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Abstract  

For the past twenty years Internet has developed and increased its ascendant on the 
market. Web 2.0 has been a part of that development and can be defined as a technical 
infrastructure, which activated the social phenomena on the web and consumers 
chance to respond and interact with companies through social media. Facebook, 
Twitter and Youtube are examples of popular social media channels. Social media has 
economic advantages and can be implemented on a low budget compared to other 
marketing channels. However, some researchers state that social media is still in an 
embryonic state since experts are having doubts about social media’s actual 
importance. Online marketing has decreased the technological gap, regardless of 
company size and resources. The purpose with this study was to measure small and 
medium sized companies’ attitudes towards and usage of social media. A quantitative 
method was used for this assignment. A web survey was sent out to a random sample 
of 350 companies. Based on the results, we could see differences between B2B 
companies and B2C companies that suggested that users of social media were more 
common among B2C companies. Companies, which did not use social media, 
suggested that their company lacked knowledge or reason to use social media. In 
addition some companies claimed that social media was time consuming.  

Keywords: Web 2.0, Small and Medium Sized Companies, TAM, Social media 

  



 

Sammanfattning 

Sedan tidigt 90-tal har internet utvecklats och fått ett större inflytande på marknaden. 
Web 2.0 har varit en del i den utvecklingen och definieras som en teknologisk 
infrastruktur som har aktiverat det sociala fenomenet på webben. Web 2.0 har 
därigenom gett konsumenter en möjlighet att kommunicera med företag via sociala 
medier. I och med utvecklingen av Web 2.0 kan företag interagera med sina kunder 
genom nya kommunikationskanaler såsom Facebook, Twitter och Youtube med flera. 
Sociala medier har en ekonomisk fördel då marknadsföring kan genomföras till en 
lägre kostnad. Dock menar vissa forskare att sociala medier fortfarande befinner sig i 
ett embryo-tillstånd då experter tvivlar på dess faktiska betydelse. Att marknadsföra 
sig online har även bidragit till att teknologiska barriärer minskat, oavsett företagets 
storlek och resurser. Syfte med studien var att mäta små och medelstora företags 
attityder till och användande av sociala medier. Uppsatsen har genomförts med hjälp 
av en kvantitativ metod där vi valde att skicka ut en webbenkät till 350 slumpmässigt 
utvalda små till medelstora företag. Utifrån studiens resultat fann vi tendenser som 
pekade mot att det var vanligare att B2C företag använder sociala medier. De företag 
som inte använde sig av sociala medier menade bland annat på att företaget saknade 
kunskap eller anledning till att använda sociala medier samt att det var för 
tidskrävande. 

Nyckelord: Web 2.0, Små och medelstora företag, TAM, Sociala medier 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Sedan tidigt 1990-tal har internet påverkat och influerat konkurrenskraftens dynamik 
mellan företag, globalisering, konsumentrelationer och tekniska innovationer (Kim et 
al. 2011). Ur ett marknadsföringsperspektiv är förmodligen den mest 
anmärkningsvärda konsekvensen förändringen av maktbalansen mellan företag och 
konsumenter (Berthon et al. 2012; Woodcock et al. 2011; Pinho & Soares 2011). 
Konsumenterna har nu möjlighet att kommunicera sina kunskaper och åsikter om 
produkter och tjänster via internet. Användningen av sociala nätverk är ett utmärkt 
exempel på detta fenomen (Pinho & Soares 2011). Skiftet har även bidragit till att 
företag är benägna att ta del av en dynamisk konversation där kunders förtroende 
måste vara förtjänat (Woodcock et al. 2011). Enligt en svensk marknadsundersökning 
av Regus (2010) använder 43% av de svenska bolagen sociala medier för att hitta nya 
kunder.   

Den nya teknologiska utvecklingen har kallats för Web 2.0 och Berthon et al. (2012) 
definierar Web 2.0 som en teknisk infrastruktur som aktiverat det sociala fenomenet 
på webben och konsumenternas möjlighet att svara och interagera med företag genom 
socialt nätverkande. Att utveckla och anpassa en verksamhets affärsmodell har blivit 
en viktig uppgift för att framgångsrikt kunna hantera den nya teknologiska 
utvecklingen (Wirtz et al. 2010). Marknadsundersökningen av Regus (2010) visade 
att organisationer som ännu inte gett sig in i det sociala nätverkandet riskerar att missa 
affärsmöjligheter. I och med utvecklingen av Web 2.0 kan företag interagera med sina 
kunder genom nya kommunikationskanaler (Pinho & Soares, 2011; Parent et al. 
2011) vilket har skapat en Willingness to participate (WTP) (Parent et al. 2011). 
Tidigare stod uttrycket för Willingness To Pay men i och med lanseringen och 
utvecklingen av Web 2.0 har tyngden lagts på Willingness to Participate, innebärande 
att kunders deltagande har blivit alltmer viktig (Parent et al. 2011). Web 2.0 har 
öppnat upp dörrar för sociala medier och därigenom möjliggjort en interaktion mellan 
kunder och företag som tidigare inte var möjlig (Woodcock et al. 2011; Parent et al. 
2011). Genom sociala medier kan företag komma närmre sina kunder och även 
engagera dem i företaget och dess varumärke (Woodcock, et al. 2011). Enligt Parent 
et al. (2011) leder den nya WTP till bättre resultat då konsumenten är mer villig att ge 
mer än bara pengar för produkten, nämligen tid. Genom denna typ av 
konsumentengagemang kan företaget förbättra sin verksamhet där det behövs. 

Sociala medier har en ekonomisk fördel då marknadsföring kan genomföras till en 
lägre kostnad (Woodcock et al. 2011; Kaplan & Haenlein, 2011). Sociala nätverk 
skiljer sig från tidigare webbapplikationer genom att erbjuda användarna en plattform 
för att skapa socialt medieinnehåll, uppladdning av filer, nätverka, samtala och dela 
olika media (Parent et al. 2011). Exempel på sociala medier är Twitter, som är en 
blogg/mikroblogg där man kan lägga upp kommentarer, Youtube, där man kan ladda 
upp videoklipp/ljudfiler, Facebook, som är ett socialt nätverk eller World of Warcraft, 
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som är en virtuell spel-värld (Kaplan & Haenlein, 2011). Enligt Michaelidou et al. 
(2011) är sociala medier ett verktyg där företag på ett effektivt sätt kan nå ut till stora 
nätverk samtidigt som avståndet mellan företag och kunder minskar. Den nya 
teknologin och kundernas ökade makt från företag till kunder är något som företag 
kan dra nytta av samtidigt som det kan vara förödande eftersom sociala medier har 
makten att skapa men även förstöra ett företags rykte (Berthon et al. 2012). Sociala 
medier kan ofta agera som bollplank där kunder och/eller anställda uttrycker missnöje 
mot varumärket. Övervakning av aktiviteter i sociala medier ger företag insyn i 
kundernas beteende. Därför kan övervakningen ligga till grund för ändring av 
strategier, tjänster, prissättning, marknadsföring och dylikt (Woodcock et al. 2011). 

1.2 Problemdiskussion 

Michaelidou et al. (2011) menar att sociala medier fortfarande befinner sig i ett 
embryonalt tillstånd. Det nya fenomenet har skapat stora utmaningar för dagens 
marknadsförare (Woodcock et al. 2011).  Majoriteten av företag som använder sig av 
sociala nätverk utvärderar inte påverkan av marknadsföringsaktiviteterna och dess 
påverkan på varumärket (Michaelidou et al. 2011). Forskare har visat ett växande 
intresse för att studera effekterna av internetbaserade kommunikationsformer (Pinho 
& Soares 2011). Vidare menar Pinho & Soares (2011) att det hittills gjorts få studier 
kring kunders anpassning till sociala medier. Det kan vara en av anledningarna till att 
många experter tvivlar på sociala mediers betydelse (Michaelidou et al. 2011). 

Enligt Michaelidou et al. (2011) beror graden av användning av sociala medier på hur 
innovativt företaget är. Kim et al. (2011) menar att mer innovativa företag är mer 
benägna att använda sig av sociala medier. Att marknadsföra sig online har även 
bidragit till att teknologiska barriärer minskat, oavsett företagets storlek och resurser. 
Även om sociala medier har tillfört många fördelar kan mindre företag stöta på hinder 
i form av finansiering, expertkunnande och tid. Större företag har större möjligheter 
att använda sig av sociala medier då de har mer resurser. Vidare menar Kim et al. 
(2011) att mindre företag måste börja använda sig av web 2.0, utvärdera och ändra 
sina affärsprocesser samt attityder för att kunna maximera sitt värde. Detta kommer 
att hjälpa mindre företag att minska gapet till större företag (Kim et al. 2011). Små 
företag inom EU kännetecknas av att de har 10-49 anställda, medan medelstora 
företag kategoriseras som företag med 50-249 anställda (Svenskt Näringsliv, 2013).  

Interna barriärer som ofta hindrar företag från att använda sig av sociala medier kan 
bero på att personalen saknar kunskap (Michaelidou et al. 2011). Vidare finner 
Michaelidou et al. (2011) att kostnaderna, i form av tid, ofta är ett problem för socialt 
nätverksanvändande. Enligt Kim et al. (2011)  finns få studier om hur web 2.0 
används och Michaelidou et al. (2011) menar att fortsatta studier bör fokusera på att 
ta reda på hur företag kan mäta attityder till sociala medier. Det finns därför ett 
intresse att studera attityder till och förekomst av sociala medier i SME-företag. 
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1.2.1 Problemformulering: 

Baserat på vår problemdiskussion har vi kommit fram till följande forskningsfråga: 

Vilka skillnader finns kring attityder mellan användare och icke-användare av sociala 
medier bland små och medelstora företag? 

1.3 Problemavgränsning 

Vi har valt att begränsa vår studie till svenska små och medelstora företag med 10-
249 anställda och en omsättning mellan 10-50 miljoner euro.  

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka små och medelstora företags attityder till och 
användande av sociala medier.  

1.5 Disposition  

Den teoretiska referensramen inleds med en förklaring av flödet av socialt 
medieinnehåll. Vidare introduceras Technological Acceptance Model (TAM). 
Därefter redovisas ytterligare några forskares studier kring modellen samt svagheter 
och kritik mot TAM. Med hjälp av TAM presenteras validerade begrepp i form av 
hypoteser som sedan prövas i den empiriska datainsamlingen.  

Metoden behandlar valet av forskningsmodell, en beskrivning av studiens population, 
urvalshantering samt hur resultatet har bearbetats och analyserats. Avslutningsvis tar 
metoddelen upp reliabilitet och validitet. Kapitlet avslutas med en reflektion kring 
metodiska problem samt etiska överväganden.  

Empiriskt resultat presenteras i form av svar från respondenterna som framkommit 
under den empiriska undersökningen.  

Analysen diskuterar och analyserar empirisk data med utgångspunkt från tidigare 
forskning samt besvarar studiens forskningsfråga. Avsnittet delades upp i tre olika 
underrubriker; icke-användare av sociala medier, användare av sociala medier samt 
analys av helhetsperspektiv.  

Slutsatser redogör för de avgörande konklusionerna relaterat till studiens syfte.  

I avsnittet fortsatt forskning presenteras förslag till vidare studier. 
 
Avslutningsvis tar studien upp samhällsenliga aspekter. Avsnittet diskuterar sociala 
mediers inflytande och betydelse för samhället i stort.    
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2. Teoretisk referensram 

2.1 Vetenskaplig definition av social media 

Modellen nedan beskriver social media närmre. Ett företag kan skapa ett 
medieinnehåll, vilket kan bestå av olika meddelanden såsom produktlansering, 
pressrelease, bild, film etc. Medieinnehållet knuffas sedan över den streckade linjen 
till det sociala nätverket (eng. ”community”). Den streckade linjen symboliserar var 
företaget förlorar kontrollen över medieinnehållet. På andra sidan av den streckade 
linjen levereras medieinnehållet till intresserade kunder. När medieinnehållet 
publicerats i ett socialt nätverk kan medlemmarna välja att fritt kommentera detta. En 
perfekt värld är där meddelandet blir till en serie av reflekterande konversationer 
inom det sociala nätverket, detta utan påverkan från företaget. Företagets roll är då att 
övervaka det som händer inom nätverket (Parent et al. 2011).  

 

Figur 1. Flöde av socialt medieinnehåll (Parent et al. 2011) 

Ovanstående bild visar flödet av socialt medieinnehåll från avsändare (företag) till 
mottagare (konsument).   

