärd i företagens ögon. Även om dessa tre faktorer inte är 

unika för just Youtube menade företagen att de till större grad var påverkande faktorer 

för denna plattform. 

 

En annan uppfattning som uppmärksammades var hur företagen inte ansåg plattformen 

vara relevant till deras bransch. Ingen av deras konkurrenter använder heller plattformen 

vilket därför gör att det inte finns några motiv för dem själva att anta Youtube till sitt 

företag. Detta tyder på att företagens omgivning har en påverkan vad gäller val till att 

anta och avstå Youtube. Respondenterna framhävde samtidigt hur de själva ansåg att 

Youtube kunde vara mer relevant för andra branscher, såsom event och 

försäkringsbranschen. 
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En intressant aspekt som framkom var hur vissa företag ansåg att Youtubes egenskaper 

inte längre var unik för den plattformen. Detta då både Facebook och Instagram numera 

gjort det tillgängligt att lägga upp rörlig bild på deras plattformar, vilket därför har 

bidragit till att Youtube inte är lika konkurrenskraftigt längre. Företag visar också en 

osäkerhet kring hanteringen av filmmaterial, vad är egentligen lagligt att lägga upp på 

sociala medier? Vad existerar det för regler vid filmning på allmän plats där 

privatpersoner finns med i filmen? 

4.3.3 Beslutsstadiet 

Genom den kunskap och de attityder företagen erhållit i de två tidigare stadierna 

påverkas deras beslut till Youtube. Eftersom inget av företagen i nuläget använder 

plattformen, eller någonsin har använt den, så har alla valt att avstå Youtube. Enligt 

Rogers (1995) kan organisationer senare välja att ändra sitt beslut, vilket i denna 

situation då skulle vara att anta Youtube till sin organisation. Några direkta intentioner 

om en eventuell adoption av Youtube var inget som framkom under intervjuerna, även 

om respondenterna visade visst intresse till att plattformen kunde implementeras till 

organisation i framtiden. 

 

Det existerar dock fler faktorer än bara de tidigare nämnda. Medan vissa beslutsfattare 

helt har valt att avstå kanalen utan att ens reflektera över beslutet, beskrev andra att de 

samlade barriärerna som finns för att göra effektiv marknadsföring på Youtube är för 

stora att komma över för SMEs. Sist men inte minst redogjorde även några respondenter 

att de valt att avstå en implementering av Youtube eftersom erfarenheten om hur pass 

kostnadseffektivt det skulle vara i slutändan är svårt att beräkna.  

   
4.3.4 Sammanfattning av Youtube 

Youtube är enligt Warner-Søderholm et al. (2017) ett av de största sociala medierna sett 

till användare. Trots detta visar vår studie på att denna plattform inte utnyttjas av SMEs 

i marknadsföringssyfte. Ingen av respondenterna har antagit Youtube till sitt företag, 

detta på grund av ovan nämnda faktorer. Eftersom ingen av företagen vi intervjuat 

antagit Youtube till sin verksamhet har inget av företagen i denna studie kommit längre 

än till besultsstadiet i innovation-decision processen. 
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De två mest avgörande faktorerna till varför företagen valt att avstå Youtube är 

erfarenhet och tid. Anledningen till varför dessa kan benämnas mest avgörande är att 

samtliga respondenter har nämnt dem. Utöver erfarenhet och tid kunde även ett mönster 

ses i hur beslutsfattare menade att ingen konkurrent använder Youtube och att de därför 

inte heller behövde göra detta. Det visar på en omedvetenhet kring vad plattformen 

faktiskt kan erbjuda inom marknadsföring till företagen. Under två av intervjuerna visar 

dock deltagarna på nyfikenhet om hur dem skulle kunna utnyttja kanalen för att nå ut 

och menar att marknadsföring på Youtube säkert kommer att bli vanligare i framtiden. 
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5. Diskussion 
Marknadsföring är en del av företags verksamhet vilket hjälper att nå ut till befintliga 

och potentiellt nya kunder. Facebook, Instagram och Youtube har på senare tid blivit 

effektiva marknadsföringsverktyg vilket tidigare forskning menar kan ha stor betydelse 

för SMEs (He et al, 2017). Däremot är det få SMEs som väljer att anta sociala medier 

till sin verksamhet i relation till större företag. För att fler ska implementera Facebook, 

Instagram och Youtube är det därför viktigt att först få en förståelse för varför dessa 

företag väljer att anta och avstå medierna. 

