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Förord 

Vi vill tacka de företag och personer som har medverkat i vår studie, utan er hade studien inte gått att 

genomföra. Tack till Södertörnkyrkans Secondhand, Återbruket, Berga Second Hand och 

Skattkammaren Barnkläder som deltog under intervjumomentet. Ett extra tack vill vi ge till Berga 

Second Hand som lät oss publicera vår enkät på deras Facebooksida och till deras kunder som tog sig 

tiden att svara på den.  

 

Julia Andersson & Sofia Karlsson 
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Abstract                     

E-commerce on social networks for micro enterprises 

This paper presents a study about how second hand micro enterprises are using Facebook to interact 

with their customers and to increase their clientele. The study also examines what benefits e-commerce 

may offer second hand companies. Why this study is significant is if second hand companies would 

operate an e-commerce it could make more people interested in second hand, and by that make more 

people shop second hand and help save the earth’s resources. 

 

The study was accomplished with several interviews with some second hand shops, one customer 

survey and observations on a social network and its functions. The result shows that images is the thing 

the companies uses most to interact with their customers on Facebook, the images lets the customers see 

the current range the store has and it also allow new customers to get the information they need before a 

visit to the real store. E-commerce can offer second hand shops bigger sales, when reached out for 

customers around the country and even abroad. The result was later complied and was put in an tematic 

analysis. The study’s conclusion is that an e-commerce on a social network can be time saving for micro 

enterprises. Our design proposal is for micro enterprises with lack of time and limited economy to 

manage marketing, communication and e-commerce all in one place. 
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Sammanfattning 

Denna studie undersöker hur mikroföretag inom second hand använder sociala nätverket Facebook för 

att interagera med kunder och öka sin kundkrets. Den undersöker även vilka funktioner som e-handeln 

skulle kunna erbjuda second hand-butiker. Varför studien är viktig är för att om second hand-butiker 

driver en e-handel kan de ge fler personer möjligheten att handla second hand, och på så sätt få fler 

människor att spara på jordens resurser genom att handla med hjärtat istället för nyproducerat. 

 

Studien genomfördes med hjälp av ett flertal intervjuer med second hand-butiker, en kundenkät och 

observationer på ett socialt nätverk och dess funktioner. Resultatet visade att det är bilder som används 

mest för att interagera med kunder på Facebook, det låter kunder se det aktuella sortimentet samt att nya 

kunder kan se vad butiken erbjuder innan sitt besök. E-handeln kan erbjuda second hand-butiker en 

större omsättning och kunder runt om i landet till och med utomlands. Resultatet sammanställdes sedan 

och det gjordes en tematisk analys. Studiens slutsats är att en e-handelsverksamhet för mikroföretag som 

säljer begagnade saker är möjlig om det är enkelt att starta och driva. Utifrån studiens resultat skulle en 

e-handelsverksamhet på ett socialt nätverk i framtiden för mikroföretag vara tidssparande. Vårt 

designförslag för mikroföretag med en begränsad ekonomi och tidsbrist är att de ska kunna driva 

marknadsföring, kommunikation och e-handel på ett och samma ställe.  

 

Nyckelord 

Second hand, Socialt nätverk, E-handel, Mikroföretag  
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1. Inledning 

Sociala nätverk har idag blivit en stor del av människans online användande. Med mobilernas ständiga 

närvaro blir man uppkopplad mot bland annat sociala nätverk. Eftersom privatpersoner är ständigt 

uppkopplade gäller det även för företagen att hålla sig minst lika uppdaterade för att visa sig intressanta 

och aktuella för konsumenterna. För företag som inte har någon webbshop kan sociala nätverk vara 

deras väg att vara närvarande dygnet runt för sina kunder.  

 

Den ökade medvetenheten hos konsumenter att handla hållbart har varit grunden till studiens 

frågeställningar. Att handla second hand bidrar till en mindre miljöpåverkan då ingen nyproduktion 

genom miljöfarliga fabriker behöver göras. Trots att medvetenheten kring att handla just hållbart har 

ökat tror vi att den digitala världen kan hjälpa till ännu mer och bidra till en fortsatt ökning kring denna 

medvetenheten. Svensk Handel gjorde en studie under 2015 om hållbar handel. Den studien visar på att 

en hållbar handel är en lönsam handel. I rapporten skriver de bland annat att handla och sälja begagnat 

har varit en trend i flera års tid nu och en av drivkrafterna till denna trend är internet. Varor som tidigare 

har kastats bort kommer till användning. På grund av att människan allt mer får en ökad medvetenhet 

kring detta känns ämnet i tid och relevant. Eftersom studien av Svensk Handel tar upp att internet är en 

drivkraft till second hand-trenden, kan då sociala nätverk vara en väg till att öka intresset för att handla 

second hand online?  

 

Syftet med studien är att göra en kartläggning över hur ett urval av second hand-butiker använder 

sociala nätverket Facebook och om e-handel för second hand-butiker skulle kunna vara ett alternativ 

utöver enbart fysisk försäljning. Då en e-handel potentiellt skulle kunna öka butikens kundkrets och 

därmed deras omsättning. I denna studie kommer följande frågor att undersökas: Hur och varför 

använder second hand-butiker Facebook för att öka sin kundkrets, även på vilka sätt second hand-

butiker interagerar med sina kunder via denna plattform, vilka funktioner e-handeln skulle kunna 

erbjuda second hand-butiker. Dessa frågeställningar kan ge svar på om det finns någon möjlighet för 

second hand-butiker att driva en webbshop på ett socialt nätverk för att öka sin kundkrets. Går det att 

driva marknadsföringen, kommunikationen och handlandet av second hand på ett och samma ställe för 

att slippa administrera flera olika plattformar. 
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Varför vår studie är så viktig är för att den kan få mikroföretag inom second hand att vilja driva en e-

handelverksamhet och på så sätt få flera människor att handla second hand. Studien kan bidra till att det 

finns potential för dessa mikroföretag att driva en e-handel utan att tid och kostnad ska vara ett större 

problem. Det är ofta begränsad ekonomi och tid som saknas hos mikroföretag (Eriksson och Önnerberg 

2016).  

 

Uppsatsen presenteras i följande ordning: I avsnittet bakgrund kommer det beskrivas vad för utmaningar 

ett mikroföretag står inför av att vara litet företag. Relaterad forskning tar upp områden som tidigare har 

studerats kring möjligheten till e-handel för mikroföretag, kundkontakter på sociala nätverk och en köp 

och sälj lösning för sociala nätverk. I avsnittet metod redogörs studiens alla metoder för datainsamling 

och analys med stöd ifrån kurslitteratur. Därefter presenteras resultatet i kategorier med diagram och 

bilder. Under analysavsnittet tas intervju resultatet in i en tematisk analys och andra delar av resultatet 

analyseras mot den relaterade forskningen. Avslutningsvis presenteras en slutsats och förslag till vidare 

forskning. 
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2. Bakgrund 

För att få en större förståelse för studiens område, behandlas i denna del ett par områden relevanta till 

studien. Områden som tas upp i denna del är; kundkontakt på sociala nätverk, e-handel för mindre 

företag och socialt nätverk. 