2.2 Technology acceptance model (TAM)  

TAM modellen är en utveckling av en tidigare modell; theory of reasoned action 
(TRA), som introducerades av Fishbein & Ajzen, år 1975 (Davis et al. 1989). TRA 
har sina rötter inom socialpsykologin och syftar till att förklara varför individer 
engagerar sig i att medvetet agera enligt avsedda beteenden (Pinho & Soares, 2011). 
Jämfört med TAM är TRA en mer generell modell som har använts för att förutse och 
förklara beteenden över en mängd olika områden. Eftersom modellen är generell 
specificerar den inga beteenden för någon speciell funktion. TAM å andra sidan är 
inriktad på att förutse och förklara användandet av teknologibaserande beteenden 
(Davis et al. 1989). TAM har främst använts och utvecklats inom informations-
systems området för att förutsäga användares acceptans av ny teknologi (Gallego et 
al. 2008). Det som TAM huvudsakligen inspirerats av från TRA är dess synsätt att 
attityder till ett specifikt beteende är bestämda av relevanta förväntningar.  Enligt 
TRA bestäms en persons attityd till ett visst beteende av personen i frågas förväntade 
konsekvenser av att utföra ett beteende flera gånger samt genom utvärdering av dessa 
konsekvenser (Davis et al. 1989). Generellt sett kan man säga att i TAM modellen är 
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de föreställande variablernas kontext oberoende (upplevd användbarhet och upplevd 
lätt att använda) medan med TRA är det nödvändigt att utforma en serie av 
föreställningar specifikt framtagna beroende på kontexten (Pinho & Soares, 2011). 

Technology acceptance model (TAM) introducerades år 1986 av Davis (Davis et al. 
1989). Endast 10 år efter att TAM publicerats hade den enligt Social Science Citation 
Index blivit citerad mer än 400 gånger, räknat utifrån både introduktionen av TAM av 
Davis samt artikeln av Davis, Bagozzi och Warshaw (Gallego et al. 2008). Idag är 
modellen väletablerad och ett flertal studier har visat att TAM är en modell som 
förklarar en betydande andel av variansen för intentioner och beteenden vad gäller 
användandet för en mängd olika teknologier (Gardner & Amoroso 2004). Faktum är 
att TAM är en av de mest använda och accepterade modellerna för att förklara 
assimilering av teknologier. Assimilering kan definieras som den utsträckning till 
vilken användandet av teknologin sprider sig i en organisation och inom ett 
samhälle (Gardner & Amoroso 2004). Modellen anses vara generell inom sitt område 
och användbar inom många branscher där ny teknologi har lanserats. Modellen 
hävdar att när användare introduceras för ny teknik är det ett antal faktorer som 
påverkar konsumenternas beslut om när och var de vill använda tekniken. Syftet med 
TAM är att förutsäga och förklara faktorer som kan påverka användarnas acceptans 
och godkännande av ny teknologi. Modellen kan ta reda på varför vissa system 
accepteras och andra inte. I och med att dessa attityder kartläggs blir det lättare att 
förbättra och justera, så att användarna blir positiva till det nya informationssystemet 
och teknologin. TAM kan användas när företag ska utveckla sina 
produkter/tjänster/aktiviteter och på så sätt förutspå risker samt eventuella intressen 
genom att analysera acceptansen (Davis et al. 1989).  

TAM bygger på fem faktorer (Davis et al. 1989);  

1. upplevd användbarhet, (percieved usefulness) 
2. upplevd lätt att använda, (percived ease of use) 
3. attityder till användandet, (attitudes towards use) 
4. intentioner för användandet, (intention to use) 
5. faktiska användandet, (actual use) 

Av ovanstående bild visas vilka variabler som har direkt och indirekt påverkan på 
varandra (Davis et al. 1989).   

Figur 2. Technology acceptance model (Davis et al. 1989) 
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Davis et al. (1989) uppmärksammar särskilt två faktorer; upplevd användbarhet (U) 
och upplevd lätt att använda (E). Dessa två faktorer är grundläggande för beteenden 
och acceptansen av ny teknik. Den upplevda användbarheten syftar till vilken grad en 
person tror att med hjälp av ett särskilt system kunna förbättra sin arbetsinsats (Davis 
et al. 1989). Upplevd användbarhet har fastställts som den mest betydande faktorn 
som påverkar samtliga konstruktioner relaterade till acceptansen av teknologier 
(Gardner & Amoroso 2004). Upplevd lätt att använda syftar i sin tur till vilken grad 
en person tror att med hjälp av ett särskilt system kunna vara fri från ansträngning. 
Med andra ord kan upplevd lätt att använda definieras som hur pass svårt/lätt det är 
rent fysiskt och mentalt ta till sig en viss teknik (Davis et al. 1989). Med det menas 
hur mycket kraft och tid en individ behöver lägga ner för att kunna nyttja 
informationsteknologin. Förutom den direkta påverkan upplevd användbarhet och 
upplevd lätt att använda har på attityder till användandet (A) så visar TAM att 
upplevd lätt att använda har en positiv och direkt inverkan på den upplevda 
användbarheten. Relationen gäller så länge som upplevd lätt att använda tillför ett 
bättre utförande. Detta eftersom besparingen i insatsen är beroende av hur pass enkel 
tekniken är att använda, vilket gör det möjligt att klara av fler uppgifter.  Med det 
menas ett system som anses vara svårt att använda är mindre troligt att bli ett verktyg 
som passar många. Om användaren väljer mellan två system som ger samma 
funktioner kommer denne troligtvis att välja det system som är enklare att använda 
och därigenom blir det mest användbara systemet (Pinho & Soares, 2011). Vidare 
antar modellen att intentioner för användandet (BI) bestämmer det faktiska 
användandet och intentioner för användandet bestäms både av attityder till 
användandet samt upplevd användbarhet. Intentioner för användandet är ett mått på 
styrkan hos en individs intention att utföra ett specifikt beteende (Davis et al. 1989). 
Davis et al. (1989) fann att människors datoranvändande kan förutses rimligen väl 
genom deras intentioner. Därför kan man säga att samtliga faktorer som influerar 
beteendet har indirekt influerats via intentioner för användandet (Davis et al. 1989).  

Modellen antar även att upplevd användbarhet har en direkt påverkan på intentioner 
för användandet. Davis et al. (1989, s. 986) definierar relationen som;  

[…] is based on the idea that, within organizational settings, people form 
intentions toward behaviors they believe will increase their job performance, 
over and above whatever positive and negative feelings may be evoked toward 
the behavior per se.    

Med detta menas att om en användare finner en plattform, såsom sociala medier 
användbar kan en användare bilda starka intentioner för användandet, utan att för den 
skull bygga upp några attityder (Pinho & Soares, 2011).  

Objektiva mått på faktisk användning är svåra att identifiera för internetbaserade 
teknologier. Av den anledningen har ett flertal TAM studier antingen utelämnat det 
faktiska användandet som en beroende variabel och då enbart fokuserat på 
beteendeavsikten, alternativt flyttat det faktiska användandet till upplevd 
användbarhet (Gardner & Amoroso 2004).   
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Inom ramen för TAM finns även olika externa faktorer, vilka är kopplade till 
systemets funktioner. Grunden för modellen är att finna externa faktorer som påverkar 
de interna attityderna och intentionerna för användandet. Externa faktorer kan vara 
systemfunktioner, karaktärsdrag hos användaren eller beteenden (Davis et al. 1989). 
Användare kan uppfatta systemet som användbart eller som icke användbart. Anser 
användaren att systemet inte tillfredsställer dennes behov kommer systemet inte bli 
accepterat, oavsett hur enkelt/svårt det är att använda. Upplevd lätt att använda är 
mindre viktigt på grund av att svårigheten med att använda systemet kan övervinnas 
om användaren anser att systemet kommer vara till hjälp för dem (Gardner & 
Amoroso, 2004).  

2.3 Tidigare forskning kring TAM modellen 

Sedan Davis tog fram TAM modellen år 1986 har det skapats förlängda och 
uppdaterade versioner. Senare studier har bland annat valt att definiera olika externa 
variabler som kan komma att påverkat acceptansen av ny teknologi. Bland annat i 
Gardner & Amorosos (2004) studie, som undersökte acceptansen av internet-
teknologin, valde man att belysa externa variabler som; erfarenhet av användandet, 
komplexitet av användandet, frivillighet till användandet samt kön. Gardner & 
Amoroso (2004) utformade en modifierad modell baserat på Davis original modell. 
Detta skedde genom att de studerade tidigare studier som använt sig av TAM. Utifrån 
den informationen de fick fram utvecklades hypoteser samt ett frågeformulär som 
kunde användas till framtida studier (Gardner & Amorosos 2004). 

I en annan studie av Gallego et al. (2008) undersöktes användarnas acceptans av ett 
nytt affärssystem genom en framtagen webbenkät. Gallego et al. (2008) identifierade 
då de externa variablerna som; mjukvarans kvalitet, systemkapacitet, socialt 
inflytande och mjukvarans flexibilitet. Utöver de externa variablerna utgick studien 
från Davis originalmodell med tillhörande variabler, med undantag från faktisk 
användning som uteslöts. Genom hypoteser testades sambanden mellan de olika 
variablerna. För att undersöka de påståenden som utformats för undersökningssyftet 
användes Cronbach’s test. De olika påståendena kunde besvaras enligt en svarsskala 
1-7. Varje svarsalternativ presenterades sedan med medelvärde och standard-
avvikelse. För att testa hypoteserna användes statistiska verktyg som korrelation och 
t-värden. Enligt studiens resultat visade samtliga hypoteser signifikans på 0,05 nivån, 
förutom socialt inflytande. Socialt inflytande hade varken inflytande på upplevd 
användbarhet eller upplevd lätt att använda och var därmed ingen beroende variabel 
för användarnas acceptans (Gallego et al. 2008).  

Pinho & Soares (2011) använde sig av TAM för att bekräfta användarnivån och 
analysera karaktärsdrag till sociala nätverk. Pinho & Soares (2011) valde då att 
definiera de externa variablerna som kön, användarfrekvens och antal vänner via 
Facebook. Syftet med studien var även att undersöka relevansen för TAM i en kontext 
av sociala medier. Undersökningen baserades på studenter som var användare av 
sociala medier. Cronbach’s test användes även för denna studie. Av deras resultat 
fann de att modellen kunde appliceras inom sociala-webbapplikationer. Vidare fann 
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Pinho & Soares (2011) att det mest populära nätverket var Facebook, följt av Twitter. 
Studien begränsades till fyra variabler; upplevd användbarhet, upplevd lätt att 
använda, attityder till användandet samt intentioner för användandet. Sambanden 
mellan variablerna mättes med hjälp av korrelation och t-värden. Samtliga hypoteser 
förklarades giltiga, förutom relationen mellan upplevd användbarhet och intentioner 
för användandet som förkastades. Av resultatet gick det att utläsa att majoriteten 
upplevde att sociala nätverk var relativt lätt att använda, de blev snabbt skickliga 
inom nya teknologier och att sociala nätverk var hyfsat flexibelt att interagera med. 
Studien visade även att den upplevda användbarheten hade ett större inflytande än 
upplevd lätt att använda på attityder till användandet för användandet av sociala 
medier, vilket var konsekvent med tidigare studier som visat att upplevd användbarhet 
är en avgörande faktor för acceptansen. Vidare visade studien att en positiv attityd till 
användandet gav en fördelaktig/gynnsam intention för användandet. Varför inte 
relationen mellan upplevd användbarhet och intentioner för användandet stöddes kan 
förklaras av studiens upplägg och användandet av sociala nätverk (Pinho & Soares 
2011). Enligt Pinho och Soares (2011) utgick Davis från instrumentella verktyg för att 
undersöka arbetsrelaterade teknologier. Av den anledningen kan användare acceptera 
teknologin, utan att ha bildat någon attityd till det, för att uppnå högre lön eller andra 
fördelar. Pinho och Soares (2011) menar dock på att sociala nätverk främst används 
av emotionella skäl snarare än av rationella skäl.  

Likande studier till Pinho & Soares (2011) har utförts av bland annat Wang et al. 
(2012). Wang et al. (2012) använde TAM som en teoretisk grund för att förklara 
socialt nätverks deltagande hos individer. I enlighet med Pinho och Soares (2011) 
fann Wang et al. (2012) att upplevd användbarhet väger tyngre än upplevd lätt att 
använda för att beskriva det faktiska användandet. Även Wang et al. (2012) studie 
använde sig av externa variabler; internets själveffektivitet, sociala nätverks miljöer 
och verklig motivation. Utöver de externa variablerna identifierades upplevd 
användbarhet samt upplevd lätt att använda för att undersöka hur det påverkar det 
faktiska användandet. Hypoteser utformades sedan mellan de olika variablerna i 
enlighet med TAM modellens utformning. Resultatet analyserades genom en 
strukturell ekvations-modell (SEM), på så sätt kunde hypoteserna testas genom att 
ställa dem mot varandra. Resultatet visade att alla tester var signifikanta på 0,01 
nivån, förutom korrelationen mellan internets självtillit och det faktiska användandet.  

