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Förord 

Vi vill tacka vår handledare Lars G. Strömberg som har guidat oss igenom processen och gett 

oss den hjälp vi behövt för att genomföra rapporten. Ett stort tack vill vi även framföra till 

Myrorna Borås enhetschef Pernilla Susé Larsen som har varit vår främsta kontakt med 

företaget under den månad som observationen ägde rum. Den hjälp du har kommit med i form 

av konstruktiv kritik och bildunderlag har varit till stor hjälp och vi är oerhört tacksamma för 

att du ville ställa upp. Slutligen vill vi även tacka all personal i butiken för det goda 

bemötandet och för medverkan på kontots foton.  
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Abstract 
 

In today's digital society social media has become obvious for many people in their everyday 

life. Online shopping is growing while the physical stores are deteriorating. As e-commerce 

takes a larger space of the market, it becomes more important for the pure physical store to be 

seen even on the internet to remind customers that they exist. For those companies that do not 

choose to have an online store, social media is an opportunity to be present 24 hours a day and 

communicate with their customers on the Internet. Second hand stores have difficulties selling 

products over the internet since they usually only have one copy of each product. So the 

question is whether you can use social media to highlight second hand store's wide product 

range and communicate the store concept's principal advantages to attract new customers? 

And which way is the most effective to do this? 

The method we have chosen is an active participant observation. During four weeks we have 

taken care of Myrorna i Borås Instagram account. We have published posts on the account 

one to four times a day and have shown the various products, departments in the store, 

promotions, and information about the company. In our research we have investigated how 

quickly you can create engagement on Instagram, if an increased presence in social media 

increases the number of customer visits, which type of posts provide the best response and 

how the number of posts per day affect the number of likes.  

The result we have reached is that we after a short amount of time could create traffic on 

social media. Followers and likes, was rather easy to get while the comments were a little 

more difficult. When it comes to increase the customer visits in store, we think it requires a 

longer period of research since the number of customers were only marginally improved. The 

customer-based posts and staff-based posts showed maximum response on the account. We 

found out that the days when we uploaded three posts we got a higher engagement than the 

days we only uploaded one post. It shows that more posts per day do not mean fewer likes per 

post. 

 

Keywords: marketing, social media, Instagram, second hand,  
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Sammanfattning 
 

I dagens digitala samhälle har sociala medier blivit en allt mer självklar del i vardagen för 

många människor. Näthandeln växer för varje år som går medan den fysiska detaljhandeln går 

allt sämre, därför är det viktigt för den renodlade fysiska butiken att synas även på internet för 

att påminna kunderna om att de finns. För de företag som inte väljer att ha en webbshop är 

sociala medier en möjlighet att vara närvarande dygnet runt och kommunicera med sina 

kunder på internet. En grupp butiker som har svårt att sälja sina produkter över internet är 

second hand butiker, eftersom de oftast bara har ett exemplar av varje produkt. Så frågan är 

om man kan använda sig av sociala medier för att lyfta fram second hand butikens breda 

sortiment och kommunicera butikskonceptets principiella fördelar för att locka nya kunder? 

Och hur kan man göra detta på bästa sätt?   

Som metod har vi valt att genomföra en aktivt deltagande observation. Vi har under fyra 

veckors tid drivit Myrorna i Borås Instagramkonto. Där har vi publicerat inlägg på kontot en 

till fyra gånger om dagen och visat olika produkter, avdelningar i butiken, kampanjer och 

berättat om verksamheten. Vi har under vår undersökning tagit reda på hur snabbt man kan 

skapa trafik på ett Instagramkonto, om en ökad närvaro på sociala medier ökar antalet 

kundbesök i butiken, vilka inlägg som ger bäst respons och om antalet inlägg per dag 

påverkar antalet gillningar.  

Resultatet vi har kommit fram till är att man relativt fort kan skapa trafik via sociala medier. 

Följare och gillningar var det som var lättast att få medan kommentarer var lite svårare. När 

det kommer till ökade kundbesök anser vi att det krävs en längre undersökningsperiod då 

antalet skilde sig marginellt gentemot förra året. De kundbaserade inläggen och 

personalinläggen visade högst engagemang på kontot. I vår undersökning fick vi fram att de 

dagar vi la ut tre stycken inlägg gav bäst respons och det dagar vi la ut ett inlägg gav sämst 

respons. Det visar att fler inlägg per dag inte betyder att engagemanget minskar. 

 

Nyckelord: marknadsföring, sociala medier, Instagram, second hand, Myrorna 
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1 Introduktion 

1.1 Inledning  
 
I dagens digitala samhälle har sociala medier blivit en allt mer självklar del i vardagen för 

många människor. Redan tidigt i de yngre åldrarna blir vi vana vid att ha tillgång till teknik så 

som läsplattor, datorer och smartphones dagligen. Enligt rapporten “Svenskarna och Internet” 

från 2014 använder 48 % av de 3000 tillfrågade svenskarna i undersökningen sociala medier 

varje dag (Stiftelsen för internetinfrastruktur, 2014). 

En annan följd av det digitaliserade samhället är att näthandeln växer för varje år medan den 

fysiska detaljhandeln går allt sämre. Istället för att trängas i affärer och spendera tid med att 

stå i kö till både provrum och kassa är näthandeln ett bekvämt alternativ som lockar fler och 

fler kunder. Mellan 2011-2012 ökade näthandeln av kläder och skor med 11 % medan 

detaljhandeln mellan 2011-2012 minskade med - 1,2 % (GS1 Sweden och HUI research, 

2012).  

I takt med att näthandeln tar större andelar av marknaden blir det viktigare för den renodlade 

fysiska butiken att synas även på internet för att påminna kunderna om att de finns. För 

företag som inte väljer att ha en webbshop är sociala medier en möjlighet att vara närvarande 

dygnet runt och kommunicera med sina kunder på internet. Man kan se att allt fler företag i 

allmänhet har börjat synas mer på sociala medier så som Instagram och Facebook under de 

senaste åren. I dagsläget är det de stora företagen som är mest förekommande, enligt Scb:s 

rapport “Företagens användning av IT” använder 69 % sociala medier bland företag med 

minst 250 anställda medan bland företag med färre än 10 anställda endast är 28 % som är 

aktiva på sociala medier (Scb, 2013).  

 

Att fler och fler företag börjar använda sig av sociala medier är inte särskilt häpnadsväckande 

då det innebär många fördelar. I jämförelse med traditionell marknadsföring är sociala medier 

ett relativt kostnadseffektivt sätt att marknadsföra sig på och dessutom ger sociala medier 

möjlighet till direkt feedback från mottagaren tillbaka till företaget vilket inte är möjligt 

genom de traditionella marknadsföringskanalerna. (Levy, Weitz, Grewal, 2014).  
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1.2 Problematisering  
 
Användandet av de sociala medierna ökar mer och mer bland konsumenterna (Stiftelsen för 

internetinfrastruktur, 2014) och företagen bör vara aktiva på dessa arenor för att inte bli 

utkonkurrerade av andra som aktivt arbetar med sina sociala medier. Detta är något lokala och 

mindre butiker bör jobba frekvent med för att inte försvinna bland de stora företagen som 

både finns som fysisk butik, näthandel och på sociala medier.  

En grupp butiker som har svårt att sälja sina produkter över internet är second hand butiker, 

eftersom de oftast bara har ett exemplar av varje produkt. En svårighet för dem överlag är 

också att en del konsumenter fortfarande har en bild av att second hand är förknippat med 

ohygien, vetskapen att någon annan människa använt produkterna gör att många konsumenter 

avstår från att handla second hand (Yan, Bae & Xu 2015). Dessutom upplevs second hand 

butiker ofta som ostrukturerade och röriga.  

Second hand handeln har, trots detta, visserligen ökat under de senaste åren, mellan 2011 och 

2013 ökade andelen insamlade textilier som såldes på second hand i Sverige med 16 % 

(Naturvardsverket.se). Detta tyder på att många av de gamla fördomarna om konceptet börjar 

suddas ut och att konsumenter blir allt mer intresserade av att konsumera hållbart.  

Kan second hand butiker använda sig av sociala medier för att lyfta fram deras breda 

sortiment och kommunicera butikskonceptets principiella fördelar för att locka fler kunder? 

Och hur kan det göras på bästa sätt?  