 

E-handeln har fått en stor tillväxt med hjälp av det tekniksamhälle vi lever i. Konsumenter är idag vana 

vid att kunna handla i fysiska butiker och på internet (E-baromentern 2014). 

I dagsläget är det många företag som driver en e-handelsverksamhet. De företag som driver e-handel 

idag driver ofta en fristående webbsida med webbshop för att sedan också marknadsföra sig på andra 

plattformar som sociala nätverk. 

 

Det är viktigt för mikroföretag att ständigt kunna erbjuda sina kunder något nytt för att uppmuntra till ett 

besök i butiken. Genom att kombinera fysisk närvaro och internetanvändning kan det bidra positivt för 

företaget och ge en bättre service till konsumenterna. Eriksson och Önnerbergs (2016) studie tar upp att 

företag som ser internet som ett komplement till den fysiska försäljningen har en fördel och en större 

chans att överleva på marknaden. Ett problem som kan uppstå är att mikroföretag inte hittar en balans 

mellan den fysiska butiken och e-handel.  

 

E-handel har i många år setts som en konkurrent för mikroföretag, men det börjar allt mer bli möjligt för 

mikroföretag att implementera en e-handelsverksamhet som samverkar med den fysiska butiken 

(Eriksson och Önnerberg 2016). Om ett mikroföretag ska driva en e-handelsverksamhet behöver dem 

skapa en webbsida och en webbshop. Det finns flera plugins tillgängliga som kan implementeras på 

webbsidor för att kunna skapa en egen e-handel, det finns dock ingen webbsida som erbjuder 

mikroföretag att samla allt på ett och samma ställe. Det finns ingen webbsida där mikroföretag kan 

marknadsföra sig, kommunicera med kunder och driva en e-handelsverksamhet på samma ställe. I en 

studie gjord av Mehmood ul Haq Minhas och Khizer Amin (2013) undersökte dem hur det skulle 

fungera att skapa en e-handel på ett socialt nätverk. Anledningen till att skapa en e-handel på ett socialt 

nätverk var för att undvika att användare blir omdirigerade till andra plattformar. Deras lösning var att 

skapa en e-handel på de sociala nätverket Facebook. De flesta mikroföretag har en begränsad ekonomi 

och brist på tid (Svensson 2005). Därför kan man fundera på om en lösning som Mehmood ul Haq 
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Minhas och Khizer Amin kom fram till skulle fungera för ett mikroföretag som säljer begagnade saker. 

Allt för att mikroföretagen inte ska behöva betala mycket pengar för att driva en webbshop eller för att 

det inte ska ta för mycket tid. 

 

Det finns i dagsläget ett flertal webbsidor som erbjuder privatpersoner att köpa och sälja begagnade 

varor. Dessa webbsidor låter privatpersoner skapa egna annonser och sedan samlas alla annonser i ett 

flöde. Exempel på några av dessa webbsidor i Sverige är Blocket, Facebook köp och sälj, Tradera och 

Citiboard. Alla webbsidorna är anpassade för köp och sälj mellan privatpersoner. Det finns även flera 

företag som säljer begagnade varor. Ett exempel på en nätbutik som hittades under förstudien är 

Minimera.se som endast säljer second hand online. I nätbutiken kan man skicka in sina kläder till för att 

få de sålda hos dem. En fristående webbshop kräver mycket arbete och en större mängd personal skulle 

behövas för att driva både fysisk butik och e-handel. Är man mikroföretagare och driver en second 

hand-butik själv eller med få personal är det mycket arbete som skulle krävas för att få dessa saker att gå 

ihop på ett smidigt sätt. Dessa omständigheter ställer särskilda krav till e-handel som inte hittills har 

studerats. 

 

2.1. Relaterad forskning 

Den relaterade forskningen som har undersökts inför denna studie bidrar med en förståelse för hur 

mikroföretag kan ta sig an en e-handelsverksamhet. Den bidrar även med hur företag bör hantera sina 

kundrelationer på ett socialt nätverk. All relaterad forskning som presenteras i detta avsnitt är hämtat 

ifrån Digitala Vetenskapliga Arkivet även kallat DiVA.  

 

2.1.1 Kundkontakter på sociala nätverk  

En studie om kundrelationer på Facebook gjordes av en student på Blekinge Tekniska Högskola under 

2012. Syftet med studien var att undersöka hur Malmö stadsbibliotek använder sig av Facebook med 

fokus på kundens upplevelse. Resultatet av studien var att organisationen bör lägga vikt på att bete sig 

som en privatperson mer än som en organisation på Facebook (Adolfsson 2012). Då resultaten från en 

utförd enkätundersökning under studien visade på att organisationens följare till mestadels interagerar 

med andra privatpersoner helst i stället för direkt med faktiska organisationer. Studien visar även på att 

organisationen bör använda sig av relationsmarknadsföring där relationen mellan organisation och kund 
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bör likna en vänskapsrelation för att kunderna ska våga interagera med organisationen för att ställa 

frågor och liknande. 

             

“ o  en   l d av  od relations ar nads  rin   an   da parter   nna si  n  da  ed  onta ten 

och detta  an i   sta  all leda till  ns ade positiva   l ruppsresponser s  so    ad viral 

spridnin .  etta   de  eno   un tionerna   r   illnin ar , kommentarer och delningar och 

 eno  annan positiv ry tesspridnin  av stads i liote ets Face oo sida.  (Adol sson 2012, 55) 

 

För att uppnå denna relation kan organisationen börja använda sig av mer informellt språk i inlägg och 

andra interaktioner med sina kunder. Denna undersökning trycker på fördelarna med att ha denna typ av 

relation med kund. 

 

2.1.2 E-handel för mindre företag 

Det finns ett flertal studier som undersöker hur småföretag kan ta sig an en e-handelsverksamhet. En 

studie har undersökt om småföretag känner att det vill satsa på en e-handel och hur dem småföretagen 

tänkt att det ska fungera. De flesta småföretag och mikroföretag har en begränsad ekonomi och brist på 

tid. Flera av företagen som deltog i den studien var belägna på mindre orter och några på landsbygden 

(Svensson 2005). Småföretagen var intresserade av en e-handelsverksamhet för att kunna visa sig för 

kunderna och för att få en större kundkategori, då kunderna oftast är få i mindre orter och på 

landsbygden. Det studien kommer fram till är att flera småföretag i södra Småland var intresserade av 

att starta en e-handelsverksamhet och att satsa på tekniken. De småföretag som inte var intresserade av 

en e-handelsverksamhet var två småföretag som hade argumentationen att företaget inte hade en 

kundkategori för det ändamålet eller på grund av tidsbristen.  