Ytterligare en studie gällande sociala nätverk genomfördes av Seonghee (2011). 
Seonghee (2011) använde TAM för att studera hur olika myndigheter i Korea arbetar 
med sociala nätverk. Variablerna som studerades var upplevd användbarhet, upplevd 
lätt att använda, intentioner för användandet samt externa variabler, vilka 
identifierades som verklig motivation för användandet, användandet av en 
kommunikationskanal samt kunskaps spridning. Svaren från respondenterna 
analyserades med hjälp av regressionsanalys och korrelationsanalys. Resultatet 
uppvisade att kommunikation och kunskapsspridning hade en positiv inverkan på 
upplevd användbarhet, medan verklig motivation för användandet inte kunde få 
support av upplevd användbarhet. Däremot var verklig motivation och 
kommunikation positiva till upplevd lätt att använda (Seonghee, 2011). 



 9 

2.4 Svagheter och kritik mot TAM-modellen 

2007 skrev Bagozzi en artikel angående TAM modellens begränsningar. Bagozzi var 
tidigare en av medförfattarna till artikeln User acceptance of computer technology: a 
comparison of two theoretical modules, vilken skrevs tillsammans med Davis och 
Watshaw år 1989 (Bagozzi, 2007). Artikeln från 1989 har även varit en av 
huvudreferenserna till denna studie. Bagozzi (2007) menade på att modellens styrka i 
att vara sparsam även är dess akilleshäl. Anledningen till detta resonemang är att 
TAM är för sparsam för att kunna användas i flera olika områden, teknologier och 
beslutsfattande processer. På grund av att TAM modellen är enkel och generell menar 
Bogazzi (2007) att många forskare valt att förbise väsentliga beslutsfaktorer för 
beslutsfattande och handlingar som ligger utanför TAMs begränsningar. Argumentet 
har även bekräftats av andra forskare, bland annat av Chuttur (2009) som genomförde 
en sammanställning av en mängd olika metaanalyser från tidigare studier. 
Metaanalyser syftar till att integrera ett större antal resultat för att kontrollera om 
dessa är homogena (Legris et al. 2003). Chuttur (2009) fann att flera forskare hävdat 
att modellen applicerats i förenklade och snabba undersökningar istället för att 
försöka fokusera på det verkliga problemet med teknologisk acceptans. 

Chutturs (2009) sammanställning av metaanalyser visade generellt sett starka bevis 
för att TAM modellen kunde förklara det faktiska beteendet. TAM visade sig dock 
vara begränsad till den upplevda användbarheten och upplevd lätt att använda och 
kunde därför inte mäta objekt utanför. Utifrån denna kritik visade det sig vara svårt att 
förklara bakomliggande faktorer till den upplevda användbarheten och upplevd lätt att 
använda. Vidare visade det sig att undersökningar av TAM huvudsakligen undersökt 
frivilliga miljöer snarare än obligatoriska. I praktiken är dock obligatoriska miljöer 
mer vanligt då de flesta organisationer arbetar i redan befintliga system, vilket lämnar 
få valmöjligheter för användaren (Chuttur, 2009). 

Bagozzi (2007) kritiserade TAM bland annat för att modellen förlitas på en 
deterministisk teoriram utan att tänka över självregleringsprocessen. TAM är helt 
deterministisk i det avseende att början av varje pil i modellen förmodas oundvikligen 
leda till en effekt i slutet av pilen. En annan av modellens svagheter var att det 
saknades variabler för motivation till handlande (Bagozzi, 2007).  

Vidare fann Bagozzi (2007) en svaghet i modellens försummelse av 
gruppförhållanden, sociala förhållanden samt kultur, vilket kan påverka beslutfattar-
processen. Större delen av det mänskliga beteendet kan inte förklaras av en 
individuell prestation i isolering. Många gånger agerar människan av socialpress eller 
som medlemmar av ett kollektiv. Beslut vad gäller teknologisk acceptans och faktisk 
användning samspelar många gånger med hur de passar in och påverkar människor 
eller grupper. TAM uppfattas eller är huvudsakligen tänkt för beslutsfattande hos 
individer. Vidare har intentioner i TAM många gånger uppfattats som personliga 
intentioner och frågorna/påståenden har uttryckt sig personligen trots att beslut många 
gånger är gemensamma (Bagozzi, 2007). 
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Huvudsaklig kritik har dock TAM fått för att merparten studier mäter variansen i 
självrapporteringsanvändande. Självrapporteringsdata är ett subjektivt mått och därför 
inte tillförlitligt när det kommer till att mäta det faktiska användandet (Chuttur, 2009). 
För att belysa problemet med självrapportering använde sig Legris et al. (2003) av 
följande exempel; Från en observation av offentliga toalettrum i New Orleans, New 
York, Atlanta, Chicago och San Fransisco visade det sig att endast 67% tvättade 
händerna efter ett toalettbesök. Samma resultat från en telefonundersökning visade att 
95% av 1201 amerikaner svarade ja på frågan om de tvättade händerna efter 
toalettbesök. 

2.5 Analysmodell  

Idag finns det en uppsjö av förkortade och utvecklade TAM modeller av Davis et al. 
(1989). Modellen anses, trots dess ålder, fortfarande vara användbar. Detta styrks 
även av tidigare studier, som applicerat TAM inom området social media och sociala 
nätverk (Pinho & Soares, 2011; Seonghee, 2011; Wang et al. 2012). Därav föll valet 
att använda TAM i vår studie. Tidigare studier hade visat att TAM huvudsakligen 
undersökts i frivilliga miljöer (Chuttur, 2009). Detta avviker från denna studies 
inriktning då ett företagsperspektiv kan klassas som en obligatorisk miljö. Även 
Gallego et al. (2008) samt Seonghee (2011) valde att undersöka obligatoriska miljöer.  

Trots att tidigare studier visat att TAM kan appliceras inom området sociala medier 
finns dock ännu ett frågetecken om hur företags acceptans av denna nya teknologi ser 
ut. Nedanstående definitioner baseras på Davis et al. (1989) men är i denna studie 
anpassad till sociala medier. Nedan definieras de ingående begreppen från TAM 
modellen närmare.  

Upplevd användbarhet definieras som till vilken grad ett företag med hjälp av sociala 
medier kan förbättra sin arbetsinsats. Upplevd lätt att använda definieras som till 
vilken grad ett företag med hjälp av sociala medier kan vara fri från ansträngning. 
Detta innebär att företaget med hjälp av sociala medier kan minska tid och kraft som 
läggs ned på arbetet. Intentioner för användandet definieras som ett mått på styrkan 
hos företaget och dess intention att använda sociala medier. Intentioner för 
användandet kan vidare förklaras som företags nytta och avsikt med användandet av 
sociala medier. Attityder till användandet definieras som företagets positiva eller 
negativa uppfattning om att använda sociala medier.  

2.5.1 Hypoteser 

Davis et al. (1989) utformade ett antal hypoteser baserat på relationerna i TAM 
modellen (se figur 2). Relationerna har för denna studie anpassats till sociala medier. 
En kort argumentation följt av hypoteser presenteras nedan.  

Som tidigare nämnts är upplevd användbarhet den mest betydande faktorn som 
påverkar acceptansen av ny teknologi. Relationen mellan upplevd lätt att använda och 
upplevd användbarhet gäller så länge som upplevd lätt att använda tillför ett bättre 
utförande. En ökning inom upplevd lätt att använda kan därför förbättra en persons 
utförande av arbete. Med andra ord kan en ökning av variabeln lätt att använda 
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innebära att en person kan utföra mer arbete för samma ansträngning (Davis et al. 
1989). Relationen innebär alltså att om en person anser att systemet är enkelt att 
använda kommer denne att använda systemet. Enligt Davis et al. (1989) har därför 
upplevd lätt att använda en direkt påverkan på upplevd användbarhet. Detta antagande 
ledde till nedanstående hypotes:  

H1: Upplevd lätt att använda av sociala medier har en positiv och direkt inverkan på 
upplevd användbarhet av sociala medier.  

Davis et al. (1989) har i tidigare empiriska studier rörande informationssystem funnit 
ett positivt samband mellan upplevd användbarhet och attityder till användandet. 
Denna relation har inspirerats av kopplingar som återfinns i TRA modellen där 
attityder mot ett specifikt beteende är förutbestämda av relevanta tankar (Davis et al. 
1989). Relationen bestäms alltså av en persons vilja att utföra ett specifikt beteende. 
Relationen visar således att om en person väljer att använda ett system kommer denne 
att bilda attityder kopplat till systemet. Utifrån detta skapades en hypotes där Davis 
visade att det fanns ett positivt och direkt samband mellan de två ovan nämnda 
variablerna. Detta resulterade i att följande hypotes togs fram:  

H2: Upplevd användbarhet av sociala medier har en positiv och direkt inverkan på 
attityder till användandet av sociala medier. 

Davis et al. (1989) hävdar att relationen mellan upplevd användbarhet och intentioner 
för användandet visar att personer (inom organisatoriska sammanhang) skapar 
intentioner för beteenden de tror kan öka deras arbetsinsats. Detta eftersom en 
förbättrad arbetsinsats är direkt förknippat med diverse olika fördelar och belöningar 
såsom löneförhöjning eller befordring (Davis et al. 1989). Relationen påvisar således 
att om en individ väljer att använda ett system kommer denne att ha god avsikt med 
användandet av systemet. Hypotesen som utformades utifrån ovan nämnda relation 
återges nedan:  

H3: Upplevd användbarhet av sociala medier har en positiv och direkt inverkan på 
intentioner för användandet av sociala medier. 

Även upplevd lätt att använda har en betydande påverkan på attityder till användandet 
(Davis et al. 1989). Vidare menar författarna att desto lättare ett system är att 
interagera med desto bättre blir användarens effektivitet och kontroll över systemet. 
Relationen innebär således att om ett system upplevs enkelt att använda kommer detta 
resultera i positiva attityder till användandet av systemet. Utifrån detta påstående 
skapades följande hypotes:  

H4: Upplevd lätt att använda av sociala medier har en positiv och direkt inverkan på 
attityder till användandet av sociala medier. 

Användandet av en teknologi bestäms av intentionerna vilket i sin tur bestäms av en 
persons upplevda användbarhet och attityder till användandet. Relationen mellan 
intentioner för användandet och attityder till användandet innebär, allt annat lika, att 
människor utvecklar intentioner för beteenden de tror kommer ha en positiv inverkan 
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på användandet av teknologin. Relationen mellan intentioner för användandet och 
attityder till användandet visar att personer skapar intentioner till beteenden för vilka 
skapar positiva effekter för individen (Davis et al. 1989). Således innebär relationen 
att om en person har för avsikt att använda ett system är även attityderna gällande 
systemets användning positiva. Baserat på detta togs följande hypotes fram: 

H5: Attityder till användandet av sociala medier har en positiv och direkt inverkan på 
intentioner för användandet av sociala medier. 

Utöver de variabler som TAM modellen tar upp har vi valt att undersöka socialt 
inflytande som en extern variabel. Med socialt inflytande menas den sociala grupp 
som kan komma att påverka individens beslut, såsom vänkrets, arbetskamrater eller 
andra personer som har en nära påverkan på individens beslut (Gallego et al. 2008). 
Socialt inflytande har enligt en tidigare studie (Gallego et al. 2008) undersökts för 
upplevd användbarhet samt upplevd lätt att använda för ett mjukvaruprogram. Även 
Bagozzi (2007) menade på att sociala- samt gruppförhållanden kan påverka 
beslutfattarprocessen. Tidigare har TAM främst använts för beslutsfattande hos 
individer (Bagozzi, 2007). Denna studie fokuserar dock på gruppförhållanden i form 
av företagsperspektiv. Därför har socialt inflytande definierats som till vilken grad ett 
företag tror att dess externa förhållanden såsom konkurrenter, partners, leverantörer 
etc. kan komma att påverka företagets beslut.  

Om det anses vara en påverkande faktor även vad gäller sociala nätverk finns det, 
enligt vår vetskap, idag ingen information om. Utifrån vår intention att undersöka 
socialt inflytande som en extern variabel har vi utformat följande två hypoteser;   

H6: Socialt inflytande av sociala medier har en positiv och direkt inverkan på upplevd 
användbarhet av sociala medier.  