1.3 Syfte  
 
Syftet är att undersöka effekterna av att använda Instagram som kommunikativt instrument 

för marknadsföring av en second hand butik och hur användningen av instrumentet optimeras. 

1.4 Frågeställningar 
• Hur snabbt kan en butik skapa trafik (följare, gillningar, kommentarer) på sociala 

medier? 

• Kan en ökad närvaro på sociala medier öka antalet kundbesök i en butik? 

• Vilka typer av inlägg ger störst respons på sociala medier?  

• Går det att se någon minskning i antal gillningar per inlägg dagar då många inlägg 

publiceras?  
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1.5 Förklaring av Instagram 
 
Instagram är en app till mobilen som gör det möjligt att dela bilder och korta videoklipp med 

omvärlden. De uppladdade bilderna tillsammans med eventuell bildtext visas sedan i dina 

följares flöde och de har möjlighet att gilla (ge tummen upp) och även kommentera inläggen. 

Om man väljer att ha en öppen profil så kan även personer som inte följer dig gå in på kontot 

och gilla eller kommentera bilder.  

För att få en större spridning på de inlägg man lägger upp kan man använda så kallade 

hashtags som symboliseras med #. Det är ett sätt att sätta en slags etikett för att beskriva 

bilden. Skulle vi tillexempel lägga upp en bild på denna uppsats så hade man kunnat använda 

sig av hashtagsen: #skola #uppsats. Dessa ord skriver man in i sin bildtext under bilden med 

symbolen # framför. Genom att använda den symbolen blir orden klickbara och genom att 

klicka på det hashtaggade ordet så kommer man till ett flöde där alla bilder som har just den 

hashtaggen under sin bild visas. 

Om man vill göra en vän uppmärksam på ett intressant inlägg kan man skriva dennes 

Instagram användarnamn med symbolen @ framför. Då har man taggat personen och den 

kommer då att få en notis om att den har blivit taggad i det inlägget och kan gå in och kolla på 

det. Man kan även tagga en vän under inlägget om man lägger ut en bild där personen i fråga 

är med. Detta används också när man ska svara på någons kommentar för att göra personen 

uppmärksam på att den har fått svar.  

 

2 Teoretisk referensram 

2.1 Sociala medier  
 
Sociala medier har blivit allt mer utbrett och populärt bland dagens konsumenter (Parsons, 

2013). Instagram startades i oktober år 2010 (Abbott, Donaghey, Hare & Hopkins, 2013) och 

hade i mars 2015 nått hela 300 miljoner aktiva användare (Statista.com).  

Parsons (2013) beskriver att sociala medier har förändrat sättet som människor kommunicerar 

på. Användare delar information med varandra vilket gör sociala medier mycket interaktivt. 

Sociala medier finns idag överallt bland konsumenterna, både i mobiltelefonerna och i 

datorerna. I och med de sociala mediernas enorma tillväxt behöver företag fundera på hur de 
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kan utnyttja social medier för att nå ut till miljontals konsumenter som använder sociala 

medier dagligen (Parsons, 2013).  

2.2 Word of mouth 
 
Salomen et al (2013) skriver att word of mouth är information om produkter som 

konsumenter sprider vidare till andra konsumenter. Det kan ske genom att man ger tips på en 

bra restaurang till en vän eller att någon frågar vart man köpt sin nya tröja. Information från 

de vi känner eller pratar med direkt tenderar att verka mer trovärdig än information som vi får 

genom mer formella mediekanaler (Salomon et al, 2013).  Effektiv word of mouth kräver att 

den rätta personen får rätt information vid rätt tidpunkt och att han eller hon sprider 

informationen till de rätta personerna genom den rätta kanalen (Talpau, 2014).  

Tsimonis & Dimitriadis (2014) beskriver att när det handlar om word of mouth på internet 

brukar man numera prata om begreppet Electronic word of mouth (eWOM) och det innefattar 

word of mouth via tillexempel bloggar, sociala medier och virituella nätverk. Sociala medier 

är ett bra exempel på eWOM eftersom användarna kan skapa och sprida information om ett 

företag till deras vänner väldigt snabbt. (Tsimonis & Dimitriadis, 2014) 

2.3 Varför ska man använda sociala medier? 
 
Författaren King (2012) säger att det finns flera olika anledningar till varför det är bra med 

sociala medier. Som tillexempel att man via sociala medier kan lyssna på sina kunder. Genom 

att folk taggar kontot eller hashtaggar namnet kan man läsa vad kunderna har att säga om 

produkterna och företaget i sig. 

Sociala medier ger organisationer en enorm fördel då man kan få kontakt med sina 

konsumenter. Följarna följer dig av den anledningen att det gillar din organisation och det är 

därför viktigt att ge intressant information till dem. 

Kommentarer är en viktig del av sociala medier då det kan berätta mycket. Det finns två typer 

av kommentarer, direkta och indirekta. Direkta frågor ställs av konsumenten och ägaren av 

kontot förväntas svara på frågan. Indirekta frågor är frågor konsumenter ställer till sina vänner. 

Men det hindrar inte ägaren av kontot från att svara på frågan och vara delaktig. Det är viktigt 

att de sociala medierna hålls levande och respons är en viktig del i detta.  
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Via sociala medier är det lätt att dela med sig av event och händelser. Det är bra att dela med 

sig av event både innan och efter. Dels för att locka människor till eventet men också locka de 

som inte deltog på eventet att vara med på nästa (King, 2012).    

En studie har visat att konsumenter som följde sociala medier besökte butiken 5,2 % oftare 

och köpte för 5,6 % mer vid besöken gentemot konsumenter med liknande ekonomi och 

shoppingmönster som inte använde sig av butikens sociala medier. Studien pekar på att de 

därför är lönsamt att använda sig av sociala medier då de genererar i fler kundbesök och ökad 

försäljning (Strategybusiness.com).  

2.4 Hur man framgångsrikt driver sociala medier 
 
Enligt King (2015) krävs det tre saker för att framgångsrikt driva sociala medier: bra innehåll, 

att man känner sin publik och enhetlighet. 

1. Har man ett bra innehåll som ens följare vill se, resulterar det i fler följare. Man ska 

undvika att publicera marknadsföring och PR-reklam då det bara är slöseri med tid, 

eftersom följarna sällan tycker att de är intressant eller roligt. Man kan jämföra det 

med anslagstavlor som oftast är fulla av marknadsföring och reklam vilket inte 

intresserar befolkningen och vilket bidrar till att de ignorerar dem istället.  

2. Det är ofta svårt att veta om man känner sin publik eller inte och det kan vara svårt att 

veta vad de tycker är intressant. Det bästa är att kontrollera sina kunders köp, ålder 

med mera för att lättare kunna anpassa sina inlägg efter deras intressen. För 

tillexempel städer där befolkningen är mindre så behöver man anpassa sig efter orten 

för innehållet ska tilltala invånarna i just det samhället.   

3. Det är viktigt att man är enhetlig i sina inlägg och via sina sociala medier. Det bästa är 

att göra ett schema över sina inlägg. På detta sätt blir man påmind och man kan hålla 

samma struktur, tillexempel att man bestämmer sig för att göra ett inlägg varje dag. 

(King, 2015).  

Enligt Schroeder (2014) gynnas företag av att utveckla en personlighet via internet som 

individer kan identifiera sig med på en emotionell och rationell nivå. Detta kan uppnås genom 

att tillexempel belöna kunderna för deras engagemang men även genom att upprätthålla en 

positiv bild av varumärket i dialoger (Schroeder, 2014).  
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King (2012) anser att det kan vara positivt att låta fler i personalstyrkan engagera sig i de 

sociala medierna. Genom kommentarer och bilder framkommer olika arbetares personlighet 

vilket är bra för att få företagets sociala medier lite mer personliga, vilket ofta tilltalar 

kunderna. En annan fördel med att låta flera ur personalen vara involverade är att man får en 

större bredd på inläggen samt att det gör det enklare att svara på eventuella kommentarer då 

alla kan sina egna specialområden (King, 2012).   