 

En annan studie undersöker hur lokala mikroföretag arbetar med att behålla sin marknadsplats i den 

ökade konkurrensen som blir med e-handelns tillväxt. Studien kom fram till att det fanns en gemensam 

syn kring marknaden vilket var att oavsett företagens val till e-handel eller inte så var alltid fokuset på 

konsumenten. En av det viktigaste faktorerna var att tillgodose konsumenten med hög servicegrad och 

på så sätt skapa relationer som bidrar till återkommande och lojala konsumenter. Deras studie indikerar 

på att marknaden är under ständig förändring och att mikroföretagen måste finna nya sätt att anpassa sig 

efter sin målgrupp (Eriksson och Önnerberg 2016). Baserat på internets stora framsteg har det 
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möjliggjort för mikroföretag att utveckla affärsmodeller gällande flexibilitet och sammankoppling, allt 

för att underlätta för företagen. Om företagets system inte samverkar och visar samma produkter eller 

lagersaldo som finns i butiken kan det få en negativ påverkan. Eriksson och Önnerbergs studie 

undersöker lokala detaljhandelsföretag med ett sortiment av kläder.  

 

2.1.3 Köp och sälj på socialt nätverk 

En kandidatuppsats som gjordes under 2013 av Mehmood ul Haq Minhas och Khizer Amin presenterade 

en lösning för Facebook-användare att sälja och köpa produkter från andra användare. Deras studie 

handlar om att skapa en nätbutik på sociala medier, och dem valde Facebook som plattform för att det är 

den största sociala online nätverket. De beskriver att det redan finns olika e-handelsidor som E-bay och 

Amazon men det finns inget som är direkt interagerat till Facebook-användare utan dessa använder sina 

egna plattformar. Deras lösning är att Facebook-användare ska kunna interagera direkt med andra 

Facebook-användare i köp och sälj-syfte direkt på Facebook utan att dirigeras om till andra plattformar. 

Facebook nuvarande köp- och säljfunktion fanns inte under den tiden studien gjordes. Huvudsyftet med 

Mehmood ul Haq Minhas och Khizer Amin studie är att skapa en nätbutik på ett socialt nätverk för 

användare till användare, men skulle en sådan lösning kunna fungera för mikroföretag? 

             

2.2 Slutsats av relaterad forskning 

Det den relaterade forskningen visar är att mikroföretag som vill driva en e-handel ställs inför två 

problem, tid och ekonomi. Vår studie kommer att undersöka vilka funktioner som bör erbjudas i en e-

handel för mikroföretag inom second hand.  Mikroföretag som säljer begagnade saker står inte bara 

inför problemet av begränsad tid och ekonomi, utan det har även ett sortiment som oftast består av 

endast ett exemplar. Därför kan man fundera på om en lösning som Mehmood ul Haq Minhas och 

Khizer Amin (2013) kom fram till i sin studie skulle fungera för ett mikroföretag som säljer begagnade 

saker. En nätbutik på ett socialt nätverk för mikroföretag som säljer begagnade saker, allt för att 

mikroföretagen inte ska behöva betala mycket pengar för att driva en webbshop eller för att det inte ska 

ta för mycket tid. För att kunna studera en möjlig nätbutik på ett socialt nätverk för mikroföretag måste 

vi först kartlägga hur second hand-butiker rör sig på sociala nätverk.  
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3. Avgränsningar 

Studien kommer endast att undersöka mindre second hand-butiker som redan finns på sociala nätverk 

och använder kanalen regelbundet varje vecka. Under en tidigare förstudie inför denna uppsats gjordes 

upptäckten att second hand-butiker delar mest information till sina kunder på det sociala nätverket 

Facebook. Efter denna upptäckt valdes det att göra en avgränsning att endast fokusera på second hand-

butikernas användning av Facebook och om det finns en möjlighet att administrerar marknadsföring, 

kommunikation och e-handel där på ett och samma ställe. Därför undersöks det endast vilka funktioner 

som Facebooks köp- och säljgrupp idag erbjuder privatpersoner. Varför inga andra e-handelslösningar 

studeras är för att under relaterade forskningar har det kommit fram att tidsbrist och begränsad ekonomi 

är ett vanligt bekymmer hos mikroföretagen (Svensson 2005) och detta är en faktor till att de ofta inte 

har en separat e-handelsverksamhet i dagsläget. Detta för att mikroföretag inte ska vara tvungna att 

använda sig av flera olika kanaler eller webbsidor för att driva en nätbutik, om det inte har resurserna för 

det.  
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4. Frågeställning 

Organisationer och företag på Facebook bör använda sig av ett mer informellt språk i inlägg och andra 

interaktioner med sina kunder för att bygga en tryggare kundkontakt (Adolfsson 2012). En tryggare 

kundkontakt gör att kunderna känner sig säkrare att interagera med företag på sociala nätverk. Man kan 

fundera på om en lösning som Mehmood ul Haq Minhas och Khizer Amin (2013) kom fram till i sin 

studie skulle fungera för ett mikroföretag som säljer begagnade saker. För att kunna studera en möjlig 

nätbutik på ett socialt nätverk för mikroföretag måste vi först kartlägga hur second hand-butiker rör sig 

på sociala nätverk.  

 

 

 Vilka funktioner bör e-handeln kunna erbjuda mikroföretag inom second hand-handeln? 

 

 Hur och varför använder second hand-butiker Facebook för att öka sin kundkrets? 

 

 På vilka sätt interagerar second hand-butiker med sina kunder via Facebook? 
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5. Metod                 

I detta avsnitt berörs metodvalen för studien. Det som presenteras är vilka metoder som har valts för att 

kunna besvara studiens tre forskningsfrågor. För studien har enkät, intervju och observation används 

som metoder. 

5.1 Intervju 

Den intervjumetod som användes för studien var semi-strukturerad intervju, vilket är en kvalitativ 

undersökning. Intervjuer gjordes med fyra second hand-butiker i Stockholms län. Urvalet av second 

hand-butiker valdes utifrån storlek av butik och deras aktivitet på Facebook, de som hade varit aktiva 

under den senaste månaden valdes att kontaktas för en intervjuförfrågan. Alla intervjuer utfördes på ett 

och samma sätt med samma mängd frågor för att underlätta för vidare arbete och analys. Det krävs alltid 

ett intervjuschema med ett antal fasta frågor med tillhörande följdfrågor (Bell 2015). Intervjufrågorna 

finns bifogade under Appendix i avsnitt 10.1. Dem som intervjuades ansvarade för butikens 

webbnärvaro. Intervjun varade i ungefär 15 minuter och spelades in med Iphones röstinspelning. I en 

kvalitativ undersökning är ofta intervjuerna inspelade för att all fokus ska kunna ligga på vad 

respondenten säger (Bryman 2012). Inspelningarna transkriberades sedan i ett separat dokument för 

varje second hand-butik. Efter transkriberingen raderades inspelningarna. 

5.2 Enkät 

En enkätundersökning användes som metod för att få en inblick i e-handel och hur människor 

interagerar med företag på Facebook. För att skapa enkäten använde vi Google forms. 

Enkätundersökningen gjordes online för att enkelt kunna nå ut till många second hand-handlare under en 

kort tid som möjligt. Till undersökningen skrevs en kort förklaring högst upp där det framgick vad 

undersökningens syfte var och det framgick tydligt att respondenterna var anonyma (Bell 2015). 