 

Olika plattformar på sociala medier har varierande egenskaper och vi har därför studerat 

tre olika, Facebook, Instagram och Youtube. Dessa valdes eftersom de är dem tre största 

sociala medierna (Statista, 2018b) något vi menar ger en bra förståelse för sociala 

medier i helhet. Genom att utföra en kvalitativ studie har det gett oss en flexibilitet 

vilket hjälpt oss att få en förståelse för hur företag ser på Facebook, Instagram, Youtube 

och vad som gör att företag väljer att anta eller avstå dessa. Om vi tillämpat en 

kvantitativ studie hade risken funnits att vi missat vissa faktorer som inte hade kunnat 

identifieras genom exempelvis en enkät. Genom att tillämpa innovation-decision 

processen har vi fått en användbar modell som vägledning under vår kvalitativa studie. 

Den har hjälpt oss att identifiera olika faktorer och varit till nytta för att kategorisera in 

de baserade på företagens kunskap, övertygelser, beslut, implementering och 

bekräftelse. Enligt innovation-decision teorin sker inte ett beslut om att anta eller avstå 

en innovation just vid beslutsstadiet, det kan även ske redan i kunskapsstadiet genom att 

en individ erhåller bristfällig information kring innovationen som gör att den upplevs 

irrelevant för företaget (Rogers, 1995). Därav har denna modell varit till hjälp för att 

identifiera faktorer längs hela adoptionsprocessen. 

 

Studiens syfte har varit att få en förståelse för vilka faktorer som påverkar att företag 

väljer att anta eller avstå sociala medier genom att använda innovation-decision 

processen. Därav har innovation-decision processens modell (Rogers, 1995) varit en 

central del av vårt arbete. Genom att tillämpa den har vi kunnat identifiera olika faktorer 

i studiens resultat vilka tydliggörs i figur 3. 
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Figur 3. Innovation-decision modell med faktorer som påverkar att SMEs antar eller 

avstår sociala medier. (Egen). 

 

Vår studie har identifierat en del intressanta resultat. I kunskapsstadiet får företag 

kännedom om sociala mediers existens (Rogers, 1995). Då detta är första steget i 

adoptionsprocessen är det här företagen först erhåller grundläggande kunskap om 

medierna och dess funktion. Det framkom genom studien att detta steg till stor del 

påverkas av företagens tidigare erfarenheter och omgivningen. Är företag omgiven av 

en miljö som har stor kännedom om sociala medier tenderar det att påverka företagens 

kunskapsnivå. Resultatet har därtill tydliggjort att företagens tidigare erfarenheter till 

marknadsföring påverkar den kunskap företagen har. Vi kunde genom studien inte finna 

någon faktor som gjorde att företagen påverkas negativt vid informationsinhämtningen i 

kunskapsstadiet. Rogers (1995) menar dock att företag tenderar att göra en selektiv 
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exponering till information om sociala medier. Det vill säga att företagen inte exponerar 

sig till information som inte överensstämmer med deras preferenser. Detta kan vara en 

förklaring till att det varit svårt att hitta negativt påverkande faktorer i detta stadie. 

 

Övertygelsestadiet bygger på den kunskap företag inhämtat i det tidigare stadiet och det 

är de uppfattningar vilka skapas i detta steg som till stor del påverkar beslutet i 

efterföljande stadie (Rogers, 1995). Positivt påverkande faktorer vilka framkom hos 

företag och vilka kunde härledas till detta stadie var dels att sociala medier anses vara 

vanligt förekommande i dagens samhälle. Sociala mediers stora spridning bekräftas av 

tidigare forskning vilken även menar att spridningen fortsättningsvis kommer öka 

(Chaffey, 2016; Statista, 2018). En ytterligare positiv uppfattning företagen besatt kring 

sociala medier var dess tillgänglighet. McCann och Barlow (2015) menar att den lätta 

tillgängligheten sociala medier medför är en av de positiva egenskaper som 

kännetecknar detta marknadsföringsverktyg. Tidigare studier visar även att sociala 

medier fungerar som ett användbart informationsspridningsverktyg, något som även 

bekräftas i denna studie (Vinerean, 2017; Nikunen et al., 2017; Ahuja & Alavi, 2018; 

Penni, 2017). 