H7: Socialt inflytande av sociala medier har en positiv och direkt inverkan på upplevd 
lätt att använda av sociala medier.  

Utifrån framtagna hypoteser presenteras nedan studiens analysmodell för att 
tydliggöra relationerna mellan variablerna. Faktisk användning kommer inte att 
beaktas i denna studie då måttet anses vara svårt att mäta (Gallego et al. 2008). 

 

Figur 3. Studiens analysmodell  

Socialt
in!ytande

Upplevd 
användbarhet

Upplevd 
lätt att använda

Attityder till
användandet

Intentioner för
användandet

H"

H#
H$

H%

H&

H'

H(



 13 

3.	  Metod	  

I detta kapitel beskrivs metoden som använts i denna studie. Vi redogör för hur 
undersökningen genomförts samt problem som vi stött på under arbetet. 

3.1 Övergripande ansats 

Avsikten med studien var att undersöka små och medelstora företags attityder och 
användande av sociala medier. Vi valde därför att skriva uppsatsen utifrån en 
deduktiv ansats. Bryman & Bell (2013) anser att den deduktiva ansatsen är den 
vanligaste uppfattningen om hur relationen mellan teori och praktik förhåller sig till 
varandra i verkligheten. Baserat på detta resonemang menar Bryman & Bell (2013) att 
utifrån det man känner till sedan tidigare om ämnet och dess teori ska forskaren 
deducera hypoteser som sedan skall prövas i empirin. I vårt fall innebar detta att vi 
utgick från vår teoretiska referensram för att förklara och analysera den empiriska 
datainsamlingen. I vår studie använde vi oss av Technology Acceptance Model 
(TAM). Enligt Gallego et al. (2008) är modellen väletablerad som ett kraftfullt och 
effektivt verktyg för att förutsäga användaracceptansen gentemot en ny teknologi. 
Kritik och svagheter med TAM belystes tidigare i arbetet, detta för läsaren skulle få 
en helhetsbild av studiens valda teorimodell och därmed få en bättre uppfattning om 
studies resultat.  

3.2 Val av undersökningsmetod 

En undersökning av kvantitativ karaktär är främst riktad mot mätning och 
fastställande av samband mellan två variabler. Metoden omvandlar grovt sagt den 
kvantitativa information till siffror och mängder som sedan kan användas vid 
statistiska analyser (Holme & Solvang, 1997).  

För att samla in empirisk information valde vi att skicka ut en webbenkät till små och 
medelstora företag. Frågorna i enkäten var kopplade till de variabler som 
presenterades i teoriavsnittet med anknytning till de samband som belystes i TAM 
modellen.  

Det fanns två huvudsakliga argument till varför vi valde att göra en kvantitativ 
undersökning; Det första var för att vi inte hittade någon tidigare forskning som 
undersökt små och medelsstora företags attityder kopplat till sociala medier. Vi tyckte 
därför att det skulle vara intressant att få in kvantitativ data då denna metod har sin 
styrka i att den visar på totalsituationen. En sådan helhetsbild möjliggör en ökad 
förståelse för sociala processer och sammanhang (Holme & Solvang, 1997). Det 
andra argumentet var att vi fann tidigare studier som använt sig av TAM för att 
undersöka attityder kopplat till olika företeelser. Vi gjorde dessa val då vi ansåg att 
det kunde stärka studies validitet då vi använde oss av redan validerade begrepp 
(Garner & Amoroso, 2004; Wang et al. 2012; Seonghee, 2011; Pinho & Soares, 2011; 
Gallego et al. 2008) samt undersökningsfrågor (Pinho & Soares, 2011; Gallego et al. 
2008). På detta sätt kunde vi analysera våra svar genom att jämföra med tidigare 
studies svar och identifiera likheter och skillnader. För att besvara studiens 
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övergripande syfte tolkades det empiriska resultatet utifrån tre grupper; samtliga 
respondenters svar, icke-användare av sociala medier och slutligen användare av 
sociala medier.  

3.3 Val av population  

Genom databasen AffärsData kunde vi få fram vår population. AffärsDatas 
information baserades på uppdaterad information från bland annat Bolagsverket, 
Riksbanken och Statistiska Centralbyrån (Affärsdata, 2013). Databasen erbjöd en 
tjänst där man kunde söka efter företag och dess företagsinformation. Vi sökte då 
efter registrerade och aktiva företag, med 10-249 anställda. Ytterligare information vi 
valde att visa var omsättning. Utifrån valda kriterier fick vi fram ett en lista på 34 017 
företag som sedan exporterades till Excel. Dock var det vissa av företagen som inte 
föll inom ramen för små till medelstora företag i och med att de hade en omsättning 
över 50 miljoner EUR (vilket grovt avrundades till 500 miljoner SEK). De företag 
som överskred den gränsen samt företag utan uppgifter om omsättning valdes då bort. 
Det kvarstående resultatet blev då en population på 32 570 bolag.  

3.4 Urval 

Nästa steg i processen blev att exportera Excellistan till statistikprogrammet Minitab. 
Genom Minitab drogs ett slumpmässigt urval från kvarstående population på 350 
företag. Enligt samtal med handledare behövdes runt 100 respondenter för att kunna 
analysera studiens data. Efter övervägande och samtal med handledare fann vi det 
rimligt att få en svarsprocent runt 30%, därav urvalet om 350 företag. Urvalet berodde 
i viss mån även på den givna tidsramen. Kontaktuppgifter till samtliga företag togs 
fram genom sökfunktioner via internet. I första hand letade vi efter mejladresser till 
marknadsansvarig/webbansvarig men i många fall fick vi skicka till företagets 
allmänna mejl då det var svårt att få fram rätt mejladress. I andra hand tog vi reda på 
telefonnummer och ringde upp företagen för att få tag på lämplig mejladress. 

Av det slumpmässigt utvalda 350 små och medelstora företagen var det femton 
företag som inte föll inom ramen för vår undersökning vilket ledde till att vi fick ett 
nettourval om 335 företag. De företag som inte föll inom ramen sållades bort med 
hjälp av Excels filtreringsfunktion i samband med att vi sökte kontaktuppgifter. 
Anledningen till att de klassificerades som bortfall berodde bland annat på att 
företagen var dotterbolag till stora företag men marknadsförde sig under gemensamt 
varumärke, (t.ex. Telia, ICA-affärer och O’Learys) eller att företagen var dotterbolag 
till utländska företag.  

3.5 Bortfallsanalys 

Svarsfrekvensen för undersökningen blev 25%, vilket var 84 svar av 335. Enligt Trost 
(2007) kan detta räknas som en låg svarsfrekvens. För många enkätundersökningar 
kan man enligt Trost (2007) räkna med en svarsfrekvens mellan 50-70%. Detta gäller 
dock inte för webbenkäter där tidigare relation till mottagaren saknas. För 
webbenkäter utan relation till mottagaren anses en svarsfrekvens mellan 20-30% bra 
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(SurveyMonkey, 2013). Vissa företag ansåg det inte nödvändigt, eller givande att 
delta. Enligt våra observationer var det svårt att få företag att svara nu i jultider, 
särskilt inom restaurang- och livsmedelsbranschen. Tidspressen för detta arbete kan 
även vara en bidragande faktor till att vi inte fick en högre svarsfrekvens.  

Vid sammanställning av svarsresultatet saknades ett antal variabelvärden från vissa 
svarande. Detta partiella bortfall var något som Minitab automatiskt tog hänsyn till 
och räknade bort.  

3.6 Enkätdesign och operationalisering 

Enkätfrågorna är hämtade från tidigare studier, vilket innebar att frågorna blivit 
testade tidigare. Frågorna är huvudsakligen hämtade från artikeln Examining the 
technology acceptance model in the adaption of social networks (Pinho & Soares, 
2011) men även från User acceptance model of open source software (Gallego et al. 
2008). Pinho & Soares (2011) hade utformat en undersökning snarlik vår men utifrån 
individens perspektiv. TAM har tidigare fått kritik för att påståenden/frågor som 
använts har varit formulerade i personligform trots att beslut många gånger är 
gemensamma (Bagozzi, 2007). Påståenden för denna studie har formulerats utifrån ett 
företagsperspektiv och avsikten var att rikta frågorna mot en grupp, snarare än en 
individ. Dock blev vissa påståenden formulerade i jag-form, vilket uppmärksammades 
först i efterhand. Gallego et al. (2008) hade för sitt ändamål använt sig av en rad olika 
externa variabler, bland annat socialt inflytande, som även inspirerat utformningen av 
vår enkätdesign. Gallego et al. (2008) hade via tidigare litteraturstudier funnit att det 
fanns empiriska bevis på att socialt inflytande var en påverkande faktor i TAM. Båda 
studier som inspirerat enkäten hade använt sig av Cronbach’s testet för att stärka 
validiteten & reliabiliteten av enkätkvalitén, vilket gjorde dem tillförlitliga. Av ovan 
nämnda anledningar föll valet att hämta information från två artiklar till vår enkät. 
Vår utgångspunkt skilde sig från de båda artiklarna på så sätt att vår studie syftade till 
att undersöka företag som var användare så väl som icke användare av sociala medier 
i arbetet.  Valda enkätfrågor för detta arbete har därför blivit översatta och 
omformulerade inom ramen för vårt område.  

Innan enkäten skickades ut testades den på två egenföretagare, för att testa om 
enkäten var lätt att förstå. Vidare testades den även på kurskamrater och handledare 
som hjälpte till genom att kommentera design och upplägg av frågorna. Efter 
feedback, ändrade vi strukturen på enkäten så att frågan om de använde sociala 
medier eller inte blev den avslutande frågan. Detta gjordes för att även företag som 
inte använde sig av sociala medier skulle vara benägna att svara. Risken med att 
placera frågan först ansågs vara att de företag som inte använde sig av sociala medier 
upplevde att enkäten inte var riktad till dem eller upplevde att de inte behövde 
fortsätta svara. Frågan om företagen använde sig av sociala medier eller inte samt 
vilken bransch de verkade inom och antalet anställda var de enda frågor vi la till 
utöver de frågor/påståenden som hämtades från tidigare studier.  

Enkäten skapades i programmet Google Drive. Via Google Drive kan man få fram 
rådata samt tid för varje inskickat svar. Den enda funktionen som vi upplevde 
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saknades var uppgifter om vem som svarat. Alla svar behandlades förvisso anonymt 
men att inte veta vilka som svarat innebar att påminnelser skickades ut till alla som 
mottagit förfrågan, alltså även till dem som redan svarat. Tidsramen för att besvara 
enkäten var en arbetsvecka. Under veckan skickades det ut två påminnelser.  

Enkäten utformades med påståenden som kunde besvaras enligt en fem gradig skala i 
likhet med Pinho & Sores (2011) studie, (se bilaga 1). 

Operationaliseringen beskriver de tillvägagångssätt som kommer till användning vid 
mätningen av begrepp. Begreppen i sin tur är studiens byggstenar som är 
utgångspunkten för genomförandet av arbetet (Bryman och Bell, 2013).  

Definitionen av företagsattityd i denna studie syftar till företagens acceptans av 
sociala medier som kommunikationsplattform. Nedan presenteras en sammanställning 
av samtliga använda variabler, vilka användes för att mäta kopplingarna i TAM 
modellen för uppsatsen. 

Tabell 1. Definition av studies undersökningsvariabler 

Variabel Definition Källa 
Upplevd 
användbarhet 

Till vilken grad ett företag med hjälp av sociala medier 
kan förbättra sin arbetsinsats 

(Davis et al. 
1989) 

Upplevd lätt 
att använda 

Till vilken grad ett företag med hjälp av sociala medier 
kan vara fri från ansträngning 

(Davis et al. 
1989) 

Attityder till 
användandet 

Attityder till användandet är ett företags positiva eller 
negativa uppfattning om att använda sociala medier 

(Davis et al. 
1989) 

Intentioner för 
användandet 

Intentioner för användandet är ett mått på styrkan hos 
företaget och dess intention att använda sociala medier 

(Davis et al. 
1989) 

Socialt 
inflytande 

Till vilken grad ett företag tror att sociala relationer 
påverkar användandet av sociala medier  

(Gallego et al. 
2007) 

 

3.7 Val av analysmetod 

Svaren inom varje kategori, (d.v.s. upplevd användbarhet, upplevd lätt att använda, 
intentioner för användandet, attityder till användandet samt socialt inflytande) 
summerades. Genom att kategorisera svaren underlättade det analys av resultaten. 
Efter att svaren summerats användes statistik programmet Minitab.  