Enkätundersökningen användes för att komplettera intervjuerna med kundernas perspektiv. Enkäten 

publicerades på Berga Second Hands Facebooksida, för att enkätens målgrupp var second hand-

handlare. Second hand-butiken har i nuläget närmare 3000 personer som gillar deras Facebooksida. 

Enkätens utformning bestod av frågor som kunde besvaras med ett svar, flera svar eller i löpande text. 

Enkäten finns bifogad under Appendix i avsnitt 10.2. 

 

5.3 Observation  
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Under studien gjordes en strukturerad observation över second hand-butikernas Facebooksidor och en 

ostrukturerad deltagande observation på hur Facebooks köp- och säljgrupper fungerar i dagsläget.   

 

5.3.1 Second hand-butikers Facebooksidor  

En vetenskaplig strukturerad observation gjordes på de fyra second hand-butikers företags- 

Facebooksidor som samtliga varit delaktiga i intervjumomentet. Observationen på Facebooksidorna 

bestämdes att göras för att lättare kunna få en överblick över hur de intervjuade second hand-butikerna 

rör sig på Facebook, samt hur de interagerar med sina kunder i dagsläget. Ett observationsschema 

skapades med 11 punkter att följa. Observationsschemat bidrar till att observationen som gjordes var en 

så kallad strukturerad observation (Bell 2015). Under observationen undersöktes hur många följare 

sidorna hade, hur många inlägg som publicerades i genomsnitt en vanlig vecka och månad. Samt hur 

många gillningar och kommentarer varje inlägg genererade. Det undersöktes även om fullständig 

kontaktinformation fanns tillgänglig som adress, telefonnummer, öppettider med mera. Alla 

anteckningar kring det som undersöktes gjordes direkt i observationsschemat. Observationsschemat 

finns bifogat under Appendix i avsnitt 10.3.1. 

 

5.3.2 Köp och sälj Facebook 

En observation gjordes på Facebook gruppfunktion köp och sälj. Undersökningen på Facebooks köp och 

sälj gjordes utifrån det stora användandet av Facebook som fanns bland butikerna som deltagit i studien. 

Formen på observationen var aktivt deltagande, genom att vi själva skapade en köp och säljgrupp där 

alla funktioner undersöktes och observerades. Annonser, textinlägg, bildinlägg, fotoalbum, evenemang, 

omröstning och dokument skapades i gruppen. Köp- och säljgruppen undersöktes från två olika sätt, 

som administratör av gruppen och som medlem i gruppen. Varje funktion som undersöktes antecknades 

under tre kolumner i ett excelark, först funktionen sedan beskrivning av funktionen och tillsist övrig 

kommentar. Anteckningarna från observationen finns bifogat under Appendix i avsnitt 10.3.2. Utifrån 

resultatet från intervjuerna fick vi reda på att om butikerna skulle tänkas börja med e-handelsverksamhet 

så behöver det vara enkelt att starta och driva och helst undvika flera olika plattformar. Därför valdes 

Facebook köp och sälj funktion att undersökas. Dock bör man ha i åtanke att Facebook köp och 

säljfunktion idag endast är öppen för köp mellan privatpersoner. Men undersökningen gjordes för att se 

om det funktioner som idag existerar i gruppen skulle kunna vara möjliga för ett designförslag till 

företag att driva en liknande tjänst med i framtiden.  
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5.4 Analysmetod 

För att analysera resultatet användes analysmodellen tematisk analys som är en av de vanligaste 

analysmodellerna för kvalitativa dataanalyser. Med hjälp av den analysen får man lättare fram samband 

i en bred samling av resultat. Analysen gjordes på resultatet från intervjuerna och gjordes i ett så kallat 

Framework (Bryman 2011). Utifrån de olika temana plockades citat ifrån de olika intervjuerna ut för att 

kategoriseras in under de olika teman. De citat som plockades ut var om upplevelser och liknande som 

flera av de intervjuade tyckte lika om. De teman som användes i analysen var e-handel, företag på 

Facebook, kunder på Facebook, inläggsstruktur och Facebook statistik. Oftast kan de teman som plockas 

ut ses som röda trådar genom datainsamlingen. För att hitta samband i ur intervjuerna gjordes en 

noggrann granskning av alla transkriberingar.  

 

5.5 Metodkritik 

Syftet med studien var att göra en kartläggning över hur ett urval av second hand-butiker använder 

sociala nätverket Facebook och om e-handel för second hand-butiker skulle kunna vara ett alternativ. I 

studien gjordes fyra stycken företagsintervjuer, en online-kundenkät och två olika typer av observationer 

för att besvara studiens frågeställningar. Datan uppfattades som mättad då studien fick ämnena från 

olika perspektiv. Det som kunde ha utförts annorlunda var ämnet e-handel i intervjuerna. För att få mer 

utav frågorna om e-handel skulle man kunna ha visat upp ett designexempel på hur det skulle kunna se 

ut för företagen att använda sig av e-handel för sin verksamhet. På så sätt hade man fått en mer 

diskussion om e-handels möjligheten med butikerna som är huvudpelare i studien. 
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6. Resultat 

I denna del redovisas resultatet som har tagits fram utifrån intervjuerna, kundenkäten och de två 

observationerna. Materialet kommer sedan att analyseras i nästa del.  

 

6.1 Intervju 

 

6.1.2 Presentation av respondenter 

 

 Respondent 1, Biträdande butikschef, Södertörnkyrkans Secondhand, tillhör en kyrka. 

 

 Respondent 2, Butiksägare, Återbruket, privatägd. 

 

 Respondent 3, Administratör, Berga Second Hand, samarbete med en biståndsorganisation.  

 

 Respondent 4, Butiksägare, Skattkammaren Barnkläder, privatägd.  

 

6.1.3 Intervju resultat  

Alla respondenterna arbetar i en second hand-butik och storleksmässigt är de så kallade mikroföretag. 

En butik tillhör en kyrka, två stycken är mindre privatägda butiker och den sista är en butik som har ett 

samarbete med en av Sveriges biståndsorganisationer. Företagens webbnärvaro var alla respondenter 

delaktiga eller helt ansvariga för men ingen av dem hade någon tidigare utbildning i ämnet utan alla var 

självlärda.  

 

Syftet med att de alla kommunicerar på sociala nätverket Facebook var för att nå ut till så många som 

möjligt på en gång. Respondent 1 beskrev deras syfte med kommunikationen på Facebook som relevant 

för dagens tekniksamhälle och att man kan vara mer personlig mot en bred publik. En anledning som 
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samtliga respondenter lyfte fram var att butikerna kunde nå ut till sina kunder och potentiella kunder när 

de har stängt och kunna visa redan innan kunderna besökt butiken vad de har för aktuellt utbud.  