 

Negativt påverkande uppfattningar i övertygelsestadiet är dels att företagen upplever ett 

bristande intresse till sociala medier. Bristande kunskap är en uppfattning 

respondenterna upplever kring sociala medier vilket även har en stor påverkan till vilket 

beslut som fattas i nästkommande stadium. Bristande kunskap påverkas enligt Rogers 

(1995) av att företag inte inhämtat tillräckligt med information kring vilka fördelar och 

nackdelar som sociala medier har. Rogers (1995) menar att om en bristfällig mängd 

kunskap erhålls leder det till att företag inte väljer att implementera sociala medier. I 

denna studie har det visat sig att bristande kunskap är en viktig påverkansfaktor för 

adoptionen av sociala medier, dock är det inte vid alla tillfällen avgörande för att företag 

ska avstå sociala medier. 

 

Ytterligare en negativt påverkande uppfattning om sociala medier är tidskravet som 

dessa medför. Företag var av uppfattningen att sociala medier tar stor del av deras tid 

för att använda, vilket därför påverkar deras beslut om att antingen anta eller avstå 

sociala medier. Däremot är en intressant insikt studien tillför till ämnet hur tidsaspekten 

i relation till sociala medier särskiljer sig från tidigare forskning. Denna studie indikerar 
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en skiftning i vilken påverkan tid egentligen har vid företagens beslut att anta Facebook 

till sin verksamhet eller inte. Enligt Burgees et al. (2017) väljer företag att inte 

implementera Facebook till sin verksamhet då det är för tidskrävande. I denna studie har 

däremot alla respondenter valt att implementera Facebook till sin verksamhet. 

Respondenterna vidhöll att tidsaspekten var en stor påverkansfaktor vid hanteringen av 

plattformen, men de ansåg samtidigt att utfallet av Facebook var större än kostnaden för 

investerad tid. Därmed anser vi att studien bidrar med en ny förståelse kring vilken 

påverkan tid har till adoptionen av sociala medier. Tidigare studier har indikerat på att 

företag väljer att avstå sociala medier på grund av tidskravet (Burgees et al. 2017), nu 

har företag däremot en större insikt kring potentialen för sociala medier vilket medfört 

att de implementerar dessa till sin verksamhet. 

 

Faktorer som påverkar att företag väljer att fatta ett beslut om att anta sociala medier i 

beslutsstadiet är, förutom de faktorer som framkommit i tidigare stadier, mediernas 

relativa fördelar samt att företaget upplever ett behov av att anta dessa till sin 

verksamhet för att vara konkurrenskraftig. När det kommer till sociala mediers relativa 

fördelar anser företagen att medierna är mer fördelaktig än traditionella verktyg på 

grund av en rad olika anledningar. De relativa fördelarna som sociala medier har är just 

det forskning menar är den stora fördelen med medierna och vilka som kan gynna 

SMEs verksamheter betydande (Bennett, 2013; Ahuja & Alavi; 2018). Företagen ansåg 

dels att det var ett bättre verktyg att bygga relationer till konsumenter och ett bättre 

verktyg att sprida information om sitt företag än genom traditionella 

marknadsföringskanaler såsom tidningar.  

 

Företagen valde delvis att anta sociala medier till sin verksamhet av den anledningen att 

deras konkurrenter fanns tillgängliga på medierna. Detta har tidigare forskning framhävt 

vara en faktor vilken påverkar företagens beslut om att anta sociala medier (He et al. 

2017). Detta beslut grundar sig därför på relativt få strategiska argument och kan 

därmed anses vara ett impulsivt beslut. Att företagen inte grundar sitt beslut om att anta 

sociala medier med en klar förståelse om vilken utdelning de vill få ut av adoptionen 

anses vara en stor brist. Detta då det kan leda till att företagen i ett senare skede väljer 

avstå sociala medier, så kallad senare icke-adoption vilket tydliggörs i figur 1 (Burgees 

et al., 2017). I denna studie var det inget företag som i ett senare skede valt att avstå 

sociala medier, däremot var detta enbart en av flera faktorer som gjorde att företag valde 
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att anta sociala medier. Av den anledningen menar vi att företagen inte var helt utan 

insikt kring vilken utdelning de vill ha av sitt nyttjande av sociala medier.  