Det första steget blev att summera varje påståendes svar för samtliga respondenter i 
en tabell. Ur tabellen presenterades antalet svarande, medelvärde och 
standardavvikelse för varje påstående. Vi valde även att presentera ett fåtal index ur 
beskrivande statistik, såsom de sammanlagda kategoriernas medelvärde, 
standardavvikelse samt Min/Max poäng.  

Med hjälp av spridningsdiagram kunde vi observera om det fanns positiva samband 
mellan variablerna, (se bilaga 2). Utifrån detta genomfördes korrelationsanalyser för 
samtliga hypoteser. Efter det gjordes en uppdelning där användare och icke-
användares svar jämfördes med hjälp av two-sample t-test, (se bilaga 3). Genom ett 
sådant test kunde vi få reda på huruvida skillnader var ”verkliga”, d.v.s. statistisk 
signifikanta (De Veaux et al. 2013).  
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Slutligen framställdes studiens analysmodell för icke-användare samt användare av 
sociala medier för att klargöra variablernas korrelation samt p-värden. Utifrån den 
informationen kunde vi se utifall hypoteserna kunde verifieras. 

3.8 Validitet  

Att en studie har god validitet innebär att den mäter det som avses mätas på ett 
korrekt sätt, dvs. slumpmässiga fel saknas och de teoretiska definitionerna stämmer 
överens med de operationella indikatorerna (Bryman & Bell, 2013).  

Innan vi utförde den huvudsakliga undersökningen valde vi att testa den på olika sätt 
för att försöka stärka ytvaliditeten i frågeformuläret. Testet av enkäten beskrevs under 
rubriken ”Enkätdesign”. Med ytvaliditet menas att man till exempel kan stämma av 
med personer med nödvändiga kunskaper om måttet enligt deras åsikt kan fånga 
begreppen på ett bra sätt (Bryman & Bell, 2013).  

Vi stärkte begreppsvaliditeten genom att använda oss av validerade begrepp som 
använts i tidigare studier.  

3.9 Reliabilitet    

Reliabilitet handlar i grund och botten om frågor som rör måttens och mätningarnas 
pålitlighet och följdriktighet. Detta är även viktigt för att undersökningen ska kunna 
replikeras, det vill säga göras om vid ett annat tillfälle (Bryman & Bell, 2013). För att 
stärka reliabiliteten användes samma mätinstrument för samtliga respondenter. 

3.10 Metodiska problem 

Under insamlingsprocessen av data stötte vi på ett antal problem. Urvalet som togs 
fram innehöll ett antal företag som inte föll inom ramen för att klassificeras som små 
till medelstora företag. Vissa att de utvalda företagen svarade att de hade färre än 10 
anställda respektive 250 eller fler anställda. Efter att ha kontaktat Affärsdata fick vi 
svaret att deras företagsinformation baseras på uppgifter från Bolagsverket och 
Statistiska Centralbyrån. Informationen från Bolagsverket är upp till ett år gammal, 
medan informationen från Statistiska Centralbyrån kan vara upp till tre år gammal. 
Differensen kan därför ha berott på gamla uppgifter. En annan orsak till differensen 
kan vara att begreppet ”anställd” kan tolkas olika och därför varit missvisande 
alternativt att den personen som svarade inte hade aktuella uppgifter. I vår analys har 
vi inte klassificerat dessa företag som bortfall, då detta skulle inneburit en mindre 
svarsfrekvens. 21 svarande låg utanför ramen för små till medelstora företag. Därför 
valde vi att räkna in de företag som svarat att de var under 10 anställda till kategorin 
10-49 anställda och för de företag som svarade att de hade över 250 anställda 
räknades in under kategorin 50-249 anställda. 

Under studiens sammanställning fann vi störst partiellt bortfall under kategorin 
attityder till användandet. Detta uppmärksammandes och en rad olika förklaringar 
analyserades fram. En orsak kunde vara att påståendet var annorlunda utformat 
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jämfört med tidigare påståenden. En annan förklaring kunde vara att frågorna ansågs 
som ”onödiga” att besvara alternativt svårtolkade.  

Vi kunde även utökat urvalet för att stärka studiens generaliserbarhet. Då studien 
endast fick en svarsfrekvens om 25% under webbundersökningen kan varken analys 
eller slutsats generalisera resultatet för undersökningsgruppen små till medelstora 
företag.   

3.11 Etiska överväganden 

I samband med att vi mejlade ut förfrågan om deltagande i undersökningen mejlades 
det även ut ett intentionsbrev, (se bilaga 4). Intentionsbrevet förtydligade våra 
intentioner och även syftet med undersökningen. Av brevet framgick även att enkäten 
besvarades anonymt. Respondenterna gavs även möjlighet att ta del av resultatet. Av 
de svarande var det 10,7% som var intresserade av resultatet. Till dessa skickade vi ut 
ett mejl med ett övergripande resultat för användare samt icke-användare av sociala 
medier. Vi bifogade även med Tabell I d.v.s. summeringen för varje svarsalternativ i 
procent, (se bilaga 5).   
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4. Empiriskt resultat 

Under följande rubrik presenteras det empiriska resultatet utifrån tre grupper; (1) 
samtliga respondenters svar d.v.s. icke-användare och användare av sociala medier 
samt (2) icke-användare av sociala medier och slutligen (3) användare av sociala 
medier.   

4.1 Samtliga respondenters svar 

Av nettourvalet på 335 bolag fick vi 84 respondenters svar varav 54 småföretag och 
30 medelstora företag. Av respondenterna var 53 företag användare av sociala medier 
och 31 företag använde sig inte av sociala medier. Av småföretagen var det 55,6% 
som var användare av sociala medier, medan motsvarande procenttal var 76,7% för 
medelstora företag. Facebook var den mest använda applikationen. Av de företag som 
var användare var 92,2% användare av Facebook. Twitter var den näst mest använda 
applikationen med 39,2%.  

De företag som inte använde sig av sociala medier var huvudsakligen industriföretag 
och verkade inom branscher som tillverkningsindustrin, verkstadsindustrin, 
plastindustrin, förpackningsindustrin eller metallindustrin. Detta gällde även för två 
företag inom hälsovård och omvårdnad. På frågan om varför de inte använde sig av 
sociala medier blev svaret sekretesskäl. 

Anledningen till varför man inte använde sociala medier visade stor variation. Vissa 
menade på att de inte ansåg att det fanns någon anledning för företaget att använda sig 
av sociala medier. Andra företagare skrev att de aldrig använt och därför saknade 
kunskap. Ett antal företag svarade även att sociala medier var för tidskrävande. En 
svarande menade på att sociala medier kräver aktiva uppdateringar och att företaget 
inte var övertygade om att den investeringen skulle betala sig samt att det var oklart 
hur de skulle använda kanalerna dvs. till vilken målgrupp de ville nå ut till och med 
vilken information. Ett annat gemensamt svar för ett antal företag var att ”de inte 
kommit så långt än” och att syftet med sociala medier måste kartläggas. Ett företag 
menade på att det inte var passande att agera på sociala medier. Två företag menade 
på att sociala medier i sig var otillförlitliga samt att det var en inskränkning av 
friheten och att människor över lag bör tänka mer på vad de väljer att dela med sig av 
på sociala nätforum.  

På nästa sida visas en frekvenstabell över samtliga respondenters svar samt 
medelvärde och standardavvikelse. Svaren kunde besvaras enligt en skala från 1-5.  

1. Stämmer mycket dåligt  
2. Stämmer ganska dåligt 
3. Stämmer varken bra eller dåligt 
4. Stämmer ganska bra 
5. Stämmer mycket bra 
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Tabell 2. Sammanställning av samtliga undersökningsfrågors svar 

  
*N- antal  
*StDev- standardavvikelse 
 

! N*# 1# 2# 3# 4# 5# Mean# StDev*#
Upplevd användbarhet         

Användningen av sociala medier möjliggör en 
snabbare kommunikation med företagets 
intressenter 

84 11,9% 19,1% 23,8% 28,6% 16,7% 3,19 1,27 

Användandet av sociala medier förbättrar företagets kommunikation 
på så sätt att; 

     

företaget kommunicerar oftare 84 10,7% 17,9% 20,2% 36,9% 14,3% 3,26 1,22 

företaget håller sig mer uppdaterat 84 13,1% 19,1% 27,4% 33,3% 7,1% 3,02 1,16 

företagets relationsband stärks 83 12,1% 18,1% 22,9% 38,6% 8,4% 3,13 1,18 

Användningen av sociala medier ger en större 
kontroll över företagets sociala relationer 

83 16,9% 19,3% 31,3% 24,1% 8,4% 2,88 1,20 

Sociala medier stärker företaget i att 
underhålla relationer 

83 10,8% 15,7% 28,9% 36,1% 8,4% 3,16 1,13 

Sociala medier gör det enklare att hålla 
kontakten med företagets intressenter  

83 14,5% 25,3% 26,5% 27,7% 6,0% 2,86 1,16 

Generellt sätt, anser jag att sociala medier är 
ett bra sätt att underhålla företags nätverkande 

83 10,8% 19,3% 27,7% 32,5% 9,6% 3,11 1,16 

Upplevd lätt att använda         
Sociala medier är för mig klara och enkla att 
förstå 

84 7,1% 15,5% 23,8% 34,5% 19,1% 3,43 1,18 

Sociala medier kan ge mig hjälpfull 
vägledning  

82 17,1% 23,2% 26,8% 24,4% 8,5% 2,84 1,22 

Det är enkelt att dela med mig av information 
via sociala medier  

84 7,1% 11,9% 14,3% 28,6% 38,1% 3,79 1,27 

Det är flexibelt att använda sociala medier 83 4,8% 9,6% 27,7% 28,9% 28,9% 3,68 1,14 

Det är enkelt för företaget att bli skickliga 
inom användandet av sociala medier 

84 11,9% 21,4% 39,3% 19,1% 8,3% 2,91 1,10 

Generellt sätt, anser jag att sociala medier är 
lätt att använda 

83 4,8% 16,9% 28,9% 33,7% 15,7% 3,39 1,09 

Intentioner för användandet         
Vår avsikt är att påbörja/öka socialt 
nätverkande i framtiden 

81 16,1% 14,8% 28,4% 25,9% 14,8% 3,09 1,29 

Användandet av sociala nätverk är en del i hur 
företaget förmedlar sitt varumärke 

84 25,0% 10,7% 15,5% 26,2% 22,6% 3,11 1,51 

Socialt inflytande          
Företag som använder sig av sociala medier 
har mer prestige än de som är icke-användare 
av sociala medier 

84 27,4% 26,2% 23,8% 16,7% 6,0% 2,48 1,23 

Att använda sociala medier är en statussymbol  
i branschen 

83 28,9% 31,3% 20,5% 15,7% 3,6% 2,34 1,16 

I min bransch är det vanligt att använda 
sociala medier 

83 26,5% 26,5% 18,1% 13,3% 15,7% 2,65 1,41 

Attityder till användandet         
Jag anser att sociala medier är;         

ineffektiva - effektiva 81 3,7% 11,1% 24,7% 44,4% 16,1% 3,58 1,01 

dåliga - bra 80 0,0% 8,8% 36,3% 36,3% 18,8% 3,65 0,89 

negativ – positiv 81 1,2% 9,9% 28,4% 45,7% 14,8% 3,63 0,90 

skadlig – hjälpsamma 82 1,2% 8,5% 36,6% 47,6% 6,1% 3,49 0,79 

!
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Av tabellen går det att utläsa att kategorin upplevd användbarhet uppvisar högst 
medelvärde under påståendet att företaget kommunicerar oftare med hjälp av sociala 
medier. Den upplevde användbarheten syftar till vilken grad en person tror att med 
hjälp av ett särskilt system kunna förbättra sin arbetsinsats. Det påstående som fick 
högst svarsprocent var om sociala medier stärker företaget i att underhålla relationer, 
där majoriteten av respondenterna svarat en fyra (stämmer ganska bra). De 
påståenden som uppvisade lägst medelvärden var att sociala medier gör det enklare att 
hålla kontakten med företag samt användningen av sociala medier ger en större 
kontroll över företagets sociala relationer med ett svarsmedelvärde på 2,86 samt 2,88 
enheter.   

Upplevd lätt att använda syftar vill vilken grad en person tror att med hjälp av ett 
särskilt system kunna vara fri från ansträngning. Under denna kategori visades högst 
medelvärde för påståendet att det är enkelt att dela med sig av information via sociala 
medier med 3,79 enheter. 