 

Respondent 3 märkte en skillnad på vad för typer av inlägg deras kunder var mest aktiva mot vilket var 

tema-inlägg. När butiken har vissa teman märks det av både fysiskt i butik men även på nätet. Butiken 

har några teman per säsong. Respondent 4 märke skillnad på att kunderna var mer aktiva mot inlägg på 

märkeskläder. Hur ofta butikerna publicerade inlägg på Facebook skiljde sig lite åt. Tre av butikerna 

hade som mål att publicera inlägg på Facebook 3-4 gånger i veckan, medan en av butikerna publicerade 

lite olika vecka till vecka. Facebooks statistikhantering över sidor, inlägg och spridning användes av tre 

respondenter, med hjälp av statistiken kunde de se vilka inlägg som fick mest spridning, gillningar och 

delningar. Den respondent som inte använde sig av Facebooks statistikhantering sa att den fokuserar på 

de fysiska kunderna i butiken i första hand. 

 

En fråga under intervjun var om respondenternas erfarenhet till vad som är nackdelen respektive 

fördelen med att använda Facebook som kommunikationskanal. Där skiljde sig svaren lite åt, fördelarna 

med att använda Facebook som kommunikationskanal var att man kommer närmare kunderna när man 

inte har öppet, man når ut till många och dem kan skriva vad de tycker om företaget. Nackdelarna var att 

de får förfrågningar om varor som man inte ser på en gång och att man inte når ut till den äldre 

målgruppen eftersom reklamblad i brevlådan inte är något som företagen använder lika kontinuerligt 

längre. 

 

Sista delen av intervjun handlade om e-handel. Frågorna som ställdes handlade om butikerna har 

funderat på e-handel till deras försäljning och vad det ser för nackdelar respektive fördelar med e-handel 

för second hand-butiker. Respondent 2 hade inte funderat något på e-handel innan vi diskuterade det 

under intervjun, men såg inte något behov av att implementera det. Argument var att hon inte hade 

tillräckligt med utrymme i butiken för att packa ihop paket eller tiden till att ständigt vara uppkopplad på 

nätet, då hon driver och arbetar i butiken ensam. 

Respondent 3 hade funderat på e-handel men inte tagit det hela vägen då viljan från styrelsen inte varit 

lika stor. Han beskriver fördelarna med e-handel som att man möter en större krets, som då kan generera 

i högre summor till butiken. Han berättar också att butiken ibland får in produkter som har ett högre 

värde i andra länder än i Sverige och där skulle e-handeln kunna bidra. Nackdelen är det administrativa, 
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hur man ska genomföra det, hur mycket tid det kommer gå åt och hur försäljningen ska fungera, ska 

man fortfarande s l a det i  uti  eller s a  an s tta p  lappar  ed “n tau tion . F r respondent 1 var 

fördelen och nackdelen med e-handel att deras kläder som är till försäljning inte har ett så stort värde 

men att om försäljningen går bra och de får en kundkrets som uppskattar kläderna för deras värde finns 

det en framtid med e-handel där.  

 

Respondent 4 som redan driver en typ av e-handel beskrev hur det fungerade. Till en början var det inte 

möjligt att få varorna skickade hem men efter fler förfrågningar ändrade hon sig och gjorde det möjligt 

för kunder runt om i landet och köpa varor i från butiken. För henne fungerar den typen av e-handel bra 

då det inte en stor skala kunder som handlar på det sättet. Hon beskrev i intervjun att e-handeln fungerar 

för henne för att hon ändå skulle ha publicerat bilderna på Facebook och kan därför göra det möjligt för 

kunderna att handla på nätet. Hon beskrev att det inte blev något extra arbete för henne då hon redan 

planerat att publicera bilderna.  

 

6.2 Enkät 

Enkäten publicerades på Berga Second Hands Facebooksida mellan den 6 - 15 december 2016. Genom 

att dela den via deras Facebooksida fick enkäten rätt målgrupp redan från början och därför minskade 

felsvar och svarsbortfall. 89 personer deltog i studien, varav majoriteten var kvinnor. Åldersspannet var 

blandat, åldersgruppen över 55 år var störst med 33 deltagande och under 20 år var endast en 

deltagande. 
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Figur 1. Ur vilket perspektiv handlar du främst second hand? 

Diagrammet visar i vilket perspektiv de deltagande främst handlar second hand, staplarna visas i antal 

personer. X-axeln presenterar antal personer och y-axeln visar perspektivalternativen. 

 

Första delen av enkäten inriktade sig på vilket perspektiv personen främst handlar second hand. Där 

alternativen ekonomiskt, miljö, trendigt, handlar inte second hand och övrigt fanns att välja på. Här blev 

den största kategorin ekonomiskt där 43 personer (48,3%) valde det alternativet och miljö den nästa 

största som 34 personer (38,2%) valde. 
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Figur 2. Hur interagerar du med företag på Facebook? 

Diagrammet visar hur kunder oftast interagerar med företag Facebooksidor.  

X-axeln visar hur kunderna interagerar och y-axeln presenterar hur många personer som interagerar 

med de olika alternativen. 

 

Andra delen av enkäten kretsade kring Facebook och hur kunder interagerar med företag via Facebook. 

På första frågan kring hur kunder interagerar med företag på Facebook i allmänhet svarade 65 personer 

(73%) att de följer/gillar sidor på Facebook. 22 personer (24,7%) svarade att dem brukar gilla inlägg 

som företag lägger upp, 14 personer (15,7%) brukar kommentera företagsinlägg och 19 personer 

(21,3%) brukar även dela från företag. Det flesta inlägg som personerna i enkäten interagerar med var 

främst informativa vilket var 39 personer (43,8%) som svarade, nyhetsinlägg interagerade 37 personer 

(41,6%) med och 33 personer (37,1%) svarade erbjudanden. Det fanns alternativ på humoristiska inlägg 

som 25 personer svarade (28,1%) och evenemangsinlägg svarade 29 personer (32,6%). Flervalsfrågor 

var möjliga på båda dessa, därför kan procenten inte gå upp till 100% sammanlagt. En extra fråga lades 

till om vilka typer av inlägg folk undviker mest, vilket majoriteten av respondenterna svarade direkta 

reklaminlägg. 
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Figur 3. Hur ofta handlar du på nätet? 

Diagrammet visar hur ofta eller sällan personer handlar på nätet. 

X-axeln presenterar hur många som handlar på nätet och y-axeln visar hur ofta personerna gör det. 

 

Den tredje och sista delen av enkäten fokuserade på hur folk handlar. I första frågan besvarades det hur 

man föredrar att handla, i butik eller på nätet. 67 stycken (75.3%) av deltagarna föredrar köp i fysisk 

butik och 22 personer (24.7%) föredrar köp på nätet. Vidare på frågan hur ofta man handlar på nätet 

valdes då alternativet mer sällan av 39 personer (43.8%) och en gång i månaden valde 28 personer 

(31.5%). Sju personer (7.9%) handlar inte på nätet och 12 personer (13.5%) handlar på nätet en gång i 

veckan. Den slutliga frågan var om personen handlat second hand på nätet, där 50 personer (56.2%) 

aldrig handlat second hand på nätet, 23 personer (25.8%) har handlat någon enstaka gång, åtta personer 

(9%) gör det regelbundet och åtta andra personer (9%) är öppna för att testa att handla second hand på 

nätet. 