 

Motsvarande uppkom en negativt påverkande faktor till adoptionen av sociala medier 

just den att konkurrenter inte finns tillgängliga där. Detta resonemang anser vi är 

intressant då det istället kan vara en potentiell konkurrensfördel om företag är unikt 

inom sin bransch med att vara tillgänglig på sociala medier (Stephen & Lamberton, 

2016). Detta tyder dock på att företag genom hela innovation-decision processen till stor 

del påverkas av dess omgivning. En ytterligare faktor vilken påverkade företag till att 

inte anta sociala medier var då de ansåg att deras målinriktade kundgrupp inte var aktiv 

på sociala medier. Att välja rätt marknadsföringskanal är enligt Chen et al. (2014) ett 

vitalt beslut för företag. Om företagens eftersökta kundgrupp inte är tillgänglig på 

sociala medier är det därför ett klokt val att välja att avstå dessa. Därtill ansåg företag 

som inte valde att anta sociala medier till sin verksamhet att de inte var relevant inom 

deras bransch. 

 

Vid implementeringsstadiet implementerar företaget sociala medier till sin verksamhet 

och börjar använda dessa (Rogers, 1995). Här menar företagen främst att en positivt 

påverkande faktor är att sociala medier är användarvänliga. Det är enkelt att skapa ett 

företagskonto och sedan komma igång med de grundläggande funktionerna som 

medierna tillhandahåller. Enligt McCann och Barlow (2015) erbjuder sociala medier 

verktyg vilka underlättar hanteringen av sociala medier, något våra respondenter 

bekräftar.  

 

När företag börjar implementera sociala medier menar Stephen och Lamberton (2016) 

att det är av stor betydelse att företagen förstår hur de ska implementera dessa till sin 

verksamhet, annars kan det lätt leda till konkurrensnackdelar. För att effektivt lyckas 

implementera sociala medier till sin verksamhet är det enligt Olejnik (2012) viktigt att 

ha väl utformade strategier för sitt bruk av medierna. I denna studie var det tydligt att 

våra respondenter hade ett bristande strategiskt arbete med sitt bruk av sociala medier, 

vilket därför anses vara en negativt påverkande för SMEs. Alla respondenter var av 

åsikten att de ville öka sitt strategiska arbete med sociala medier samtidigt som få hade 

några tydligt utformade strategier i nuläget. Med ett minskat strategiskt bruk av sociala 
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medier leder det till att mediernas effekt minskar, vilket därtill kan leda till att företagen 

slutar använda sociala medier (Keller, 2016; Legris et al., 2003). 

 

Två ytterligare faktorer våra respondenter framhävde som svårigheter vid hanteringen 

av sociala medier var att locka följare till sina företagssidor samt att behålla 

kreativiteten uppe. Detta är något som kan möjliggöras om företag kan anlita rätt 

kompetens till sitt företag som kan hantera dessa svårigheter (Terjesen et al., 2016). 

Samtidigt är SMEs resursmässigt begränsade att anlita folk till sin verksamhet för att 

sköta dessa frågor vilket är en av företagens begränsningar (Terjesen et al., 2016). Ett 

sätt vi anser att företagen kan komma över dessa svårigheter är att till större grad 

utnyttja de verktyg som sociala medier tillhandahåller. Enligt Misirlis och 

Vlachopoulou (2018) finns det verktyg på sociala medier som tillåter användare att 

bättre analysera kunders behovsmönster och få en överblick över sina prestationer på 

medierna. Endast en av studiens respondenter använde detta verktyg samtidigt som 

denna respondent inte upplevde några svårigheter kring de två tidigare nämnda 

faktorerna. Därför menar vi att en ökat bruk av dessa verktyg kan underlätta företagens 

implementering av sociala medier. 