Kategorin intentioner för användandet är ett mått på styrkan hos en individs intention 
att utföra ett specifikt beteende. Kategorin visade en låg marginell differens mellan de 
olika påståendenas medelvärden på 0,02 enheter. Högst svarsprocent fick 
svarsalternativ tre (stämmer varken bra eller dåligt) till påståendet att företaget hade 
för avsikt är att påbörja/öka socialt nätverkande i framtiden.  

Socialt inflytande definieras till vilken grad en person tror att sociala relationer 
påverkar användandet av teknologin. Denna kategori visade högst procenttal för 
svarsalternativen ett (stämmer mycket dåligt) och två (stämmer ganska dåligt).  

Attityder till användandet är en persons positiva eller negativa känslor om att utföra 
ett specifikt beteende. Kategorin hade en mycket låg svarsfrekvens på alternativ ett 
(stämmer mycket dåligt) jämfört med övriga kategorier. Denna kategori hade även 
högst partiellt bortfall då 80-82 företag valde att svara. 

Generellt sett uppvisade standardavvikelsen liknande siffror. Under kategorin 
attityder till användandet fanns dock en lägre standardavvikelse jämfört med övriga 
kategorier.  
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Nedan visas deskriptiv statistik för samtliga kategorier där svaren summerats för 
respektive kategori. Tabellen presenterar medelvärde, standardavvikelse, Max/Min- 
poäng. Max/Min poäng förklarar den maximala/minsta summan respektive kategori 
kunde anta.  
 
Tabell 3. Deskriptiv statistik för samtliga kategorier 

Variabel Mean  StDev 
Max 

poäng 
Min 

poäng 
Upplevd användbarhet 24,429 7,815 40 8 

Upplevd lätt att använda 19,869 5,566 30 6 

Intentioner för användandet 6,083 2,594 10 2 

Attityder till användandet 13,833 3,643 20 4 

Socialt inflytande 7,405 3,113 15 3 

Från tabellen ovan utläses att majoriteten av respondenterna är positiva till sociala 
medier (alla medelvärden tagna ur TAM’s ursprungsmodell är över hälften av max 
poäng). Studiens externa variabel, socialt inflytande, har dock ett medelvärde under 
hälften av max poäng. Socialt inflytande är därmed (marginellt) en mer negativ än 
positiv variabel.  

Nedan visas en tabell på korrelationen (Pearson correlation) för samtliga relationer för 
framtagna hypoteser.  
 
Tabell 4. Korrelation för samtliga samband 

Variabler Korrelation 
Upplevd lätt att använda - Upplevd 
användbarhet  

0,546 

Upplevd användbarhet – Attityder 
till användandet  

0,658 

Upplevd användbarhet – 
Intentioner för användandet  0,824 
Upplevd lätt att använda – 
Attityder till användandet  0,633 
Attityder till användandet - 
Intentioner för användandet  0,633 
Socialt inflytande – Upplevd 
användbarhet 0,645 
Socialt inflytande – Upplevd lätt 
att använda 0,604 

Starkast samband visar relationen mellan upplevd användbarhet och intentioner för 
användandet med en korrelation på 0,824. Relationen mellan upplevd lätt att använda 
och upplevd användbarhet visar det svagaste sambandet med en korrelation på 0,546. 
P-värdet för samtliga variabler fastställdes till 0,000 vilket tyder på att det finns ett 
verkligt samband mellan variablerna och att skillnaderna inte enbart beror på den 
naturliga slumpvariationen.  
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Följande tabell visar skillnader i form av medelvärde och standardavvikelse för 
användare samt icke-användare av sociala medier. 

Tabell 5. Deskriptiv statistik för användare vs icke-användare av sociala medier 

Variabler N* Mean  StDev* Max  Min  
Upplevd användbarhet      

Användare 53 27,87 5,87 40 8 

Icke Användare 31 18,55 7,26 40 8 

	        

Upplevd lätt att använda     

Användare 53 22,26 4,31 30 6 

Icke Användare 31 15,77 5,1 30 6 

	        

Intentioner för användande     

Användare 53 7,43 2,04 10 2 

Icke Användare 31 3,77 1,63 10 2 

 
Attityder till användandet 

    

Användare 53 15,06 2,86 20 4 

Icke Användare 31 11,74 3,92 20 4 

	        

Socialt inflytande      

Användare 53 8,7 2,84 15 3 

Icke Användare 31 5,19 2,2 15 3 

 
*N= Antal  
*StDev= Standardavvikelse  

Generellt sett visar tabellen att användare av sociala medier har ett högre medelvärde 
för samtliga variabler än icke användare av sociala medier. Lägst skillnad i 
medelvärde visar variabeln attityder till användandet.  Av t-testet kunde vi utläsa 
konfidensintervall för skillnaderna mellan användare och icke-användare. 
Konfidensintervallen som anges nedan för samtliga kategorier kan påstås vara giltiga 
med 95% säkerhet. 

Upplevd användbarhet  

Den sanna ökningen för upplevd användbarhet ligger inom 6,24–12,39 enheter högre 
för användare än för icke-användare av sociala medier. Enligt vårt empiriska resultat 
var skillnaden av den upplevda användbarheten 9,32 enheter mellan användare och 
icke-användare av sociala medier.  

Upplevd lätt att använda  

För upplevd lätt att använda ligger den sanna ökningen 4,30- 8,68 enheter högre för 
användare än för icke användare av sociala medier. Denna studies svarsresultat gav en 
skillnad på 6,49 enheter. 
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Intentioner för användandet  

För intentioner för användandet ligger den sanna ökningen inom 2,85- 4,47 enheter 
högre för användare än för icke användare av sociala medier. För denna studies 
resultat var skillnaden 3,66 enheter högre för användare än för icke användare.  

Attityder till användandet  

För attityder till användandet kunde vi fastställa att den sanna ökningen ligger inom 
1,69–4,94 enheter högre för användare än för icke användare av sociala medier. T-
testet i detta fall gav en skillnad om 3,32 enhet mellan användare och icke-användare. 

Socialt inflytande  

För socialt inflytande kunde vi fastställa att den sanna ökningen ligger inom 2,40–
4,61 enheter högre för användare än för icke användare av sociala medier. Skillnaden 
för denna studie var 3,51 enheter högre för användare än för icke-användare av 
sociala medier.  

4.2 Icke-användare av sociala medier  

För att kunna fastställa alternativt förkasta presenterade hypoteser valdes 
signifikansnivån 0,05. Samma signifikansnivå hade även valts för tidigare studier 
(Pinho & Soares, 2011; Gallego et al. 2008).  Därmed förkastades hypoteser där p > 
0,05. Huruvida sambandet mellan variablerna är starkt eller inte bör användas med 
stor försiktighet (Vejde, 2013).  

 

Figur 4. Icke-användare av sociala medier 

Av ovanstående figur framgår korrelation samt p-värde för icke-användare av sociala 
medier. För relationen mellan upplevd lätt att använda och upplevd användbarhet 
uppnås ingen signifikans på 0,05 nivån. Därmed kan relationen anses vara ogiltig. 
Även för korrelationerna mellan socialt inflytande och upplevd lätt att använda kan 
hypotesen och sambanden mellan de olika variablerna förkastas. Starkast samband 
uppvisas mellan variablerna upplevd användbarhet och intentioner för användandet.  
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Nedanstående tabell presenterar vilka samband som förklarats giltiga respektive 
ogiltiga för icke-användare av sociala medier.  

Tabell 6. Hypoteser – Icke-användare av sociala medier 

Hypotes Status 
H1: Upplevd lätt att använda av sociala medier har en positiv och direkt 
inverkan på upplevd användbarhet av sociala medier.  Förkastas 
H2: Upplevd användbarhet av sociala medier har en positiv och direkt 
inverkan på attityder till användandet av sociala medier. Sann 
H3: Upplevd användbarhet av sociala medier har en positiv och direkt 
inverkan på intentioner för användandet av sociala medier. Sann 
H4: Upplevd lätt att använda av sociala medier har en positiv och direkt 
inverkan på attityder till användandet av sociala medier. Sann 
H5: Attityder till användandet av sociala medier har en positiv och direkt 
inverkan på intentioner för användandet av sociala medier. Sann 
H6: Socialt inflytande av sociala medier har en positiv och direkt inverkan på 
upplevd användbarhet av sociala medier.  Sann 
H7: Socialt inflytande av sociala medier har en positiv och direkt inverkan på 
upplevd lätt att använda av sociala medier.  Förkastas 

4.3 Användare av sociala medier  

 

Figur 5. Användare av sociala medier 

Av ovanstående figur framgår korrelation samt p-värde för användare av sociala 
medier.  

Samtliga korrelationer för användare var signifikanta för α-nivån 0,05. Starkast 
samband visade relationen mellan upplevd användbarhet och intentioner för 
användandet. Svagast samband visade relationen mellan upplevd användbarhet och 
upplevd lätt att använda.  
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Nedanstående tabell presenterar vilka samband som förklarats giltiga respektive 
ogiltiga för användare av sociala medier.  

Tabell 7. Hypoteser – användare av sociala medier 

Hypotes Status 
H1: Upplevd lätt att använda av sociala medier har en positiv och direkt 
inverkan på upplevd användbarhet av sociala medier.  Sann 
H2: Upplevd användbarhet av sociala medier har en positiv och direkt 
inverkan på attityder till användandet av sociala medier. Sann 
H3: Upplevd användbarhet av sociala medier har en positiv och direkt 
inverkan på intentioner för användandet av sociala medier. Sann 
H4: Upplevd lätt att använda av sociala medier har en positiv och direkt 
inverkan på attityder till användandet av sociala medier. Sann 
H5: Attityder till användandet av sociala medier har en positiv och direkt 
inverkan på intentioner för användandet av sociala medier. Sann 
H6: Socialt inflytande av sociala medier har en positiv och direkt inverkan på 
upplevd användbarhet av sociala medier.  Sann 
H7: Socialt inflytande av sociala medier har en positiv och direkt inverkan på 
upplevd lätt att använda av sociala medier.  Sann 

 

4.4 Empirisk jämförelse mellan icke-användare och användare av 
sociala medier 

De relationer som uppvisade svagast och starkast samband var desamma för 
användare såväl som för icke-användare av sociala medier. Samtliga korrelations-
analyser av såväl användare som icke-användare visade positiva samband. Generellt 
sett visade dock användare av sociala medier upp positivare samband mellan de olika 
variablerna jämfört med icke-användarna. För icke-användare finns det ett starkare 
samband mellan upplevd lätt att använda och attityder till användandet än för 
relationen upplevd användbarhet och attityder till användandet. För användare är 
denna relation spegelvänd, innebärande att upplevd lätt att använda visar ett svagare 
samband till attityder till användandet jämfört med upplevd användbarhet.  
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5. Analys 

För denna analys har främst jämförelser mellan Pinho & Soares (2011) samt Gallego 
et al. (2008) genomförts. Detta p.g.a. att frågorna till denna studie baserats utifrån 
nämnda författares tidigare artiklar. Då tidigare studier som omnämnts i detta arbete 
endast valt att koncentrera sig på att undersöka användarnas acceptans av olika 
teknologier kommer tidigare studiers resultat huvudsakligen jämföras med användare 
av sociala medier.  

5.1 Icke-användare av sociala medier 

Upplevd användbarhet har tidigare varit en avgörande faktor för acceptansen av 
teknologin (Pinho & Soares, 2011). Vanligtvis väger ovan nämnd variabel tyngre än 
upplevd lätt att använda för att beskriva det faktiska användandet (Wang et al. 2012; 
Gardner & Amoroso, 2004). Av figur fyra går att utläsa att relationen mellan upplevd 
lätt att använda och attityder till användandet har ett starkare samband än upplevd 
användbarhet och attityder till användandet. Då figur fyra visar sambanden för icke 
användare av sociala medier kan den låga korrelationen möjligtvis påvisa att upplevd 
användbarhet är avgörande för acceptansen. Med andra ord kan man då säga att icke-
användarna inte accepterat sociala medier med tanke på att den upplevda 
användbarheten har en lägre korrelation i förhållande till upplevd lätt att använda. 
Icke användare kan, av förklarliga skäl, inte heller beskriva det faktiska användandet.  

H1 anser att det fanns ett direkt och positivt samband mellan upplevd lätt att använda 
och upplevd användbarhet, vilket förkastades av icke-användarna. Relationen hade 
varit giltig om upplevd lätt att använda tillfört ett bättre utförande (Davis et al. 1989). 
Davis et al. (1989) menar på att ett system som anses svårt att använda troligtvis inte 
blir ett verktyg som passar många. Om användare väljer mellan två system som ger 
liknande funktioner kommer denne troligtvis att välja det system som är enklare att 
använda (Pinho & Soares, 2011), vilket i detta fall resulterat i att inte använda sociala 
medier och fortsätta kommunicera i det ”gamla” systemet. Detta innebär med andra 
ord att icke-användare inte anser att sociala medier tillför ett bättre utförande av 
aktiviteter eller gör det möjligt att klara av fler arbetsuppgifter. 