 

6.3 Observation 
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6.3.1 Second hand-butikers Facebooksidor  

Observationen på de olika second hand-butikernas Facebooksidor gav lika svar. Alla fyra butikerna hade 

ett regelbundet flöde med omkring tre inlägg i veckan. Följarantalet skiljde sig mellan de olika 

butikerna, en av butikerna hade över 3000 följare och en annan omkring 200 följare. Inläggen per månad 

skiljde en del mellan butikerna, en kunde ha omkring 15 inlägg på en månad medan en annan hade kring 

fyra på samma period. Det undersöktes hur aktiva och snabba de olika butikerna var på att svara på 

allmänna kommentarer och förfrågningar från kunderna. Alla fyra butikerna svarade oftast inom 24 

timmar på kommentarer och liknande interaktioner från sina kunder.  

 

All nödvändig information om butikerna fanns lättillgängligt, som kund hittade man enkelt 

besöksadress, öppettider, inlämningstider och telefonnummer till samtliga av butikerna. Dem som hade 

egen webbplats kunde man även hitta denna adress på Facebooksidan. Två av second hand-butikerna 

hade deras mailadress tillgänglig på Facebook, medan de andra två tog emot meddelanden direkt i 

Facebook chatt i stället. En av butikerna hade även information om vilka betalningsmöjligheter som 

finns vid köptillfälle, där kort och Swish accepteras. 

 

6.3.2 Köp och sälj Facebook 

Efter skapandet av en köp- och säljgrupp testades och antecknades alla gruppens funktioner. Vid start 

fanns det en del administrativa inställningar att göra, bland annat att bestämma om bara admin skulle 

kunna publicera annonser eller om alla medlemmar skulle kunna ta del av denna funktion. Vem som 

helst som äger ett vanligt Facebook-konto kan skapa en köp- och säljgrupp. I dagsläget är det 

privatpersoner som driver köp- och säljgrupperna. Admin för gruppen kan se all redigerings statistik 

över inlägg och kommentarer som publiceras, ifall någon skulle ändra information i sina säljinlägg till 

exempel. Administratören för gruppen kan välja vilken typ av valuta som skall visas för säljinläggen. 

Sekretessinställningarna för gruppen går att ändra när som helst om gruppen har mindre än 5.000 

medlemmar, har gruppen över det är det andra regler som gäller för denna typ av ändring. Dock har 

denna funktion inte varit möjlig att utforska då testgruppen aldrig kom över 5.000 medlemmar. 

 

Inom gruppen kan olika typer av inlägg publiceras. Säljinlägg, diskussion (vanliga inlägg), dokument, 

omröstning, bilder, fotoalbum och evenemang. Vid skapande av ett säljinlägg/annons finns en ruta för 

rubrik, en för pris och en för beskrivning av säljobjektet. Det finns även flikar för att lägga till bilder. 
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Priset visas sedan i grön färg för att vara extra tydligt i inlägget. När man skapat sina säljinlägg kan man 

hitta de under en flik som heter Dina objekt, där man kan se alla sina annonser. Man kan se de aktiva 

som är ute för försäljning, de sålda och arkiverade. Här kan man välja att publicera annonsen på flera 

platser, om man skulle vilja ha samma annons på flera olika köp- och säjlgrupper man är aktiv i. Från 

fliken Dina objekt eller direkt från sälj-inlägget går det att markera ens annonser som såld, och då 

försvinner de automatiskt ifrån den öppna säljlistan. 

 

Alla säljinlägg samlas på ett ställe och visas som bilder med pris i nedre kanten till höger. Där står det 

hur många objekt som är till salu och låter användaren kunna välja att se alla som är till salu. Om man 

skulle vara intresserad av ett objekt kan man kommentera direkt i sälj-inlägget eller välja att skicka 

direktmeddelande till s l aren. Face oo  s apar ett auto atis t  eddelande  t di   ed texten “He ,  a  

 r intresserad av att   pa…  och annonsen   l er  ed i inl   et so  en  ildl n .  

 

 

Figur 4. (Vänster) Webbversion av Facebook köp och sälj. Bilden visualiserar hur det ser ut när alla 

objekten till salu ligger samlade på en plats. 

Figur 5. (Höger) Webbversion av Facebook köp och sälj. Bilden visualiserar hur det ser ut när en 

köpare vill skicka ett direktmeddelande till säljaren direkt från säljinlägget. 

 

Använder man en smartphone och vill redigera sitt säljinlägg kan man klicka på fliken uppe till höger 

för att få upp alternativ som berör det inlägget. Om andra köpare använder en smartphone finns det 
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färdiga kommentarer i sälj-inl   et  ed texterna “Intresserad , “Finns detta  ort arande  var? , “Har du 

 ler  oton? , “Är priset   rhandlin s art? , “N sta!  so    r att v l a.  

 

 

Figur 6. (Vänster) Mobilversion av Facebook köp och sälj. Bilden visualiserar alternativen som finns 

när säljare redigerar sitt säljinlägg.  

Figur 7. (Höger) Mobilversion av Facebook köp och sälj.  Bilden visualiserar hur köpare kan använda 

färdiga fraser vid intresse av objekt. 
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7. Analys 

I denna del utförs en analys av studiens resultat.  

 

7.1 Tematisk analys 

 

Figur 8. Tematisk analys av resultatet från intervjuerna i Framework. 

Raderna motsvarar respondenterna som deltog i intervjumomentet, kolumnerna visar de områden som 

analysen utgått ifrån. 

 

I den tematiska analysen delade vi intervjuresultaten i fem kategorier, e-handel, företagen på Facebook, 

kunderna på Facebook, inläggsstruktur och Facebook statistik. Sedan plockade vi fram de fraserna som 

sades av flera av intervjupersonerna. Ur den tematiska analysen framgick det att e-handel kan vara 

tidskrävande för ett enmansföretag men ökar kundkretsen. Detta var även något Eriksson och Önnerberg 

(2016) kom fram till i sin studie, det är tidskrävande för mikroföretag att driva en e-handelsverksamhet. 

Den primära anledningen till varför företagen som intervjuades använder Facebook är för att visa sig 

utåt för befintliga kunder samt för nya potentiella kunder. Tack vare sociala nätverk kan företagen nå ut 

till kunderna även fast butiken är stängd. Det butikerna såg som fördelar i deras närvaro på Facebook 

var att kunderna kan se sortimentet innan de besöker butiken och kan få butiksinformation samt 

kontakta butiken trots att den är stängd.  
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På inläggsstrukturen fick vi fram att bilder är det som fungerar bäst för att visa sortimentet. Tre av dem 

fyra butikerna har som mål att publicera nya inlägg med bilder minst varje gång de har öppet, så att 

kunderna vet vad de kan förvänta sig när dem senare besöker butiken. Dessa tre butikerna använde 

dessutom Facebooks statistikhantering för att se vilka inlägg med vilka typer av kampanjer eller 

klädesplagg som ger bäst resultat och spridning. De använde sig av statistikhanteraren och såg det som 

en värdefull informationskälla över att kunna se vad sina kunder gillar och ogillar, för att därefter 

anpassa innehållet för nästkommande inlägg. 