 

Efter att företagen implementerat sociala medier söker de i bekräftelsestadiet en 

bekräftelse på att de tagit rätt beslut om att anta sociala medier menar Thongmak 

(2016). Skulle företagen inhämta information om att de tagit fel beslut kan de här 

komma att ändra sitt beslut om att använda sociala medier. Efter att våra respondenter 

implementerat sociala medier till sin verksamhet bekräftades deras uppfattningar som de 

haft i övertygelsestadiet, att sociala medier är effektivare att använda än mer 

traditionella marknadsföringsverktyg vilka de tidigare nyttjat. 

 

Detta anser vi vara intressant då tidsaspekten i tidigare studier visat sig vara en starkt 

negativt påverkande faktor vid valet om att anta sociala medier (Burgees et al. 2017). 

Efter att företagen implementerat sociala medier ansåg de att dessa var mer tidseffektiv 

än traditionella medier. Därför behöver inte tidsaspekten vara en unik faktor som gör att 

SMEs väljer att avstå sociala medier. Även om företagen innan implementering var av 

uppfattningen att sociala medier är tidskrävande så inser de efter implementeringen att 

dessa uppfattningar var felaktiga. Detta stöds av tidigare forskning som menar att 
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tidseffektivitet är en av sociala mediers egenskaper, men tidigare studier har inte påvisat 

att SMEs fått en förståelse för detta. 

 

Efter att företagen använt sociala medier en tid och skapat en större förståelse till dessa 

så hade detta till viss del skapat en oro bland företagarna. Detta på grund av den snabba 

spridningen som är en av sociala mediers egenskaper vilken ofta anses vara en av dess 

stora fördelar (Alalwan et al., 2017). Respondenterna uttryckte en oro då budskap på 

plattformarna kunde misstolkas och på grund av den snabba spridningen ansåg de att det 

kunde få förödande konsekvenser för deras företag. Av den anledningen valde vissa 

företag att begränsa sitt bruk av sociala medier för att på så sätt eliminera risken för att 

feltolkningar skulle uppstå. Tidigare studier har indikerat på att detta påverkar företags 

adoption av sociala medier och vi anser därför att detta är en negativt påverkande faktor 

i bekräftelsestadiet, eftersom företagen efter att ha implementerat sociala medier väljer 

att medvetet begränsa sitt bruk av plattformarna. 

 

Respondenterna uttryckte en uppfattning kring att de erhöll tillräckligt hög avkastning 

för deras investerade handlingar på sociala medier. Samtidigt framkom det genom 

studien att företagens utvärdering av sina handlingar på dessa är ytterst begränsad. Detta 

då företagens analys enbart består av att studera hur många kommentarer, likes, 

delningar samt till viss del analyserar vilken antal mängd användare som exponeras av 

inläggen. En av sociala mediers styrkor är att all den mängd data som uppkommer på 

plattformarna gör det möjligt för företagen att analysera och få en bättre förståelse för 

vilka effekter företagens närvaro har samt på ett mer effektivt vis marknadsföra sitt 

företag (Misirlis & Vlachopoulou, 2018; Ducange et al., 2017). Dessa verktyg är inget 

som SMEs nyttjar vilket vi anser vara en brist. Trots detta anser företagen ändå att deras 

närvaro på sociala medier har en positiv effekt, något vi anser bygger på uppfattningar 

vilka inte har riktigt stöd från några konkreta bevis. Om företagen till större del skulle 

nyttja dessa verktyg menar vi att företagens förståelse för sociala medier kan stiga och 

därmed öka företagens adoption till dessa. 

 

Genom studien har det identifierats skillnader i respondenternas generella intresse till 

marknadsföring och därmed också till sociala medier. Dem som generellt varit mer 

intresserad av marknadsföring har också visat större intresse till sociala medier, vilket 

därför kan vara en mer avgörande faktor till om SMEs väljer att anta sociala medier. 
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Vad gäller samband kring respondenternas intresse till sociala medier går det inte att 

identifiera några märkbara skillnader vad gäller utbildningsnivåer. Däremot kan vi till 

viss del identifiera att ålder korrelerar med intresse, där de yngre respondenterna visar 

ett högre intresse till sociala medier. Därför har denna studie ökat förståelsen inom 

forskningsämnet då tidigare studier gjorts inom andra geografiska segment med 

skiljaktig åldersfördelningen vilket ger avvikande resultat. 