2.5 Tidigare undersökningar av Instagram 
 
Union Metrics arbetar med att analysera olika sociala medier för att hjälpa företag att 

optimera deras aktiviteter på sociala medier. Genom analyser över olika företags 

Instagramkonton har de kommit fram till vissa variabler. Varumärken lägger upp bilder på 

Instagram i genomsnitt 1,5 gånger per dag och de allra flesta lägger upp en eller två gånger 

varje dag. Men det finns även de företag som publicerar över 100 inlägg månadsvis, eller hela 

10 stycken per dag. Union Metrics menar att det inte finns något samband mellan att de som 

uppdaterar så frekvent får minskad respons från deras följare på varje enskilt inlägg. De har 

snarare sett att följarna till dessa företag ofta visar engagemang i inläggen som ligger över 

medelvärdet. 

Union Metrics analyser visar även att ett inlägg på Instagram lever längre än vad man kan tro. 

I många fall får ett inlägg 90 % av sina gillningar och kommentarer inom de tio första 

timmarna efter att det publicerats, men efter det så tillkommer 10 % och det kan fortsätta att 

öka flera veckor efter att inlägget publicerats.  

Genom att studera flera tusen inlägg som varumärken publicerat har Union Metrics tagit fram 

ett medelvärde på det engagemang ett inlägg får i jämförelse med antalet följare vid tillfället. 

Medelvärdet var då 4,3 % vilket betyder att per 100 följare kunde man se i genomsnitt 4,3 

kommentarer eller gillningar på ett inlägg. Deras undersökningar visar att kommentarer är 

betydligt mycket mer sällsynta än gillningar. Många varumärken får i genomsnitt ungefär en 

kommentar på 100-150 gillningar. Vissa konton kan dock ha så lite som 5 eller 10 gillningar 

per kommentar, det är oerhört sällsynt hos stora varumärken men förekommer i större grad 

när det kommer till mindre konton med färre följare eller personliga konton 

(Unionmetrics.com).  

Biblioteket på Bond University i Australien har sedan några år tillbaka drivit ett 

Instagramkonto för att marknadsföra sin verksamhet. Bibliotekets Instagram startade den 5 
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juli 2012 och när de läste av antal följare den 16 Maj 2013 hade de fått 199 stycken följare, 

delat 136 foton och fått 918 gillningar totalt.  

För att diskutera bilddelning noggrannare anordnade de en panel diskussion om ämnet på 

Australian Library and Information Associations online konferens “Be different, do different” 

i februari 2013. I panelen deltog olika personer från näringslivet men även från universitetet. 

Resultatet presenteras i artikeln An Instagram is worth a thousand words: an industry panel 

and audience Q&A (2013). Bland annat diskuteras vilka inlägg som medlemmarna i panelen 

tror ger bäst respons på Bibliotekets Instagram. De allra flesta (46 %) svarade att de trodde att 

bilder på dagliga aktiviteter som skedde i biblioteket gav mest gillningar. På andra plats kom 

bilder som tagits bakom kulisserna (37 %). 12 % svarade att ren marknadsföring för event och 

för verksamheten i sig skulle ge mest respons. På sista plats kom bilder på personalen, det var 

endast 5 % som trodde att den typen av bilder skulle engagera mest.  

De diskuterar också i artikeln att framgång på sociala medier inte alltid är den samma som 

antalet gillningar eller kommentarer man får på sina inlägg. Snarare är framgång att fler 

människor fysiskt besöker biblioteket tack vara det de sett på deras sociala medier (Abbott, 

Donaghey, Hare & Hopkins, 2013).   

2.6 Tidigare undersökning av hur marknadsföring påverkar köp  
 
En tidigare studie av Hultén & Vanyushyn (2014) om konsumenters impulsköp i Sverige och 

Frankrike indikerar på att impulsköp inte bara är en konsekvens av stimuli på plats i butiken. 

Även om marknadsföringen i butiken är viktig så föreslår författaren att även andra aktiviteter 

spelar in vid denna typ av köp. Genom att utsättas för marknadsföring av en produkt så bidrar 

det till att ett minne sparas vilket sedan kan komma till ytan och leda till ett impulsköp. Det är 

därför viktigt att marknadsföringen i butiken utförs på ett sätt som gör att kunden påminns om 

marknadsföringen de sett i företagets andra marknadsföringskanaler. Undersökningen utgår 

ifrån reklam via e-mail och TV och resultaten tyder på att konsumenter med en positiv 

inställning till e-mail och TV-reklam reagerar positivt för butikserbjudanden. Därför finns det 

interaktiva effekter mellan de tre reklamkanalerna som ökar konsumenters generella tendens 

till impulsköp (Hultén & Vanyushyn, 2014).  
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2.7 Sammanfattning av det teoretiska problemområdet 
 
Om man sammanfattar den teoretiska diskussionen kan vi se olika anledningar till att använda 

sig av sociala medier, hur man ska gå tillväga och vilka effekter användandet kan få för ett 

företag. Frågan är nu om tidigare studier och teoretiska samband ligger i linje med resultatet 

av vår undersökning.  

 

3 Material och metod 

3.1 Primärkällor 
 
Huvuddelen av det empiriska materialet vi har samlat in består utav aktivt deltagande 

observationer av aktiviteterna på butikens Instagramkonto. Utöver detta har vi även samlat in 

information om antalet kundbesök genom butikens kundräknare samt statistik över 

kundbesöken samma månad föregående år. Vi har slutligen samlat information om antal 

följare som andra butiker från samma organisation har på deras Instagramkonton för att få ett 

begrepp om vårt följarantal.  

3.2 Sekundärkällor 
 
Vi har använt oss av olika vetenskapliga artiklar, kurslitteratur, tidigare analyser av 

Instagramkonton samt företagets hemsida för företagsinformation. Informationen om just vår 

valda butik har vi fått av enhetschefen för butiken.  

3.3 Metod 
 
Som metod har vi valt att genomföra en aktivt deltagande observation. Denna metod har vi 

valt eftersom vi ville utföra en experimentell studie där vi själva fick vara med och agera och 

påverka. Vi har under fyra veckors tid (Mellan 2:a till 29:e april) drivit Myrorna i Borås 

Instagramkonto. Vi har publicerat inlägg på kontot en till fyra gånger om dagen förutom 

söndagar då vi inte publicerat något på grund av att butiken har stängt då. Vi har visat olika 

produkter, avdelningar i butiken, kampanjer och berättat om verksamheten. Varje vecka har vi 

även haft ett återkommande inslag som vi kallat “Veckans profil”, där har vi varje vecka lyft 

fram en medarbetare från butiken och publicerat en bild på han eller hon tillsammans med en 

kortare text. Vi har även dagligen arbetat med att hitta användare som skulle kunna vara 

intresserade av att följa Instagramkontot. Detta har vi gjort genom att vi kontinuerligt hållit 
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oss uppdaterade på bilder som blivit hashtaggade i Boråsområdet med tillexempel hashtagg 

som #Borås eller #Textilhögskolan. Genom att gilla potentiella följares privata bilder som 

taggats med Borås relaterade hashtags har vi på så sätt visat att vi finns.  

Vi har även anordnat en tävling där deltagarna har behövt följa eller börja följa Myrorna i 

Borås Instagramkonto. De behövde även kommentera tävlingsinlägget och tagga två vänner i 

kommentaren. Detta för att få en större spridning på tävlingen men även för kontot i sig. En 

vecka efter tävlingen publicerats lottade vi ut en vinnare som fick ett presentkort med ett 

värde av 200 kr att handla för i butiken.  

 

Figur 1 och 2 Tävlingsinlägg  

 

Vi har genomfört en dold observation där följarna inte har fått reda på att det är vi som drivit 

Instagramkontot och sedan genomfört en studie på detta. Följarna/kunderna har på så sätt 

antagit att det är Myrorna i Borås som själva drivit kontot. Detta har vi gjort för att inte 

påverka utfallet på ett eller annat sätt, enligt Harboe (2013) kan deltagarna ändra beteende om 

de blir medvetna om att de ingår i en observationsstudie. Harboe (2013) tar också upp 

problemet med att dolda metoder kan vara oetiska eftersom respondenterna inte är medvetna 

om sitt deltagande och han rekommenderar att respondenterna ska informeras efter att studien 

avslutats eftersom de ska få möjlighet att godkänna eller förbjuda användningen av datan 

(Harboe 2013). Vi ansåg inte att det var rimligt att be om godkännande att använda datan 

eftersom den var baserad på de generella resultaten och inte enskilda individers medverkan.  
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Varje vecka gjorde vi en planering över de inlägg som skulle läggas ut just den veckan för att 

få en bra struktur. I slutet av veckan så läste vi av hur många följare som har tillkommit, antal 

kommentarer samt medelvärdet på gillningarna från veckans inlägg. Sista dagen av 

undersökningen läste vi av alla inlägg igen för att se om de hade tillkommit gillningar eller 

kommentarer efter respektive veckoavläsning. Alla inlägg kategoriserades sedan för att vi 

skulle kunna se om vissa typer av inlägg gav mer respons än andra. De olika kategorierna vi 

använde oss av var: information, personal, händelse, produkt, skyltning, kampanj och 

kundbaserat. En tabell med alla inläggen samt veckorapporter finns bifogat i en bilaga. Där 

presenteras respektive inläggs gillningar, kommentarer samt vilken kategori de tillhör.   