Av det empiriska resultatet fann vi att majoriteten av icke-användare av sociala 
medier verkade inom industribranschen. Antagande att industrier är mindre benägna 
att vara innovativa stämmer resultatet överens med en tidigare studie av Michaelidou 
et al. (2011) som menade på att mer innovativa företag är mer benägna att använda 
sig av sociala medier. Ett industriföretag svarade att deras bransch var ”långsam” och 
att förändringar tog mycket lång tid, därav antagandet.  

Det starkaste sambandet fanns mellan upplevd användbarhet och intentioner för 
användandet. Davis et al. (1989) menar på att användare kan bilda starka intentioner 
för användandet utan att för den skull bilda några attityder till teknologin. Möjligtvis 
blev denna relation giltig av omvänd anledning, då icke-användandet avspeglade de 
icke-existerande intentionerna för användandet.  
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5.2 Användare av sociala medier 

Enligt Gallego et al. (2008) hade socialt inflytande varken inflytande på upplevd 
användbarhet eller upplevd lätt att använda. För denna studie visade variabeln socialt 
inflytande ett samband till både upplevd lätt att använda och upplevd användbarhet. 
För sociala medier kan därför socialt inflytande vara en påverkande variabel, sett till 
acceptansen. Gallego et al. (2008) menade på att den sociala gruppen kan påverka 
individens beslut av användning av ett nytt informationssystem. Även Bagozzi (2007) 
menade på att gruppförhållanden kan komma att påverka beslutsfattarprocessen. I och 
med studiens resultat tyder detta på att det finns påtryckningar från den externa miljön 
som påverkar individens beslut om att använda ett nytt informationssystem.  
Skillnaden i Gallegos et al. (2008) resultat och studiens resultat kan bero på 
användningsområdet, då studierna skiljer sig åt. Ytterligare en möjlig anledning till 
skillnaden kan bero på att denna studie använde sig av en svarsskala ett till fem, 
medan Gallego et al. (2008) använde sig av en längre svarsskala på ett till sju. 

Även om Pinho & Soares (2011) valde att undersöka sociala medier hade de ett annat 
perspektiv, skilt från denna undersökning. Då Pinho & Soares (2011) valde att se till 
individens perspektiv och ”heavy users” bör jämförelser ses över med viss 
reservation. I enlighet med Pinho & Soares (2011) var Facebook, följt att Twitter de 
mest populära nätverkssidorna, även för företagare. Nästan hela urvalet som var 
användare av sociala medier brukade Facebook som social medieplattform (92,2%). 
Detta resultat kan tyda på att företagare använder sig av samma sociala medier som de 
gör i sitt privatliv eller vice versa. Konsekvent med Pinho & Soares (2011) & Wang 
et al. (2012) visade upplevd användbarhet ett starkare samband till attityder till 
användandet än upplevd lätt att använda och attityder till användandet, (se figur 5).  

För vår studie stöddes sambandet mellan upplevd användbarhet och intentioner för 
användandet vilket skiljer sig från Pinho & Soares (2011) studie. Av samtliga 
korrelationsanalyser var dessutom sambandet mellan upplevd användbarhet och 
intentioner för användandet det starkaste. Resultatet tyder på att intentionerna skiljer 
sig åt för privatanvändning och företagsanvändning av sociala medier. Att relationen 
mellan upplevd användbarhet och intentioner för användandet stöddes i denna studie 
men inte för Pinho & Soares (2011) förklaras av att Davis originalmodell utgår från 
att undersöka arbetsrelaterade teknologier. Som TAM modellen anger så kan 
användare acceptera teknologin utan att bilda några attityder för att uppnå olika 
förmåner. Förmåner med sociala medier kan med andra ord övervinna de personliga 
attityderna i och med att användarna anser att sociala medier tillför fördelar. 
Förmånerna kan bland annat vara den snabba spridningen av information, 
lättillgängligheten samt att budskap kan nå fram med små medel (Woodcock et al. 
2011; Kaplan & Haenlein, 2011). Pinho och Soares (2011) menar på att sociala 
nätverk främst används för emotionella skäl än för rationella skäl. Detta påstående 
stämmer dock inte överens med denna studies resultat. De rationella skälen verkar 
snarare övervinna de emotionella skälen med tanke på att relationen mellan upplevd 
användbarhet och intentioner för användandet var starkare än relationen till attityder 
till användandet. Denna skillnad i resultat beror troligtvis på att det är två olika 
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målgrupper som undersökts. Av de svarande var 55,6% av småföretagen användare av 
sociala medier medan motsvarande procenttal var 76,7% för de medelstora företagen. 
Detta resultat tyder på att större företag är mer benägna att använda sig av sociala 
medier. Enligt Kim et al. (2011) har större företag fler möjligheter att använda sig av 
socialt nätverkande då de har mer resurser. 

5.3 Analys av helhetsperspektiv 

Att analysera skillnader mellan individer och företags syn på sociala medier kan göras 
med hjälp av en gapmodell (Grönroos, 2007). Pinho och Soares (2011) undersökte en 
annan målgrupp men inom samma område som denna studie. Gapet som föreligger 
mellan de olika målgrupperna är främst användarens intentioner.  

Utifrån givna p-värden av korrelationen mellan de totala variablerna (p<0,001) kan vi 
fastställa samtliga relationer och därmed hypoteser. Sambanden visar att TAM, i 
enlighet med tidigare studier (Pinho & Soares, 2011; Seonghee, 2011; Wang et al. 
2012) kan användas för att undersöka acceptansen av sociala medier. Om vi ser till 
användare och icke-användare av sociala medier lämpar sig modellen bäst för att 
analysera användarnas acceptans och användning av sociala medier. Påståendet kan 
styrkas då samtliga hypoteser förklarades giltiga för användare av sociala medier men 
inte för icke-användare av sociala medier då H1 och H7 förkastades.   

I enighet med Pinho och Soares (2011) fann majoriteten av svarande att sociala 
medier var relativt lätt att använda och flexibelt att arbeta med. Vidare visade det 
empiriska resultatet att majoriteten av respondenterna inte upplevde att sociala medier 
ingav någon prestige eller var någon ”status symbol”. Gallego et al. (2008) menade på 
att socialt inflytande inte hade något inflytande på varken upplevd användbarhet eller 
upplevd lätt att använda. Dock menar Baggozzi (2007) att människan många gånger 
agerar under social press samt att det finns ett samspel mellan teknologisk acceptans 
och faktisk användning. I detta fall visade korrelationsanalysen för samtliga 
respondenter att socialt inflytande hade en viss påverkan på både upplevd 
användbarhet och upplevd lätt att använda. Å andra sidan bör man tolka resultatet 
med en viss försiktighet då samtliga index visar på svaga siffror för socialt inflytande. 
Tabell II visar att majoriteten av respondenterna svarat låga siffror för socialt 
inflytande dvs. att påståendena inte stämmer överens med respondenternas verklighet. 
Även tabell III antyder att socialt inflytande är en mer negativ än positiv variabel.  

Att upplevd användbarhet har utnämnts som den mest betydande faktorn som även 
påverkar samtliga konstruktioner i accepterandet av en ny teknologi (Davis et al. 
1989; Gallego et al. 2008; Gardner & Amoroso 2004) har även visats i denna studie. 
Sambandet mellan upplevd användbarhet och intentioner för användandet samt 
upplevd användbarhet och attityder till användandet visar båda en högre korrelation 
för användare än för icke-användare av sociala medier. Detta tyder på att den 
upplevda användbarheten har resulterat i starkare intentioner att använda den nya 
sociala plattformen och att dess attityder är mer positiva för användare än för icke 
användare av sociala medier.  
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För användare av sociala medier väger upplevd användbarhet tyngre än upplevd lätt 
att använda. För icke-användare visas motsatta förhållande. Icke-användare kan inte, 
av förklarliga skäl, förklara det faktiska användandet medan användare av sociala 
medier kan. Därav verkar även denna relation stämma överens med Wang et al. 
(2012) som menar på att upplevd användbarhet väger tyngre än upplevd lätt att 
använda för att beskriva det faktiska användandet. Även Gardner & Amoroso (2004) 
menar på att upplevd lätt att använda är mindre viktigt då svårigheter med att använda 
ett system kan övervinnas om systemet kan vara till hjälp. Det empiriska resultatet 
antyder då alltså att användare har överkommit möjliga svårigheter med 
användningen av sociala medier eftersom företagen anser att sociala medier är till 
hjälp för dem. Icke-användare å andra sidan verkar inte anse att sociala medier är till 
hjälp för dem då upplevd lätt att använda väger tyngre mot attityder till användandet 
än vad relationen mellan upplevd användbarhet och attityder till användandet gör.  

Socialt inflytande visade sig ha en påverkan på upplevd användbarhet för både 
användare och icke-användare. Dock förkastades hypotesen för icke-användare att 
socialt inflytande skulle haft påverkan på upplevd lätt att använda. För användare 
stöddes å andra sidan hypotesen. Skillnaden kan grunda sig i att användare av sociala 
medier har blivit tvungna att lära sig att använda det nya informationssystemet. 
Möjligtvis har de anställda fått någon slags utbildning eller träning i sociala medier 
vilket underlättat användningen (Michaelidou et al. 2011). Användare anser därmed 
sociala medier som lätt att använda. Icke-användare å andra sidan har möjligtvis 
saknat intresset för att försöka förstå och lära sig sociala medier. Som anställd har de 
inte tvingats använda sociala medier. Troligtvis föreligger inga påtryckningar från den 
sociala externa miljön som säger att sociala medier skulle underlätta 
arbetet/samarbetet/kommunikationen etc. Av tidigare nämnda anledning kan icke-
användare därför sakna kunskap i hur man använder sociala medier och därmed 
upplevs sociala medier inte som ett enkelt och användbart informationssystem. 

För att besvara studiens forskningsfråga, ”Vilka skillnader finns kring attityder mellan 
användare och icke-användare av sociala medier bland små och medelstora 
företag?” presenteras en sammanfattning i punktform;  

− Icke-användare anser att sociala medier är krångliga att arbeta med 
Användare anser att sociala medier är flexibelt och lätt att arbeta med 

− Icke-användare anser att utförandet inte blir bättre med hjälp av sociala medier 
Användare anser att sociala medier är till hjälp för dem samt att det bringar 
förmåner 

− Attityder gentemot sociala medier är mer positiva för användare än för icke-
användare 

− Mindre innovativa företag är mindre benägna att använda sig av sociala 
medier 

− Majoriteten av respondenter var användare av sociala medier 
− Användare anser sociala medier lätt att använda 

Icke-användare anser inte sociala medier lätt att använda vilket kan bero på 
brist på kunskap inom området  
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6. Slutsats  

Fördelen med sociala medier är att marknadsföring kan ske med låg budget och att det 
är en snabb kommunikationslösning. Därför borde sociala medier rimligen tilltala små 
företag, då de ofta har mindre resurser och marknadsandelar. Detta stämmer dock inte 
överens med studiens resultat. Användare av sociala medier visade sig huvudsakligen 
vara medelstora företag. Motiveringar till varför småföretagen var mindre benägna att 
använda sig av sociala medier berodde på att de hade färre resurser och att de ansåg 
att sociala medier var för tidskrävande. En del småföretag uttryckte även en osäkerhet 
om kostnaden i resurser skulle betala sig.   

Överlag visade resultatet att användare hade en mer positiv attityd gentemot sociala 
medier än icke-användarna. På frågan om varför företag inte använde sig av sociala 
medier fick vi övervägande negativa svar från icke-användarna. Icke-användarna 
menade bland annat att sociala medier inskränkte på den privata friheten och att 
sociala medier var ett ineffektivt sätt att kommunicera med företagets intressenter.  De 
svarande menade då att personliga kontakter/personliga möten var av mer värde än de 
kontakter som knyts via ett socialt forum. Majoriteten av icke-användarna använde 
med andra ord inte sociala medier på grund av negativa inställningar och kopplingar 
till sociala medier.  

Utifrån studiens empiriska resultat kunde vi även se tendenser till skillnader mellan 
B2B företag och B2C företag av användare samt icke-användare av sociala medier. 
Resultaten pekade mot att det var mer vanligt att B2C företag använde sig av sociala 
medier. Industribranschen som huvudsakligen består av B2B företag företräddes 
huvudsakligen inom gruppen icke-användare av sociala medier. 