 

Det är svårt för oss att avgöra vilka karaktärer företagen har som till större del antar 

eller avstår sociala medier. Det största företaget som var betydligt större än våra andra 

studerade företag hade en omsättning på 94 miljoner kronor och 62 anställda. Detta 

företag hade även en anställd som specifikt arbetar med att hantera företagets 

marknadsföring, vilket inget av de andra företagen hade. Därmed möjliggjorde det för 

detta större företag att lägga tid och omtanke på företagets arbete med sociala medier. 

Däremot menar vi att det inte går att påstå att företagets storlek vad gäller omsättning 

och antal anställda är det som nödvändigtvis avgör hur pass mån SMEs är att använda 

sociala medier. Detta då studiens minsta företag med en omsättning på 1 miljon kronor 

och 2 anställda visade stor medvetenhet kring sitt arbete med sociala medier.  
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6. Slutsats 
Studien har bidragit till en ökad förståelse för vilka faktorer som påverkar att SMEs 

väljer att anta eller avstå sociala medier. Vissa faktorer som framkommit genom studien 

har redan tidigare studier belyst som faktorer vilka påverkar adoptionsprocessen. 

Däremot har denna studie även resulterat i nya faktorer och insikter som inte tidigare 

studier nämnt.  

 

6.1 Forskningsfrågor 

Det finns flertalet faktorer som påverkar SMEs till att anta eller avstå sociala medier. 

Den erfarenhet individer i organisationen har till sociala medier och företagens 

omgivning påverkar vilken grad företagen erhåller positivt påverkande kunskap om 

sociala medier. Företagen är av uppfattningen att positiva egenskaper med medierna är 

att de är allmänt kända i dagens samhälle samt att de är lättillgänglig vilket gör det till 

ett effektivt verktyg för informationsspridning. Beslut till att anta sociala medier till 

SMEs verksamheter grundar sig delvis då företagen anser det vara ett bra sätt att bygga 

relationer till konsumenter samtidigt som de anser att det i dagens samhälle är ett krav 

att vara tillgänglig för att vara konkurrenskraftig. Företagen väljer att använda sociala 

medier då dem anser att dessa är användarvänlig samtidigt som de har skapat sig en ny 

uppfattning om att medierna är mer effektiv att använda en mer traditionella 

marknadsföringsverktyg. 

 

Samtidigt som det finns en del faktorer vilka påverkar hur företag väljer att anta sociala 

medier, finns det en del faktorer som påverkar att företag väljer att avstå dem. Bristande 

kunskap samt intresse är något studien funnit påverkar att företag väljer att avstå sociala 

medier. Delvis framkom det att tidsbrist var en faktor vilken delvis påverkar företag till 

att inte anta sociala medier. Företagen väljer att avstå sociala medier då dem inte anser 

att dessa är relevant inom dess bransch samt då de anser att företagens kunder inte är 

aktiv på dessa medier. Vid själva implementeringen av sociala medier anser företagen 

att det fanns svårigheter kring att locka följare till sina företagsprofiler samtidigt som de 

anser sig begränsad av sin egen kreativitet för att hantera medierna på ett eftersträvat 

vis. SMEs anser sig till stor del vara bristfälliga när det kom till deras strategiska 

hantering av sociala medier och anser därtill att mediernas snabba spridning skapar en 

oro bland företag för felhantering vilket gör att de begränsar bruket av sociala medier. 
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Innovation-decision processen har hjälpt oss att identifiera vad som bidrar till att små 

och medelstora företag väljer att anta eller avstå sociala medier till sin verksamhet. Ett 

beslut om att anta eller avstå en innovation är inte något som sker just för ett ögonblick 

utan det är ett beslut som byggs upp genom ett antal olika stadier. En beslutsfattare 

erhåller först kunskap vilket sedan gör att det går att bilda uppfattningar och 

övertygelser om sociala medier. Det är sedan detta som påverkar beslutsfattarens val till  

att anta eller avstå sociala medier till verksamheten. Det slutar däremot inte i detta 

stadie utan ett SMEs val av att arbeta med sociala medier kan även påverkas i 

efterföljande stadier. Om en beslutsfattare tagit ett beslut om att anta sociala medier 

kommer företaget därefter att implementera dem till sin verksamhet. Om företaget fått 

för dålig kunskap om hur de ska använda sociala medier kan det leda till att de senare 

väljer att avstå dem. Företagen kan även i ett senare steg komma att avstå sociala medier 

om de inte upplever att de får tillräckligt hög nytta med att använda plattformen. .  