För att läsa av om kundbesöken ökat under denna period har vi med hjälp av butikens 

kundräknare jämfört siffrorna under denna period med samma period föregående år. Eftersom 

vi redan från början valt att observera dessa variabler så klassas vår undersökning som en 

kvantitativ observation enligt Harboes påstående “Kvantitativa observationer är ett 

målinriktat försök att observera och registrera utvalda fenomen” (Harboe, 2013).   

För att få ett begrepp över om de antal följare som vi fått under vår observationstid kan 

betecknas som många har vi valt att observera hur många följare tre andra butiker från samma 

organisation har på deras Instagramkonton. Vi har valt ut tre butiker som ligger i städer som 

har en befolkningsmängd som ligger nära Borås i antal för att få en så rättvis bild som möjligt. 

3.4 Urval 
 
Vi valde Myrorna i Borås på grund att vi ville göra en undersökning hos en butik som skiljer 

sig från en butik i den vanliga handeln. Marknadsföring av second hand innebär en utmaning 

eftersom det endast finns ett exemplar av varje inlämnad gåva, därför ville vi testa på hur man 

kan marknadsföra sig som second hand butik via sociala medier. En anledning till att vi valde 

just Myrorna av de second hand butiker som finns att välja bland här i Borås var dels att de 

näst in till har öppet alla dagar i veckan samt att de redan hade en uppstartad Facebooksida. 

Detta visar på att det finns engagemang från Myrornas sida att kunna fortsätta driva 

Instagramkontot även när vår studie är avslutad.  

3.5 Avgränsningar 
 
Från början var tanken att vi skulle genomföra observationen på två olika sociala medier. Men 

efter en kort tid bestämde vi oss för att koncentrera oss på endast en utav dessa. Detta 
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eftersom det företag vi valt redan vid tidpunkten hade en fungerande Facebooksida och därför 

valde vi att fokusera på att starta upp deras Instagramkonto istället.   

När det gäller frågeställningar ville vi från början även undersöka hur sociala medier påverkar 

försäljningen i en butik. Eftersom vi endast hade en månad på oss att driva kontot så ansåg vi 

att detta inte skulle skapa tillräckligt mycket trafik för att kunna öka försäljningen i butiken. 

Vi tror att genom att visa upp sitt sortiment via sociala medier kan man visserligen locka 

kunder till butiken, men för att kunna öka försäljningen måste besökaren gå ett steg längre 

vilket gör att många konsumenter faller bort och stannar vid att endast vara besökare. Vi anser 

därför att det krävs en tidsmässigt längre studie för att dra slutsatser mellan försäljning och 

närvaro på sociala medier.  

3.6 Bortfall 
 
Vi hade som avsikt att publicera ett inlägg med en rabattkod där man skulle visa upp inlägget 

i kassan och få en viss procent avdragen på en vara eller ett köp. Eftersom vi inte kunde säkra 

att en och samma kund använde rabattkoden flera gånger under den giltiga perioden bestämde 

vi tillsammans med enhetschefen att det inte var lämpligt att genomföra. Det medförde att vi 

även plockade bort en utav våra forskningsfrågor som handlade om kundernas nyttjande av 

kampanjer och deltagande i tävlingar via sociala medier då vi ansåg att underlaget från endast 

en tävling var för litet.  

 

4 Företagsbeskrivning 
 
Välgörenhetsföreningen Myrorna startade i slutet av 1800-talet av ett par kvinnor i 

Stockholm. De reparerade begagnade möbler, kläder och husgeråd som de samlat in hos 

välbärgade familjer för att sedan sälja vidare till familjer med mindre ekonomiska resurser.   

År 1889 överlät de verksamheten till Frälsningsarmén och samma år öppnades den första 

butiken på Götgatan i Stockholm. 1907 fick sedan Göteborg sin första Myrorna butik och 

1915 etablerade de även sig i Malmö. Redan från start var arbetsträning och praktik för 

människor som behöver en bra start i arbetslivet en del av den dagliga verksamheten.  

Myrorna är idag Sveriges största butikskedja inom second hand-varor. De har stora 

sorteringsanläggningar på flera ställen i landet och är även den största insamlingsaktören i 
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Sverige. Myrorna har 34 butiker med 400 anställda där de även sysselsätter ungefär 2500 

personer per år genom praktikplatser eller arbetsträning. De låter dessutom ca 500 personer 

varje år göra sin samhällstjänst hos dem. 

Allt som säljs på myrorna är gåvor från privatpersoner och företag som lämnats i myrornas 

butiker, insamlingsbehållare, återvinningscentraler eller som hämtats av Myrornas egna 

lastbilar. Myrorna har de senaste åren haft ett överskott på över 40 miljoner som har gått till 

Frälsningsarméns sociala verksamhet. 

Myrorna står för mänskliga rättigheter, människors lika värde och att ingen individ ska 

diskrimineras. Myrorna uttrycker detta med tre ord: ansvar, mod och mångfalt. Verksamheten 

har i över 100 år utvecklats i takt med samhället där syftet hela tiden har varit att göra nytta 

och bidra till ett mer medmänskligt och hållbart samhälle. Deras samarbete med 

Frälsningsarmén har pågått ändå från start och tillsammans har de arbetat för att hjälpa utsatta 

människor och möta mänskliga behov oavsett vem som behöver hjälp (Myrorna.se).  

Myrorna öppnade i slutet av åttiotalet upp sin butik i Borås som ligger på Skaraborgsvägen 

35. Butiken består utav tio olika avdelningar, textil, barn, bok, el, tavlor, möbler, herr, dam, 

unisex samt skor och accessoarer. De har fem stycken fast anställda i butiken. Utöver det så 

har de flera samarbetare som kommer från tillexempel frivården, utbildningsföretag, 

kommunen, samhall, eller socialen som endast arbetar där under en begränsad period. Under 

år 2014 hade Myrorna i Borås 106 samarbetare som gick igenom verksamheten.  

 

5 Empiri   
 
En tabell med alla inläggen samt veckorapporter finns bifogat i en bilaga. Där presenteras 

respektive inläggs gillningar, kommentarer samt vilken kategori de tillhör.   

5.1 Utvecklingen av antalet följare  
 
När vi startade detta projekt hade redan enhetschefen sedan tidigare öppnat ett 

Instagramkonto med namnet myrornaboras. Hon hade inte laddat upp några bilder men trots 

att kontot inte användes hade det fått 21 följare vilket blev vår startsiffra för antal följare. Vid 

observationens slut hade kontot 85 stycken följare, det innebär att följarna har ökat med 64 

stycken. Den största ökningen skedde mellan vecka två och tre då följarna ökade med 18 

personer.  
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Figur 2. Antal följare  

 

Marknadsföring på butikens Facebookkonto 

Efter en vecka på Instagram bad vi enhetschefen informera på deras Facebooksida att butiken 

nu startat upp ett Instagramkonto. Vi kunde inte se på antalet följare att detta gav någon större 

ökning. Utöver detta inlägg gjordes två till inlägg på deras Facebooksida bland annat för att 

upplysa om tävlingen som pågick på Instagramkontot. Efter dessa två inlägg kunde vi inte 

heller se någon markant ökning i antal följare och inte heller tillkom fler tävlande i tävlingen.  

 

Jämförelse mellan antal följare på andra Myrorna butikers Instagram konton  

För att få ett begrepp om 85 följare på fyra veckor är ett bra, medel eller dåligt resultat har vi 

samlat in statistik över Instagramkonton som andra Myrorna butiker i Sverige driver. Vi har 

valt ut tre butiker från städer som har en befolkning som ligger någorlunda nära Borås i antal. 

Vi väljer att kalla dem för Butik ett, Butik två och Butik tre. Dessa variabler har lästs av den 4 

maj 2015.  