 

Det som kom fram tack vare den tematiska analysen var svar på de två första frågeställningarna kring 

hur de utvalda second hand-butikerna använder Facebook för att öka sin kundkrets och på vilka sätt dem 

interagerar med kunderna. Inlägg med bilder som speglar sortimentet är butikens största interaktion med 

sina kunder, men även att det är väldigt lättillgängliga via meddelanden på Facebook för sina kunders 

frågor och funderingar. Respondenterna visar också på engagemang för Facebooks statistikhantering 

vilket kan bidra till att hitta en bredare kundkrets. Om e-handel introduceras kan kundkretsen växa med 

kunder som vanligtvis inte har tillfälle att ta sig fysiskt till butiken. 

 

Det intressanta med att använda en tematisk analys som modell var att vi fick se vad intervjuerna hade 

gemensamt. På så sätt lättare kunna se och reda ut de viktiga delarna till varför second hand butikerna vi 

intervjuade använder Facebook som kommunikationskanal. Samt för att se om butikerna är intresserade 

av att driva en e-handelsverksamhet.  

 

7.2 Generell analys 

Intervju- och observations resultaten visar på att de deltagande second hand-butikerna är aktiva på sina 

sociala nätverk och uppdaterar sina sidor flera gånger i veckan. Alla butikerna publicerade gärna inlägg 

med bilder som visar upp sortimentet, på så vis får kunderna en föraning om vad som just nu finns i 

butiken. De är även väldigt aktiva mot sina kunder när det gäller att svara på frågor om butiken och dess 

nuvarande sortiment. Som Elin Adolfsson presenterade i sin studie är det viktigt att kundkontakten finns 

där, att kunderna känner att det kan skicka förfrågningar till butiken och känna sig säkra på att kunna få 

ett svar tillbaka (Adolfsson 2012). Många av butikerna svarade gärna på förfrågningar via de sociala 

nätverket Facebook även under den fysiska butikens stängningstider, för att visa sig ännu mer 

tillgängliga för sina kunder. 
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I enkätresultatet visas det att majoriteten av respondenterna handlar regelbundet eller mer sällan på nätet 

och det visar även att det var flera som var intresserade av att handla second hand på nätet. Det är inga 

adekvata siffror på att kunderna vill handla second hand online, men 44% av deltagarna svarade att de 

har handlat second hand online någon enstaka gång, handlar second hand regelbundet eller vill testa det. 

Bara det att nästan 50% som är intresserade av att handla second hand online borde vara en drivkraft för 

butikerna att implementera någon typ av e-handelslösning till sin verksamhet. 

 

De 56% som svarade att de aldrig tidigare har handlat second hand online svarade inte att det var strongt 

emot det, men med mer välutformade annonser där varornas skick och storlekar beskrivs på ett lika 

korrekt sätt som om man sett den i butik kanske dessa blir intresserade av att testa. Det man får vara 

uppmärksam på med dessa siffror är även att den största åldersgruppen som deltog i 

enkätundersökningen var 55 år eller över. Från en undersökning gjord av IIS - Internetstiftelsen i 

Sverige 2016 visar att i åldrarna upp till 55 år använder nästintill alla internet. Sedan sjunker andelen 

internetanvändare med stigande ålder (Davidsson och Findahl 2016). Användandet av internet för 55 år 

och äldre personer som deltog i vår studie vet vi inte hur det ser ut, men utifrån IIS undersökning så kan 

detta vara en faktor till varför siffror från enkätundersökningens resultat om e-handel inte var särskilt 

höga. 

 

En av second hand-butikerna som deltog i studien drev redan en typ av e-handelsverksamhet som i 

dagsläget fungerade bra. Det är den enda butiken av dem som deltog i studien som tagit det närmaste 

steget mot någon typ av e-handel. Personen som driver butiken lägger ut mycket produktinformation 

direkt på sociala nätverken de befinner sig på gällande kvalité, märke och storlekar. Där de också skriver 

direkt i inlägget att det finns möjlighet att köpa produkterna direkt via sociala nätverken och sedan kan 

produkten hämtas upp vid ett senare tillfälle eller skickas som paket mot portokostnad. Denna butiken är 

den enda av dem fyra butikerna där kunden har möjligheten att betala via Swish, vilket underlättar för e-

handeln men också direkt i den fysiska butiken. Det beskrevs under intervjun att e-handeln för dem 

fungerar bra då det inte är en så stor skala som handlar på det sättet i dagsläget. Skulle de bli fler kunder 

som väljer att handla via nätet skulle de troligtvis behöva starta en riktig webbsida för sin e-handel och 

det skulle de behöva hjälp med att driva såna fall. 
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Som Mehmood ul Haq Minhas och Khizer Amin beskriver i sin studie så vill de skapa en nätbutik på ett 

socialt nätverk för att undvika att användare ska bli dirigerade vidare till någon annan plattform. De vill 

att nätbutiken ska vara integrerad på det sociala nätverket Facebook och inte bara finnas som en länk 

vidare till en annan plattform. De funktioner som Facebook i dagsläget erbjuder privatpersoner i köp- 

och säljgrupper skulle kunna vara vara en underlättande metod för mikroföretag att driva en e-handel. 

Funktioner som underlättar för kunden, så som kontakt vid köp och pris på vara. En funktion där kunden 

kan välja ett automatiskt textmeddelande som skrivs utifrån varan man är intresserad av. Det underlättar 

för både kunden och företaget då det går snabbt att skicka meddelandet eftersom det är automatiskt och 

det är enkelt för företaget att se vilken vara det gäller. Om e-handel på ett socialt nätverk för 

mikroföretag ska fungera så tidseffektivt som möjligt finns en del designkrav som bör finnas. Att lägga 

ut en vara till försäljning på sociala nätverket bör fungera som ett vanligt inlägg fast med tilläggsrutor 

för pris- och leveransinformation. Även hur betalningen skall gå till bör framgå tydligt direkt i inlägget. 