Avslutningsvis kan vi dra slutsatsen att sociala medier i företagssammanhang främst 
används för att effektivisera företags kommunikation och nätverkande.  
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7. Fortsatt forskning 

Resultaten utifrån denna studie bör ses med en viss reservation. Dels för att denna 
studie  baseras på ett förhållandevis litet urval. Om urvalet hade varit större hade man 
även kunnat genomföra en analys om huruvida branschtillhörighet påverkar små till 
medelstora företags inställningar gentemot sociala medier.  

Utifrån studiens empiriska resultat kunde vi även se tendenser till skillnader mellan 
B2B företag och B2C företag. Tendenserna pekade mot att det var mer vanligt att 
B2C företag använde sig av sociala medier. Att undersöka detta närmare låg utanför 
vårt forskningsområde. Fortsatt forskning inom området skulle därför behövas för att 
bevisa/motbevisa ovan nämnda skillnad mellan B2B och B2C företag. Förslagsvis 
kan vidare forskning genomföras genom att omformulera denna studies använda 
enkät och applicera på liknande områden.  

Med utgångspunkt i icke-användare var det en minoritet som svarade att de inte såg 
någon nytta i sociala medier samt att de inte var användare privat. För en mer 
ingående analys om det skulle kunna finnas en koppling mellan det privata 
användandet av sociala medier och företagets användning av sociala medier finns det 
tyvärr inte tillräckligt underlag för att göra i denna studie. Det hade dock varit 
intressant att veta om företagarens personliga åsikter angående sociala medier 
avspeglades på företagets användning av sociala medier. Även detta ämne skulle 
kunna vara ett förslag till fortsatt forskning.  
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8. Samhälleliga aspekter 

Vi hoppas att denna studie kan vara till hjälp för företag som har för avsikt att etablera 
sig på sociala medier alternativt för de företag som redan är etablerade på sociala 
medier. Då tidigare forskning spått sociala medier som ”framtidens teknik” kan det ur 
företagssynpunkt vara givande och möjligtvis även nödvändigt att sätta sig in i 
begreppet sociala medier. Detta behöver nödvändigtvis inte betyda att företag bör 
använda sig av sociala medier men företag bör vara medvetna om fördelar och 
nackdelar med sociala medier och därifrån göra en helhetsbedömning av 
användbarheten.  

Varje framsida har sin baksida vilket även gäller för sociala medier. Som tidigare 
nämnts i inledningen har sociala medier ett snabbt informationsflöde och en viktig del 
i detta är att negativ information sprids lika snabbt som positiv information. Enligt 
Parents et al. (2011) vetenskapliga modell förlorar företaget kontrollen så fort 
meddelandet publicerats på det sociala nätverket. Därför är det ytterst viktigt att 
planera vad för slags information företaget väljer att dela med sig av. 
Felaktig/stötande/provocerande information kan ha förödande konsekvenser för 
företagets image. På internet erbjuds anonymitet och en möjlighet att agera under 
alias vilket gör det svårt att spåra avsändaren. Sociala medier kan därför missbrukas.  

Sammanfattningsvis är sociala medier en effektiv kommunikationskanal, både för 
företag och privatpersoner. Ett medieinnehåll är sällan personligt vilket gör att företag 
aldrig kan veta vem och hur en läsare kommer att reagera på ett meddelande.  Av den 
anledningen bör information hanteras på ett varsamt sätt och företag såväl som 
privatpersoner bör vara försiktiga med vilken information som publiceras samt hur.  
Detta ämne är därmed, utifrån vår synpunkt, högst aktuellt för samhället i stort.  
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Bilaga 1. Enkätdesign 

Enkätundersökning 

Företagsattityder jämt emot sociala medier  

Kommande frågor svaras med hjälp av svarsalternativen:  

1 = Stämmer mycket dåligt 
2 = Stämmer ganska dåligt 
3 = Stämmer varken bra eller dåligt 
4 = Stämmer ganska bra 
5 = Stämmer mycket bra  

Klicka på det svarsalternativ som passar ert företag bäst  

1. Antal anställda?  

mindre än 10 
10-49 
50-249 
250 eller mer  

2. Vilken bransch verkar ditt företag inom? 

3. Användningen av sociala medier möjliggör en snabbare kommunikation med 
företagets intressenter (kunder, leverantörer, kollegor, partner etc.) 

4. Användandet av sociala medier förbättrar företagets kommunikation på så sätt att; 

a) företaget kommunicerar oftare 

b) företaget håller sig mer uppdaterat 

c) företagets relationsband stärks 

5. Användningen av sociala medier ger en större kontroll över företagets sociala 
relationer 

6. Sociala medier stärker företaget i att underhålla relationer 

7. Sociala medier gör det enklare att hålla kontakten med företagets intressenter 
(kunder, leverantörer, kollegor, partner etc.) 

8. Generellt sätt, anser jag att sociala medier är ett bra sätt att underhålla företags 
nätverkande 

9. Sociala medier är för mig klara och enkla att förstå 

10. Sociala medier kan ge mig hjälpfull vägledning (exempelvis; i hur vi bör agera 
gentemot våra kunder, vad våra kunder uppskattar etc.) 

11. Det är enkelt att dela med mig av information via sociala medier (dvs. gör 
uppladdningar, dela bilder etc.) 

12. Det är flexibelt att använda sociala medier 
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13. Det är enkelt för företaget att bli skickliga inom användandet av sociala medier 

14. Generellt sätt, anser jag att sociala medier är lätt att använda 

15. Vår avsikt är att påbörja/öka socialt nätverkande i framtiden 

16. Användandet av sociala nätverk är en del i hur företaget förmedlar sitt varumärke 

17. Företag som använder sig av sociala medier har mer prestige än de som är icke-
användare av sociala medier 

18. Att använda sociala medier är en statussymbol i branschen 

19. I min bransch är det vanligt att använda sociala medier 

20. Jag anser att sociala medier är; 

a) ineffektiva - effektiva 

b) dåliga - bra 

c) negativ – positiv 

d) skadliga – hjälpsamma  

21. Använder företaget sociala medier? Ja/Nej 

22. Om ja;  
Företaget har en; 
 
Facebook sida 
Twitter konto 
Instagram konto 
Blogg  
Övrigt:  

23. Om nej; Varför? 
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Bilaga 2. Spridningsdiagram och korrelation för variabler 

 

Pearson correlation of Användbarhet and Lätt att använda = 0,546 

P-Value = 0,000 

 

Pearson correlation of Attityder and Användbarhet = 0,658 

P-Value = 0,000 
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Pearson correlation of Intentioner and Användbarhet = 0,824 

P-Value = 0,000 

 

Pearson correlation of Attityder and Lätt att använda = 0,633 

P-Value = 0,000 
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Pearson correlation of Intentioner and Attityder = 0,633 

P-Value = 0,000 

 

Pearson correlation of Användbarhet and Socialt inflytande = 0,645 

P-Value = 0,000 
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Pearson correlation of Lätt att använda and Socialt inflytande = 0,604 

P-Value = 0,000 

  



 42 

Bilaga 3. Two-Sample T-Test  
Two-Sample T-Test and CI: Användbarhet; C30  

Two-sample T for Användbarhet 
C30              N   Mean  StDev  SE Mean 
Användare       53  27,87   5,87     0,81 
Icke-användare  31  18,55   7,26      1,3 
Difference = mu (Användare) - mu (Icke-användare) 
Estimate for difference:  9,32 
95% CI for difference:  (6,24; 12,39) 
T-Test of difference = 0 (vs not =): T-Value = 6,08  P-Value = 0,000  
DF = 52 

Two-Sample T-Test and CI: Lätt att använda; C30  

Two-sample T for Lätt att använda 
C30              N   Mean  StDev  SE Mean 
Användare       53  22,26   4,31     0,59 
Icke-användare  31  15,77   5,10     0,92 
Difference = mu (Användare) - mu (Icke-användare) 
Estimate for difference:  6,49 
95% CI for difference:  (4,30; 8,68) 
T-Test of difference = 0 (vs not =): T-Value = 5,95  P-Value = 0,000  
DF = 54 

Two-Sample T-Test and CI: Intentioner; C30  

Two-sample T for Intentioner 
C30              N  Mean  StDev  SE Mean 
Anv‰ndare       53  7,43   2,04     0,28 
Icke-anv‰ndare  31  3,77   1,63     0,29 
Difference = mu (Anv‰ndare) - mu (Icke-anv‰ndare) 
Estimate for difference:  3,660 
95% CI for difference:  (2,853; 4,467) 
T-Test of difference = 0 (vs not =): T-Value = 9,03  P-Value = 0,000  
DF = 74 

Two-Sample T-Test and CI: Socialt inflytande; C30  

Two-sample T for Socialt inflytande 
C30              N  Mean  StDev  SE Mean 
Anv‰ndare       53  8,70   2,84     0,39 
Icke-anv‰ndare  31  5,19   2,20     0,39 
Difference = mu (Anv‰ndare) - mu (Icke-anv‰ndare) 
Estimate for difference:  3,505 
95% CI for difference:  (2,399; 4,610) 
T-Test of difference = 0 (vs not =): T-Value = 6,32  P-Value = 0,000  
DF = 75 

Two-Sample T-Test and CI: Attityder; C30  

Two-sample T for Attityder 
C30              N   Mean  StDev  SE Mean 
Anv‰ndare       53  15,06   2,86     0,39 
Icke-anv‰ndare  31  11,74   3,92     0,70 
Difference = mu (Anv‰ndare) - mu (Icke-anv‰ndare) 
Estimate for difference:  3,315 
95% CI for difference:  (1,693; 4,937) 
T-Test of difference = 0 (vs not =): T-Value = 4,11  P-Value = 0,000  
DF = 48 
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Bilaga 4. Mejlutskick till företag 
 
Hej,  
 
Vi är två studenter som läser ekonomi på Mittuniversitetet i Sundsvall. Vi håller i 
dagsläget på att undersöka företags inställning till och användning av sociala medier. 
Denna undersökning kommer sedan presenteras i vår examensuppsats. Vi hoppas att 
ni skulle kunna hjälpa oss i att slutföra denna uppgift! Enkäten tar ca 5 min att 
besvara och alla svar är anonyma.  
 
Sociala medier befinner sig fortfarande i en utvecklingsfas och i dagsläget finns få 
studier om hur företag kan nyttja dessa nätverk. Sociala medier erbjuder användarna 
en plattform för att nätverka, samtala och dela filer, (t.ex. Facebook, bloggar, Twitter, 
Instagram, Youtube etc.).   
 
Klicka här för att besvara enkäten 
 
Skulle ni vara intresserade av att ta del av resultatet, skickar vi det mer än gärna! 
 
Tack på förhand! 
 
Med vänliga hälsningar,  
 
Malin Åsberg 
maas1204@studnet.miun.se 
0706-69 28 29 
 
Victoria Hessling 
vihe1200@studnet.miun.se 
0732-19 22 54 
 
PS: Om du har problem med att öppna länken, kopiera denna adress och klistra in i 
din webbläsare.  
https://docs.google.com/a/student.miun.se/forms/d/13RmcTTNUOvp0QP1JnrmQ4m
VfLntEFZnzfu0n7GJPLEI/viewform  
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Bilaga 5. Resultatutskick till respondenterna 
 
Hej och tack för Er medverkan i vår undersökning! 
 
Nedan presenteras resultatet. Bifogad pdf visar en frekvenstabell över samtliga svar 
där betydelsen var; 

1. Stämmer mycket dåligt 
2. Stämmer ganska dåligt 
3. Stämmer varken bra eller dåligt 
4. Stämmer ganska bra 
5. Stämmer mycket bra 

Av svarande fanns 54 småföretag och 30 medelstora företag, sammanlagt 84 
respondenter. Av småföretagen var det 55,6% som var användare av sociala medier, 
medan motsvarande procenttal var 76,7% för medelstora företag. Facebook var den 
mest använda applikationen. Av de företag som var användare var 92,2% användare 
av Facebook. Twitter var den näst mest använda applikationen med 39,2%. 
De företag som inte använde sig av sociala medier var huvudsakligen industriföretag 
och verkade inom branscher som tillverkningsindustrin, verkstads-industrin, 
plastindustrin, förpackningsindustrin eller metallindustrin. 
Företag som inte använde sig av sociala medier menade bland annat på att företaget 
saknade kunskap eller anledning till att använda sociala medier samt att sociala 
medier var för tidskrävande. Ett annat gemensamt svar för ett antal företag var att 
syftet med sociala medier måste kartläggas. 
 
Mvh 
 
Malin Åsberg & Victoria Hessling 

 