Butik ett hade funnits i 97 veckor vilket nästan motsvarar två år. De hade publicerat 85 inlägg 

totalt under den tiden och hade 65 stycken följare. 

Butik två hade funnits i 51 veckor, alltså nästan ett år. De hade publicerat totalt 123 inlägg 

och hade 52 följare.  
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Slutligen hade Butik tre funnits i 52 veckor, ett år. De hade publicerat 146 inlägg och hade 

104 följare när avläsningen gjordes.  

Vi hade efter fyra veckor lagt ut 84 inlägg och hade 85 följare vid slutet av vår observation.  

5.2 Gillningar 
 
Veckovis har vi läst av medelvärdet på antalet gillningar bilderna fått. Vi läste även av 

medelvärdet på antalet gillningar i slutet av projektet (slutet av vecka fyra) då gamla inlägg 

fortfarande kan få gillningar efter det att fler personer följer kontot samt hittar bilder via olika 

hashtags. 

Eftersom vecka fyra blev avläst samma dag som undersökningen slutade kan vi inte se om det 

tillkommit några gillningar efter den perioden. Men de andra veckorna kan man se att gamla 

inlägg blivit gillade en vecka eller flera veckor senare. Den största ökningen skedde i 

jämförelsen mellan avläsningen från vecka ett och slutavläsningen. Totalt under hela perioden 

inkom 579 stycken gillningar.  

 

Figur 3. Medelvärde på gillningar 

 

5.3 Kommentarer 
 
Kommentarer har vi inte fått lika många. Totalt sett har vi fått 19 stycken kommentarer 

inklusive de sju kommentarer som tillkom från deltagarna i tävlingen.  Kontots första 

kommentar kom på ett kundbaserat inlägg vi publicerade på en kund som köpt en kappa och 
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kjol i butiken. Under ett utav våra inlägg med en Singer symaskin så interagerade två personer 

som kände varandra under inlägget genom att den ena ställde en fråga riktad till den andra 

personen som taggades i kommentaren. En utav medarbetarna från Veckans profil resulterade 

i fem stycken kommentarer. Vid publiceringen av butikens lastbil och chaufför fick inlägget 

en kommentar av en person som tidigare jobbat med medarbetaren. På inlägget där vi visade 

en miljörelaterad bild fick vi en positiv kommentar från ett Boråsbaserat evenemangskonto. 

Tävlingen fick sammanlagt åtta kommentarer varav sju deltog och en som kommenterade att 

det var en kul idé.  

5.4 Kundbesök 
 
Under april 2015 då vår undersökning genomfördes hade butiken 10 809 antal besökare totalt 

under hela månaden. Samma månad förra året hade butiken 10 800 antal besökare.  

5.5 Vilka inlägg ger mest respons? 
 
Varje inlägg på Instagramkontot som vi publicerade kategoriserade vi sedan i sju olika 

kategorier. De sju kategorierna var: information, kampanj, skyltning, produkt, personal, 

kundbaserat samt händelse. 

Informationsinläggen har bestått av information om tillexempel vart pengarna från 

verksamheten går, hur man kan gå tillväga för att skänka gåvor till butiken och att man kan få 

studentrabatt. Kampanjinläggen har dels varit olika erbjudanden från butiken men även 

tävlingsinlägget har vi sorterat under denna kategori. Kategorin skyltning innefattar bilder 

från olika skyltningar i butiken där ett flertal produkter lyfts fram i en medveten exponering. 

Produktinläggen innehåller inlägg med bilder på specifika produkter eller bilder på hyllor med 

flera produkter på från någon av avdelningarna. I de kundbaserade inläggen har vi delat med 

oss av bilder som kunder lagt upp på produkter de köpt i butiken. Slutligen innefattar 

kategorin händelse olika aktiviteter som har skett i butiken som tillexempel att 

Frälsningsarmén bjöd på fika, att butiken tagit emot ett diplom eller att klädavdelningen hade 

haft avdelningsmöte.  

Vi räknade sedan ut medelvärdet för varje kategoris totala gillningar. Vi kan konstatera att de 

kundbaserade inlägget fick väldigt bra respons och strax efter kommer inlägg på personal och 

händelser från butiken. De inlägg som fick sämst respons var kampanjer och produkter.  
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Figur 4. Vilka inlägg ger bäst respons 

 

5.6 Påverkan på gillningar beroende på antal inlägg per dag  
 
Vi valde att lägga in olika många inlägg på olika dagar för att se om de blev någon skillnad på 

antalet gillningar inläggen fick och om de möjligtvis minskade de dagar då flera inlägg lades 

upp. Dagar då vi publicerade tre stycken inlägg har fått det högsta medelvärdet och de dagar 

då endast ett inlägg lagts upp har fått det lägsta enligt diagrammet nedan.   

 

Figur 5. Medelvärde på gillningar i relation till antal inlägg per dag  
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5.7 Tävlingen 
 
Under de fyra veckorna vi ansvarade för Myrorna i Borås Instagramkonto anordnade vi en 

tävling med enhetschefens godkännande. Vid tävlingens start hade kontot 67 följare och fram 

tills sista dagen var de sju stycken som valde att delta i tävlingen. Sex av sju deltagare i 

tävlingen kom inom det närmsta dygnet efter att vi publicerat inlägget. Den sista deltagaren 

kom till några dagar senare då vi publicerade en påminnelse om tävlingen.  

5.8 Interaktion med kunder 
 
Vi har valt att hashtagga alla våra inlägg med #myrornaboras för att skapa en gemensam 

etikett som även kunder kan använda för att visa upp vad de har köpt hos oss. Någon dag efter 

vi publicerade en bild på en gul kappa med tillhörande gul kjol hashtaggade en kund en egen 

fotograferad bild med #myrornaboras där hon hade kappan och kjolen på sig hemma i sitt 

vardagsrum. Vi uppmärksammade detta och tyckte det var bra ingångspunkt till att få fler 

personer att lägga upp bilder på sina köp och hashtagga bilderna med #myrornaboras. Vi 

kommenterade hennes inlägg och frågade om vi fick använda bilden på kontot och fick till 

svar att det var okej. Vi lade sedan ut ett kollage med två bilder bredvid varandra, en med vår 

bild vi hade publicerat tidigare på kappan och kjolen bredvid hennes egen bild. Inlägget fick 

hela 26 gillningar och en kommentar vilket är det högsta engagemanget kontot fått under vår 

undersökningsperiod. Vår förhoppning var att fler kunder skulle använda etiketten under vår 

observationstid men detta blev tyvärr den enda inlägget av den sorten.  

 

6 Analys  

6.1 Hur snabbt kan en butik skapa trafik (följare, gillningar, 
kommentarer) på sociala medier? 

 

6.1.1 Följare  
Efter fyra veckor hade vi 85 stycken följare. Om man jämför Myrorna i Borås Instagramkonto 

med de övriga Instagramkonton som vi tog upp i empirin kan man tydligt se att vi har lyckats 

att få ganska många följare om man ser till den korta tid som vi har drivit kontot. När 

observationen var slut hade vi mer följare än både Butik ett och Butik två trots att de funnits i 

två respektive ett år. Butik tre hade vid avläsningen fler följare men hade även dem funnits i 

ett år och lagt ut 62 fler inlägg än vad vi gjort.  
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Vid jämförelse med Instagramkontot som universitetsbiblioteket driver har vi även där lyckats 

få många följare i relation till den korta period vi använt mediet. Deras konto fick 199 stycken 

följare på 11 månaders aktivitet på Instagram (Abbott, Donaghey, Hare, Hopkins, 2013). King 

(2012) skrev i sin artikel att följarna följer dig av den anledningen att det gillar din 

organisation och det är därför viktigt att ge intressant information till dem. Möjligtvis kan vår 

variation av material vara en av anledningarna till att vi fått relativt många följare på så kort 

tid.   

Att vi relativt fort fått följare går i linje med att sociala medier anses var ett väldigt snabbt 

marknadsföringsmedie. Precis som Parsons (2013) säger är tillväxten på sociala medier enorm 

och blir alltmer utbredd och populärt bland dagens konsumenter.  