 

Tid och ekonomi ofta är ett problem för mikroföretag skulle en nätbutik på ett socialt nätverk kunna 

vara vägen för besparad tid och ekonomi. Mikroföretag skulle kunna driva sin marknadsföring, 

kommunikation och e-handel på ett och samma ställe, på ett socialt nätverk som företagen redan har 

kunskap om. En sådan lösning eller funktion finns i dagsläget inte anpassat för mikroföretag, dessa 

lösningar är endast för privatpersoner. Eftersom vår studie visade att användningen av sociala nätverk 

var stor bland butikerna, samt att kunskaper om hur man driver ett socialt nätverk för sitt företag fanns 

där skulle det troligtvis inte vara en lång inlärningstid för att driva en e-handel på ett socialt nätverk. Det 

är sedan tidigare fastställt att människor inte tycker om att spendera en lång tid på att lära sig system 

(Rogers, Sharp och Preece 2011) , därför skulle det vara till en fördel att driva en e-handel på ett nätverk 

som butikerna redan har kunskap om. 
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8. Slutsatser 

Denna studie grundades i tre forskningsfrågor; hur second hand-butiker använder Facebook för att utöka 

sin kundkrets, på vilka sätt interagerar second hand-butiker med sina kunder via Facebook och slutligen 

vilka funktioner e-handel skulle kunna erbjuda second hand-butiker. Under intervjumomentet samlades 

en mängd data kring hur de utvalda second hand-butikerna använder sig av de sociala nätverket 

Facebook och den främsta anledningen var att kunna visa sig utåt för sina kunder och medvetet sprida 

information till potentiella kunder. Det visade sig även att de interagerar med sina kunder främst genom 

bilder. Bilder på sortimentet läggs upp i dagliga inlägg för att visa kunden vad som just för tillfället 

finns tillgängligt i butiken, så att potentiella kunder också innan kan ha en föraning om av vad butiken 

erbjuder. De fanns även på sociala nätverk för att kunna kommunicera med sina nuvarande kunder och 

svara på diverse frågor som uppstår. Detta erbjuder att kunderna redan har en nära kontakt med 

butikerna via sociala nätverk vilket även Adolfsson (2012) poängterar som en väldigt viktig del av 

kundkontakten. 

 

Genom att finnas på ett socialt nätverk når de även till en större krets av potentiella kunder än vad de 

hade gjort med traditionell marknadsföring, som tidningsannonser, radioreklam och offentlig 

affischering. Utifrån intervjuerna kom det också fram att flera av butikerna använder Facebooks 

statistikhantering just för att se hur deras inlägg och liknande sprids på de sociala nätverket. Det gör det 

möjligt för företagen att se i vilken omgivning ens inlägg uppskattas och vart de möjligen kan sprida sin 

verksamhet mer för att uppnå en större kundkrets. Om mikroföretagets kundkrets ökar kan det bidra till 

en högre omsättning vilket i sin tur bidrar till mer vinst för företaget, som är en stor fördel för 

mikroföretagens ofta snäva ekonomi som även Svensson (2005) nämner i sin studie.  

 

Flera av de som intervjuades nämnde även att en potentiell e-handel skulle öka deras kundkrets, då 

kunder som bor längre bort i landet eller till och med utomlands skulle ha en chans att handla hos dem. 

Desto större kundkrets second hand-butikerna kan få, desto större blir hela marknaden för second hand 

handeln och som då på längre sikt bidrar till mindre miljöförstöring och bättre framtid. För att 

mikroföretagare ska vilja börja med en e-handelsverksamhet måste det vara lätt att starta och enkelt att 

driva. Som Eriksson och Önnerberg (2016) kom fram till kan det vara positivt och lönsamt för 

mikroföretag att finnas tillgängliga både fysiskt och via internet för sina kunder och potentiella kunder. 
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Dem tog även upp i sin studie att det är viktigt att den fysiska butiken och nätbutiken samverkar med 

lagersaldo, vilket kan vara ett problem för mikroföretag som säljer begagnade saker då det oftast bara 

finns ett exemplar av varan. Det måste finnas något enkelt sätt för mikroföretag som säljer begagnade 

saker att uppdatera sitt lagersaldo utan att det ska ta för lång tid. En av respondenterna tog upp som 

förslag i intervjun att man endast har några varor som är till salu på nätet och att dessa förvaras utom 

synhåll för besökare i den fysiska butiken. Mikroföretag som säljer begagnade saker har inte bara 

komplikationer med tid och ekonomi utan det måste även lösa balansen mellan fysiska butiken och 

nätbutiken. En funktion som har studerats i denna studie är att företa en s a  unna  lic a i “s ld  n r 

varan har sålts på nätet eller i butiken istället för att vara tvungen att skriva eller ta bort annonsen. Det 

skulle kunna vara lösningen för mikroföretag som säljer begagnade saker att enkelt kunna hålla 

lagersaldot uppdaterat.  

 

Man kan tydligt se att de second hand-butiker som deltagit i våran studie faktiskt använder Facebook 

som marknadsförings- och kommunikationskanal även om en del av de också använder Instagram för 

samma syfte. Under vår studie kom vi fram till att Facebook var respondenternas största plattform och 

den som användes mest för att nå ut till kunder. Eftersom det visade sig att butikerna hade god kunskap 

om hur Facebook administreras så minimeras inlärningstiden för e-handeln. Som Mehmood ul Haq 

Minhas och Khizer Amin (2013) presenterade i sin studie om e-handeln direkt på sociala nätverket 

Facebook för att slippa dirigeras om till andra plattformar. Om mikroföretag slipper administera ett 

flertal webbplatser för marknadsföring, kommunikation och e-handel, och i stället har allt samlat på 

samma plattform kan det bidra till att det blir mer tidseffektivt och mer ekonomiskt med mindre 

administrationskostnader. 

 

Vår studie har undersökt om det skulle vara möjligt att driva en nätbutik på ett socialt nätverk för 

mikroföretag som har begränsad tid och ekonomi. Vårt designförslag för en nätbutik på sociala nätverk 

bör innehålla enkla funktioner för att den ska kunna drivas så tidseffektivt som möjligt bör även 

publiceringen av varor till salu vara så enkel som möjligt. Inläggen med varor till salu bör kunna 

publiceras på samma sätt som ett vanligt inlägg fast med extra synliga rutor med pris- och 

leveransinformation. Betalningsalternativen ska även finnas synliga i direkt anknytning till inlägget. Det 

bör även vara enkelt för butik och kunder att hålla koll på aktuellt lagersaldo. Butikerna bör kunna 

markera varan som såld eller ta bort varan med ett knapptryck, för att snabbt kunna uppdatera 

nätbutiken för de intresserade kunderna. 
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Varför vårt designförslag är en nätbutik på ett socialt nätverk är för att undvika att mikroföretag ska 

behöva använda sig av och driva flera olika kanaler eller webbsidor. Det vårt designförslag visar är en 

funktion eller tjänst för mikroföretag att driva marknadsföring, kommunikation och e-handel på ett 

samlat ställe för att spara tid och pengar.  

 

8.1 Förslag till vidare forskning 

Vår studie undersöker endast Facebook som socialt nätverk och ett smalt urval av second hand-butiker, 

vilket innebär att datainsamlingen är liten och bör endast tolkas som vägvisande för vidare studier. Det 

som skulle kunna undersökas vidare är om en nätbutik på sociala nätverk skulle intressera andra 

branscher eller andra typer av företagsstorlekar. Man skulle även kunna göra en fallstudie för att testa 

om vår studies slutsats att mikroföretag sparar tid och pengar i att administrera allt på ett och samma 

ställe skulle fungera i praktiken.  
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10.2 Enkät 
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10.3 Observationsschema 
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10.3.2 Köp- och Säljgrupp 

 

 

 

 