 

6.2 Bidrag 

Vi valde att utföra en kvalitativ studie eftersom tidigare forskning inom ämnet till stor 

del bygger på kvantitativa studier (Burgess et al., 2017; Alves et al., 2016). Därmed har 

vi lyckats skapa en djupare förståelse för forskningsämnet som kan ligga till grund för 

framtida studier. Studiens resultat har vi tillhandahållit genom våra respondenters svar 

och bakomliggande åsikter, något som inte hade kunnat framkomma genom en 

kvantitativ forskningsdesign.  

 

Genom studien har en förståelse skapats för vilka faktorer som gör att SMEs väljer att 

anta eller avstå sociala medier. Då ett fåtal SMEs antar sociala medier till sin 

verksamhet kan denna ökade förståelse ligga till grund för framtida forskning med syfte 

att öka företagens integrering med dessa medier. Det huvudsakliga bidraget kan 

sammanfattas i figur 3, där faktorerna som har uppkommit genom studiens analys av de 

tre sociala medierna Facebook, Instagram och Youtube belyses. 

 

Vi tror att denna studiens ökade förståelse för forskningsfrågan kan komma att öka 

SMEs integrering med sociala medier. Detta då studiens identifierade faktorer kan 

hjälpa att identifiera lösningar samt förebygga dessa barriärer. Studien har även bidragit 

till en förståelse att SMEs har fått en ökad medvetenhet kring sociala mediers positiva 

effekter. Detta då studien identifierar att företagen nu insett att tidskravet för sociala 
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medier inte är en negativt påverkande faktor utan att det istället är mer tidseffektivt att 

nyttja detta marknadsföringsverktyg än mer traditionella verktyg. 

 

6.3 Förslag till vidare Forskning 

Då vi har studerat tre olika sociala medieplattformar har det hjälpt oss att få en djupare 

förståelse för vad det är som gör att SMEs antar eller avstår sociala medier. Förutom tid, 

kunskap och intresse spelar plattformens unika egenskaper in vid val att anta sociala 

medier till företaget eller inte. I studien framkom det hur företag väljer att anta 

Facebook eftersom de anser att det är en bra plattform för spridning av formell 

information. Instagram å sin sida, nyttjades främst av företag som ett komplement till 

Facebook. Företagens syfte med denna plattform var enligt respondenterna att bygga 

närmare relationer till plattformens användare. Då det inte har varit studiens syfte att 

studera vilka specifika egenskaper hos sociala medier som eftersöks av små och 

medelstora företag kan det därför vara en riktning att ta för vidare forskning. Detta 

eftersom vår studie funnit indikationer kring hur olika plattformar påverkas i varierande 

grad beroende på vilken faktor som står i fokus. 

 

Vi har även till viss del kunnat utläsa skillnader vad gäller företags adoption av sociala 

medier. De som driver företag och tillhör den yngre generationen tenderar att visa större 

intresse och kunskap till att använda dessa inom sitt företag. För att ytterligare bekräfta 

detta resonemang kan vidare forskning genom en kvantitativ studie söka efter samband 

gällande företags bruk av sociala medier i relation till företagares demografiska 

egenskaper. 

 

Även om många SMEs har adopterat sociala medier såsom Facebook och Instagram har 

det genom denna studie uppdagats att de inte alltid gör detta fullt ut. Därmed missar 

företag många potentiella fördelar med medierna vilket kan leda till att fler företag 

väljer att avsluta sitt bruk av sociala medier efter en tid. Vi menar därför att vidare 

studier kan studera till vilken grad företag bör integrera och implementera medierna för 

att det ska vara lönsamt. En studie som flyttar fokus från adoptionen till själva 

hanteringen av sociala medier.  
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