6.1.2 Gillningar 
Under vår undersökning på fyra veckor fick vi totalt 579 stycken gillningar. 

Universitetsbibliotekets Instragramkontos avläsning visar att de fått 918 gillningar totalt under 

11 månaders aktivitet på Instagram (Abbott, Donaghey, Hare, Hopkins, 2013).  Det betyder 

att vi redan efter fyra veckor har fått mer än hälften så många gillningar som de hade fått 

under en betydligt längre period.  

I vår undersökning har vi noterat att flera av inläggen har fått fler gillningar även efter vi gjort 

veckoavläsningen. Detta stämmer överens med Union Metrics påstående att ett inlägg på 

Instagram kan få ökat engagemang flera dagar eller veckor efter det att det publicerats 

(Unionmetrics.com). Den största ökningen kunde vi se när vi jämförde första veckans 

avläsning med vår slutavläsning. Där hade medelvärdet ökat med två stycken gillningar per 

inlägg.  

6.1.3 Kommentarer 
När det gäller kommentarer visar vår undersökning även där resultat i enlighet med Union 

Metrics analyser. Totalt under vår undersöknings period inkom 19 stycken kommentarer 

varav sju av dem var deltagare i tävlingen. Union Metrics menar att kommentarer är mindre 

frekventa än gillningar och att varumärken i genomsnitt får ungefär en kommentar på 100-150 

gillningar (Unionmetrics.com). Om man jämför det med det antal kommentarer vi fick 

bortsett från de tävlande så fick vi 12 kommentarer på totalt 579 gillningar. Vilket motsvarar 

en något högre andel kommentarer än vad Union Metrics genomsnitt visar.  
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King (2012) beskriver att det finns direkta och indirekta kommentarer, direkta frågor ställs 

från kund till ägare av konto och indirekta ställs kunder i mellan. Vi har inte fått några frågor 

riktade till oss men vi har noterat en följare som har ställt en indirekt fråga som har varit 

riktad till en specifik bekant. Däremot har vi fått direkta kommentarer där följare har 

uppmuntrat våra inlägg. Under inläggen med bilder på personalen har det också tillkommit en 

hel del indirekta kommentarer där andra ur personalstyrkan har visat sin uppskattning till 

medarbetaren på bilden.  

6.1.4 Spridning på sociala medier  
Ett tydligt exempel på electronic word of mouth i vår studie uppkom i samband med vårt 

tävlingsinlägg. Eftersom de tävlande var tvungna att tagga två vänner under inlägget för att 

delta kunde vi se att två utav de som blivit taggade sedan också deltog i tävlingen själva efter 

att de fått rekommendationen. Effektiv word of mouth kräver att den rätta personen får 

informationen vid rätt tidpunkt och att han eller hon sprider informationen till de rätta 

personerna genom den rätta kanalen (Talpau, 2014).  I vårt fall har rätt person spridit 

informationen om tävlingen i god tid innan tävlingens slut (vid rätt tidpunkt) till en person 

som kan tänka sig att vara med och delta (rätt person) genom att tagga personen så att den får 

notis om detta med en gång (genom rätt kanal).  

Event är enligt King (2012) bra att sprida via sociala medier både innan och efter. Han menar 

att de är bra att dela inlägg efter ett event då de kan locka andra människor att komma/delta 

nästa gång. I vår undersökning om tävlingsinlägget så valde vi att några dagar senare lägga ut 

ett inlägg med en påminnelse om tävlingen. Trots att kunderna var tvungna att leta upp det 

gamla inlägget och kommentera det för att delta fick vi ändå en extra deltagare. Detta visar att 

Kings (2012) teori om att publicera flera inlägg när det kommer till event är lönsamt eftersom 

alla kanske inte uppmärksammat inlägget första gången. Det visar även att teorin om att 

gamla inlägg kan få ökat engagemang flera dagar eller veckor efter det att de publicerats 

stämmer (Unionmetrics.com). 

Ett annat exempel på word of mouth under vår observation var när en kund taggade sitt inlägg 

med vår hashtag #myrornaboras. I och med detta spred hon vidare till sina vänner att hon köpt 

just de produkterna hos Myrorna i Borås och visade att hon var så nöjd med produkterna att 

hon gärna visade upp de på Instagram. Ett tips från någon man känner eller är bekant med 

upplevs ofta som mer äkta än information från mediekanaler (Salomon et al, 2013).  Detta kan 

vara en orsak till att inlägget fick såpass bra respons. I och med detta inlägg kan man också 
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säga att vi visade kunden uppskattning för hennes engagemang genom att dela hennes bild på 

vårt konto. Enligt Schroeder (2014) kan belöningar av kunders engagemang bidra till att man 

utvecklar ett mer personligt socialt medie som individer kan identifiera sig med bättre. 

Uppskattningen vi visade gentemot kunden i fråga kan därmed också varit bidragande till att 

våra följare visade så högt engagemang. Att följa upp de kunder som hashtaggar företagets 

namn eller konto är även enligt King (2012) ett bra sätt att få reda på vad kunderna tycker om 

produkterna man säljer och företaget i sig (King 2012). I och med detta inlägg har vi fått en 

positiv respons på våra produkter och därför är det viktigt att ta del av och även dela med sig 

för att visa andra kunder hur nöjd kunden i fråga är.   

6.2 Kan en ökad närvaro på sociala medier öka antalet kundbesök i 
en butik? 

 
Resultatet vi fick när vi jämförde antal besökare i butiken under april månad förra året och 

detta år var att de i år hade haft nio stycken fler kunder. Detta visar på en väldigt liten skillnad 

som gör att det inte går att härleda att resultatet beror på närvaron på det sociala mediet. 

Forskning visar på att både besök och köp ska öka vid närvaro på sociala medier 

(Strategybusiness.com) vilket vi inte kunde se någon större förändring på hos Myrorna i 

Borås. 

6.3 Vilka typer av inlägg ger störst respons på sociala medier?  
 
Vårt resultat visar att den kundbaserade kategorin är den som fått flest gillningar av alla våra 

inlägg, där ligger medelvärdet på 26 stycken. Till skillnad från den paneldiskussion som ägde 

rum på konferensen “Be different, do different” så har våra personalbaserade inlägg gett 

betydligt mer respons än vad panelmedlemmarna trodde att bilder på personal kan ge. I deras 

undersökning sa bara 5 % att de trodde att de personalbaserade inläggen gav mest gillningar 

(Abbott, Donaghey, Hare, Hopkins, 2013). I vår studie är personalbilderna de inlägg som fått 

näst mest respons av alla, med ett medelvärde på 13,8 gillningar per inlägg. Resultatet vi fått 

går däremot i linje med King (2012) som anser att kunderna ofta tilltalas av mer personliga 

sociala medier där flera ur personalstyrkan är involverade (King, 2012).  

På tredje plats av kategorierna kom händelser, med 13,5 gillningar i medelvärde. Om man 

jämför det med paneldiskussionen så ansåg de allra flesta där (46 %) att bilder på dagliga 

aktiviteter skulle få det högsta engagemanget (Abbott, Donaghey, Hare, Hopkins, 2013). Våra 
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följare visar dock på ett något lägre engagemang för den typen av bilder eftersom de kom på 

tredje plats i vår undersökning. 

Vår studie ligger däremot i linje med att bara ett fåtal ansåg att ren marknadsföring för event 

eller för verksamheten skulle vara inlägg som gav bra respons (Abbott, Donaghey, Hare, 

Hopkins, 2013). Kampanjinläggen som innehöll erbjudanden samt tävlingen gav hos oss allra 

sämst respons med ett medelvärde på 8 gillningar per inlägg. När det kommer till 

informationen av verksamheten visar våra resultat på ett relativt lågt engagemang med ett 

medelvärde på 10,4 gillningar.  

Två andra kategorier som var bland de som fick minst respons var produkter med 9,9 stycken 

gillningar i medelvärde samt skyltning med 10 stycken. Även fast dessa bilder i sig inte gav 

någon större respons bidrar de ändå till att ett minne registreras och kan vara grunden till ett 

köp när kunden i fråga väl besöker butiken och ser den produkt som de sett via sociala medier 

tidigare (Hultén & Vanyushyn, 2014). Ett problem med detta när det gäller just second hand 

är att produkterna i fråga som visats upp på de sociala medierna kan vara slut när kunden 

sedan besöker butiken, vilket innebär ett hinder för impulsköp som baseras på minnen från 

tidigare exponering. Det innebär på så sätt även ett problem om skyltningen som visats upp på 

sociala medier inte är kvar när kunden kommer till butiken.  

6.4 Går det att se någon minskning i antal gillningar per inlägg 
dagar då många inlägg publiceras?  

 
Precis som Union Metrics undersökningar visar så verkar det inte finnas något samband med 

att ju fler inlägg man publicerar per dag desto lägre engagemang får varje enskilt inlägg 

(Unionmetrics.com). I vår undersökning visade det sig att de inlägg som publicerats dagar då 

tre inlägg lagts ut är de som har fått flest gillningar av våra följare. Medelvärdet på dessa 

ligger på elva gillningar per inlägg. På andra plats kommer inlägg från dagar då två inlägg 

lagts ut.  

Under de dagar som fyra inlägg publicerats ser vi dock en minskning i engagemanget 

gentemot de med tre, från 11 till 10,4 gillningar. De inlägg som enskilt lagts ut under en dag 

som har fått minst gillningar. Medelvärdet för dessa var 9,3 stycken gillningar.  Enligt Union 

Metrics får ofta dagar med flera inlägg ett högre engagemang (Unionmetrics.com) detta 

stämmer med vår undersökning till viss del men verkar nå sin vändpunkt vid fyra inlägg per 

dag. 
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7 Diskussion 
 
En stor anledning till att vi fått såpass många följare under denna korta tid tror vi beror på att 

vi varje dag varit aktiva med att gilla privata bilder på Instagram som tagits i Borås. Det har 

gjort att vi har kunnat visa att kontot finns till en stor grupp människor som kanske inte själva 

skulle letat upp vårt konto annars. Detta är något som fler företag bör jobba med, inte minst i 

uppstarten av ett konto på sociala medier. Det som är viktigt är dock att noggrant välja vilka 

inlägg man ska gilla så att man inte förknippas med något som företaget inte står för. Detta är 

något som kanske är extra känsligt när det kommer till välgörenhets organisationer som 

Myrorna eftersom det är viktigt att ha en hög trovärdighet för att inte förlora gåvogivare.  

En annan svårighet när det kommer till vår valda butik är att det bara finns ett exemplar av 

varje produkt till salu vilket innebär ett hinder när det kommer till att marknadsföra produkter 

eftersom produkten i fråga kan vara såld innan man ens har hunnit lägga ut den på sina sociala 

medier. Men samtidigt kan bilder på unika produkter motivera kunderna att genast besöka 

butiken för att se om de finns kvar eftersom de vet att det gäller att vara först till kvarn. På så 

sätt kan man vända problemet till en fördel som bidrar till ökade besök. Vi har dock inte 

kunnat se någon större ökning av kundbesök i butiken under vår undersökningsperiod då 

kundbesöken bara var nio stycken fler än förra året. En studie under en längre tid skulle 

förmodligen kunna göra att man först då kunde börja reflektera över om en eventuell ökning 

av besöken kunde härledas till aktiviteten på sociala medier. Det kan också vara så att Borås 

är en för liten stad för att sociala medier ska kunna påverka butikens kundbesök markant eller 

att konsumenterna som följer kontot redan sedan tidigare varit frekventa besökare i butiken 

vilket därför inte ledde till en ökning av besök i enlighet med teorin.   

Hur ska man då arbeta med sina sociala medier för att locka extra kunder till butiken?  

En variation av olika typer av inlägg i en bra blandning tror vi är den rätta vägen till att skapa 

ett levande och intressant socialt medie. Ett flöde på sociala medier som bara innehåller bilder 

på produkter, bara information om företaget, eller kanske endast bilder på kampanjer skapar 

inget intresse hos följarna. Vi tror att omväxlingen skapar en nyfikenhet på vad som ska dyka 

upp härnäst. Självklart kan man ha vissa återkommande inslag, som att vi hade veckans profil 

varje vecka, men med måtta. Blir det för förutsägbart blir det inte intressant nog att fortsätta 

följa eller att ens börja följa kontot. Vi har upptäckt att det varit en fördel att vi har varit två 

personer som arbetat med att ta fram innehåll eftersom vi har sett olika saker som intressanta 

att publicera. Det har gjort att vi fått ett bredare spektrum av bilder som troligtvis har bidragit 
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till att inläggen har tilltalat en bredare grupp konsumenter. Därför kan det nog vara klokt att 

låta fler komma med idéer till ett företags sociala medier istället för att en person enväldigt 

ska sköta det.  

Förutom att ha en bra blandning av innehåll verkar det också viktigt att publicera lagom 

mycket material. Publicerar man för sällan blir det väldigt snabbt tråkigt och publicerar man 

för ofta kan det kännas tjatigt för följarna. Enligt vår undersökning var tre inlägg per dag det 

mest optimala för att få störst engagemang. Detta kan dock tyckas vara ganska mycket för en 

ganska liten butik som tillexempel Myrorna i Borås, speciellt eftersom det krävs en hel del tid 

om man ska vara så aktiv. Det kanske snarare är ett riktmärke för större företag som har 

anställda som arbetar aktivt dagligen med marknadsföring, eller för konton som drivs från 

huvudkontoret.  

En annan sak som vi anser vara viktig för att skapa ett levande socialt medie är att se till att 

faktiskt publicera lite mer personliga inlägg som tillexempel handlar om personalen på 

företaget eller i butiken. Många företag är nog rädda för att det ska skapa en oseriös bild men 

vi tror snarare att det gör att följarna får en bättre bild av företaget och en personlig relation 

till dem. Att döma av den respons vi fick på de inlägg där personalen presenterades verkar det 

som att följarna uppskattar dessa inlägg och ser det som någonting positivt. Inte minst är detta 

ett bra sätt att visa sin uppskattning gentemot sin personal.  

Man ska inte heller vara rädd för att dela med sig av verksamheten, oavsett om kunderna visar 

ett högt eller lågt engagemang när det kommer till de mer informativa inläggen som handlar 

om tillexempel organisationen i sig eller miljöarbete. Vi tror att dessa inlägg behövs för att 

kunderna ska få upp ögonen för att företag idag faktiskt jobbar mer med miljö och 

samhällsnytta än allmänheten kanske tror. Detta är något man bör vara stolt över och visa upp 

för att locka nya kunder men även för att sätta press på konkurrenter.  

Slutligen är det viktigt att skapa en delaktighet gentemot kunderna. Ett enkelt sätt att göra 

detta anser vi vara att skapa en gemensam hashtag som även kunderna känner att de kan 

använda sig av när de lägger upp bilder på sina köp. Vårt kundbaserade inlägg skapade som vi 

tidigare berättat, det högsta engagemanget av alla våra inlägg vilket visar på att detta är något 

som följarna uppskattar. Förhoppningsvis får kontot i fortsättningen fler kunder som använder 

hashtagen som de sedan kan dela med sig av. Vi tror att detta är en bra ingångspunkt till att 

skapa en närmare kontakt med kunderna via de sociala medierna och öppnar upp till mer 

interaktion mellan företag och kund men även kunderna i mellan.  
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8 Slutsats 
 
Syftet med studien var att undersöka effekterna av att använda Instagram som kommunikativt 

instrument för marknadsföring av en second hand butik och hur användningen av instrumentet 

optimeras. Vi kan med hjälp av svaren på våra fyra forskningsfrågor konstatera att Instagram 

är ett marknadsföringsinstrument som ganska snabbt skapar spridning men att det 

förmodligen tar tid innan det ger någon större effekt på kundbesöken i butiken. Det optimala 

för att få högst engagemang är att publicera inlägg där kunder medverkar eller inlägg på 

medarbetare från butiken och att publicera inlägg tre gånger per dag. 

I relation till vår teoretiska referensram så överensstämmer resultatet av vår undersökning till 

största del med de teorier och tidigare undersökningar som tas upp i teoriavsnittet. Men vi har 

även fått fram vissa resultat som inte överensstämmer med vår teoretiska referensram.  

 

9 Validitet och reabilitet  
 
För att få en mer rättvis bild hade den här undersökningen behövt längre tid. Tillexempel hade 

vi under vår observationsperiod bara med ett kundbaserat inlägg. Trots att inlägget fick det 

högsta engagemanget av alla våra inlägg under perioden så är det ett tunt underlag för att 

kunna dra några generella slutsatser om att den typen av inlägg faktiskt engagerar mest.  

När det kommer till att se hur mycket kundbesöken påverkas av att man som butik syns på 

sociala medier tror vi också att det behövs en längre undersökningsperiod. Skillnaden mellan 

besök föregående år i april och i år visade sig dessutom vara oerhört liten. På längre sikt kan 

man nog se tydligare skillnader och först då kunna reflektera över om en ökning har med 

aktiviteten på sociala medier att göra.  

Från början ämnade vi inte att undersöka om antal inlägg per dag gjorde någon skillnad på 

antalet gillningar som inläggen fick. Därför reflekterade vi inte i början över hur många inlägg 

per dag vi publicerade. Det har medfört att vi tillexempel första veckan hade flera dagar då vi 

bara publicerade ett inlägg per dag. Vilket i sin tur har bidragit till att merparten av dagarna 

med ett inlägg observerades under den första veckan, när vi hade som minst följare. Detta har 

förmodligen påverkat det låga medelvärdet från dagar med ett inlägg trots att vi även senare i 

perioden publicerat ett inlägg vissa dagar.  
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Merparten av dagarna har vi publicerat två eller tre inlägg, medan vi endast har haft två dagar 

med fyra inlägg per dag. Detta gör att det inte går att dra några större slutsatser av 

engagemanget från de dagarna heller. En bättre planering redan från början och en medveten 

spridning av antal inlägg per dag hade gjort resultatet i denna fråga mer trovärdigt.  

 

10 Framtida forskning 
 
Det hade varit intressant att göra en mer omfattande studie på ett liknande sätt som vi har 

gjort. Genom att utföra en studie över en längre tid skulle man få bättre förutsättningar för att 

kunna dra slutsatser om närvaro på sociala medier kan visa resultat i ökad försäljning. Vilket i 

slutändan är det som vanliga företag och även organisationer som Myrorna strävar efter.  

Det hade även varit intressant att studera noggrannare vilka skillnader som kan finnas mellan 

att marknadsföra sig som second hand butik gentemot en vanlig butik. Finns det måhända 

vissa metoder för marknadsföring som lämpar sig bättre för butiker inom second hand 

handeln?  
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12 Bilaga 1 
 
Butiken hade vid observationens start redan 21 stycken följare på deras Instagramkonto. De 

hade endast skapat ett konto men inte ännu lagt ut några bilder. 

 

2/4-8/4 Första veckan 

Antal följare vid veckoslutet var: 34 st 

Antal publicerade inlägg: 10 st 

Medelvärde gillningar per inlägg: 5,5~6 st  

Medelvärde gillningar per inlägg vid slutet: 7,8 ~ 8st  

Antal kommentarer: 0 st          

Gillningar(kommentarer)                   Kategori       Gillningar vid slutet 

Torsdag 

Inlägg 1(entrén till butiken)   10 st   information  13st 

Inlägg 2 (Påskpynt, ta 3 betala för 2) 6 st   kampanj  7st 

Lördag 

Inlägg 3 (Påskhare)    6 st   information  8st 

Måndag 

Inlägg 4 (Odlingsböcker)   6 st   skyltning  8st 

Tisdag 

Inlägg 5 (Momsregler)   5 st   information  7st 

Inlägg 6 (Trädgårdsskyltning)   6 st    skyltning  7st 

Inlägg 7 (Köksvåg)    6 st   produkt  7st 

Onsdag 
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Inlägg 8 (Pappersdiamant)   5 st   skyltning  8st  

Inlägg 9 (Retro fotöljer)   2 st   produkt  5st 

Inlägg 10 (Tavlor)    3 st    produkt  8st 

 

9/4-15/4 Andra veckan 

Antal följare: 59 st 

Antal publicerade inlägg: 15 st  

Medelvärdet på gillningar vid veckoavläsning: 10,867~11 st  

Medelvärde på gillningar vid slutavläsning: 12 st  

Antal kommentarer vid veckoavläsning: 1st  

Antal kommentarer vid slutavläsning: 3 st  

Publicerade under torsdagen på myrorna i Borås facebooksida att de nu startat ett 

Instagramkonto 

Gillningar(kommentarer)                   Kategori       Gillningar vid slutet 

Torsdag 

Inlägg 11 (kaffekoppar)   14 st   produkt   14st 

Inlägg 12 (barnskor)    6 st   produkt  6st 

Inlägg 13 (veckans medarbetare)  10 st    personal  12st 

 

Fredag    

Inlägg 14 (hemel)    6 st              produkt   6st 

Inlägg 15 (fotölj med dräkt)   11 st    skyltning  11st 

Inlägg 16 (dukning)    11 st   skyltning  11st 
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Lördag 

Inlägg 17 (damskor)    9 st   produkt  10st 

Inlägg 18 (Finporslin)   10 st   produkt  10st 

Inlägg 19 (Kappan, kund)   24 st(1st)  kundbaserat  26st 

Måndag 

Inlägg 20 (Dukar)    12 st   produkt  12st 

Inlägg 21 (Tygkassarna)   9 st   produkt  10st 

Inlägg 22 (Lampinstallationen)  7 st    skyltning  7st 

Inlägg 23 (Symaskin)    15 st   produkt  17st(2st) 

Onsdag 

Inlägg 24 (Lastbrygga)   6 st   information  9st  

Inlägg 25 (Nattduksbord)   7 st   produkt  8st 

Inlägg 26 (Studentrabatt)   6 st   information  11st 

 

13 16/4-22/4 Tredje veckan 

Antal följare: 77 st 

Antal publicerade inlägg: 16 st  

Medelvärdet på gillningar vid veckoavläsning: 10,8 ~ 11 st  

Medelvärde på gillningar vid slutavläsning: 12,06 ~12 st  

Antal kommentarer vid veckoavläsning: 10 st varav 7 deltagare i tävlingen 

Antal kommentarer vid slutavläsning: 15 st varav 7 deltagare i tävlingen 

 

 



 

32 
 

Gillningar(kommentarer)                   Kategori       Gillningar vid slutet 

Torsdag 

Inlägg 27 (Knapparna)   9 st   kampanj  10st 

Inlägg 28 (Avdelningsmöte)   9 st   händelse   9st 

Inlägg 29 (FA fika)    11 st   händelse  11st 

Inlägg 30 (Barnmössor)   7 st   produkt  7st 

Fredag 

Inlägg 31 (Veckans profil)   17st(3st)  personal  17st(2st) 

Inlägg 32 (Dam/Herr)   7 st   skyltning  8st 

Inlägg 33 (Miljödiplomering)  20 st    händelse  20st 

Lördag 

Inlägg 34 (Byrå med bestick)  10 st   produkt  10st 

Inlägg 35 (Tavla)    8 st   Produkt  9st 

Måndag 

Inlägg 36 (Grönt porslin)   17 st   produkt   20st 

Inlägg 37 (Lastbil)   14 st(1st)  Information  17st 

     

Innan publiceringen av tävlingen hade kontot 67 följare.  

 

Inlägg 38 (Tävling)    9 st (9st)  kampanj  10st 

Tisdag 

Inlägg 39 (Elefant)    8 st   produkt  11st 

Inlägg 40 (hashtag)    5 st   information  7st 
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Onsdag 

Inlägg 41 (Lagret)   12 st   händelse  14st 

Inlägg 42 (fåtölj)    10 st    produkt  13st  

    

23/4-30/4 Fjärde veckan 

Antal följare:  85 st 

Antal publicerade inlägg: 12  

Medelvärdet på gillningar: 10,66 ~11 st  

Kommentarer: 1 st   

 

Gillningar(kommentarer)                   Kategori       Gillningar vid slutet 

Torsdag 

Inlägg 43 (Veckans profil)   13st   personal  13st 

Inlägg 44 (70 tals tema)   21st   skyltning  21st 

Fredag 

Inlägg 45 (fest)    9st   skyltning  9st 

Inlägg 46 (undersökning)  10st   information  10st 

Inlägg 47 (pixi)    9st   produkt  9st 

Lördag 

Inlägg 48 (vart går pengarna?)  12st   information  12st 

Måndag 

Inlägg 49 (Slipsar)    10st   produkt  10st 

Inlägg 50 (Påminnelse tävling)  5st   kampanj  5st 
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Tisdag 

Inlägg 51 (Bröloppsklänning)  10st   produkt  10st 

Inlägg 52 (Miljö)    10st(1st)  information  10st 

Onsdag 

Inlägg 53(Veckans profil)   13st   personal  13st 

Inlägg 54 (Krukor)    6st   produkt  6st 
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