
Examensarbete för butikschefer, inriktning textil och mode VT14-4 (SEA02B)
Textilhögskolan

2014-06-02 2014.9.06

Sortimentsstyrning inom 
second-hand 

Förord

Felicia Olsson

Tova Lindström



Tack till vår handledare Lars Hedegård som har stöttat och guidat oss genom vårt 

uppsatsskrivande. 

Tack till Elisabeth Ahlström, logistikchef på Emmaus Björkå för den intervju som varit till 

stor grund för det här arbetet. 

Borås, 19/05-2014

Felicia Olsson & Tova Lindström

Sammanfattning



Det finns olika strategier för företag att styra sitt sortiment och sortimentsstyrningen är av 

viktig betydelse för ett företags lönsamhet. Second-hand företag skiljer sig vanligtvis i sin 

sortimentsstyrning från hur man traditionellt sätt arbetar med att bygga upp ett sortiment. Det 

beror bland annat på att de oftast bygger upp sitt sortiment av skänkt gods vilket gör att de 

inte kan styra över sortimentets utseende på samma sätt som ett traditionellt företag kan. 

Syftet med den här uppsatsen är att ta reda på hur second-hand företag arbetar med sin 

sortimentsstyrning för att sedan sätta det i relation till det traditionella styrningssättet. Vi har 

valt att undersöka två olika second-hand företag, Emmaus Björkå, en ideell förening och 

Beyond Retro, ett vinstdrivande vintage företag som på olika sätt arbetar med att bygga upp 

sitt sortiment. 

Den teoretiska referensramen består främst av teorier ur Lönsamhet i butik (2010) som 

förklarar sortimentets uppbyggnad. Men även en del vetenskapliga artiklar som förklarar det 

traditionella sättet att styra ett sortiment så som Classification into levels for fashion apparel 

(2001).

Vi har sammanställt det empiriska materialet om företagen genom att skriva om respektive 

företags sortimentsstyrningsarbete. I analysen har vi satt det empiriska materialet i relation till

den teoretiska referensramen. Eftersom att vi inte kunde få in det djup av 

undersökningsmaterial från Beyond Retro som vi hade hoppats på har vi valt att främst 

analysera Emmaus Björkås sortiment. Det undersökningsmaterial som vi fått in från Beyond 

Retro har istället fungerat som kompletterande material för en jämförande analys av företagen

som talar för deras likheter och olikheter.

Vi kan konstatera att det finns olika sätt för second-hand företag att arbeta med sin 

sortimentsstyrning. Det vanligaste inom second-hand företag är att bygga upp sitt sortiment 

utifrån skänkt gods, det här sättet bidrar oftast till ett brett sortiment på grund av den stora 

mängd varor som man får in. Men det finns second-hand företag som har börjat ta efter det 

traditionella sättet att bygga upp sitt sortiment, vilket innebär att man köper in sina varor från 

noga utvalda leverantörer, man arbetar mer aktivt med service och kvalité samt exponering 

och inspiration i butiken. 

Nyckelord: Andrahandsmarknaden, sortiment, sortimentsstyrning, köp- och 

insamlingsprocess.
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Inledning

Det finns olika strategier för företag att styra upp sitt sortiment. Second-hand företag skiljer 

sig vanligtvis i sin sortimentsstyrning från hur man traditionellt sätt arbetar med att bygga upp

ett sortiment. Idag bygger det flesta second-hand företag upp sitt sortiment genom insamlat 

gods men det finns även de företag som arbetar mer likt ett traditionellt företag i bland annat 

sitt inköpsarbete. I den här uppsatsen har vi valt att granska hur second-hand företag bygger 

upp sitt sortiment och hur aktiviteterna kan skilja sig åt. 

De beslut som rör sortimentets uppbyggnad är av viktig betydelse eller som Kahn, B. E. 

(1999) förklarar det, det viktigaste besluten som ett företag står inför. Beslut om sortimentets 

bredd/djup, kvalité, varumärken, prissättning, kategorisering och hur sortimentet ska 

förändras över tiden. Sortimentet spelar även en viktig betydelse för kundbeteendet och i sin 

tur butikens lönsamhet. Bawa, Landwehr & Krishna (1989) konstaterar att ett bredare 

sortiment gör kunderna mer priskänsliga och mindre varumärkes lojala. Sortimentsbredden 

påverkar även kundernas priskänslighet och känslighet för olika typer av 

butikskommunikation, där känsligheten blir större desto bredare sortimentet är. Ett bredare 

sortiment gör att kunderna blir mer villiga att testa nya produkter. De flesta second-hand 

butiker erbjuder idag ett brett sortiment, vilket borde betyda att deras kunder också är mindre 

varumärkeslojala och priskänsliga. Vilket då borde betyda att de second-hand företag som 

erbjuder ett smalare mer nischat sortiment har kunder som är mer varumärkeslojala och 

mindre priskänsliga. 

Rätt beslut kring sortimentets uppbyggnad har alltså betydelse för företagens försäljning och 

lönsamhet. I den här uppsatsen kommer vi att ta reda på hur second-hand företag arbetar med 

sitt sortiment och hur mycket tanke det ligger bakom. Kanske finns det utrymme för second-

hand handeln att växa och bli större med hjälp av en mer aktiv sortimentsstyrning. Det skulle i

så fall betyda att man skulle kunna spara in på de enorma resurser som idag går åt till 

nyproduktion av kläder, och i sin tur på ett bättre sätt värna om miljön. Detta förklarar Farrant,

Irving Olsen & Wangel (2010) de konstaterar att köpet av 100 återvunna plagg skulle bidra till

att man sparar in på de miljöeffekter som 85 nyproducerade plagg orsakar. Dessutom säger 

Naturskyddsföreningen (2012) att om alla svenskar skulle byta till sig ett kilo kläder per år 

istället för att köpa nytt skulle vi spara ungefär 25 000 ton kemikalier, 600 miljoner badkar 

med vatten och 142 000 ton koldioxid (C02 e). 
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Syfte

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur ett second-hand företag arbetar med sin 

sortimentsstyrning och hur den skiljer sig från hur man traditionellt sätt arbetar.

Problematisering

Ett av de mest grundläggande strategiska besluten som ett företag måste ta handlar om 

sortimentets erbjudande. Som företag strävar man efter en balans mellan sortimentets bredd, 

djup och servicenivå. Bredden på ett sortiment bestäms av hur många olika behov och 

önskemål som butiken kan tillfredsställa. Det vill säga hur många olika varugrupper som 

butiken har att erbjuda. Sortimentets djup handlar om hur många varianter butiken kan 

erbjuda inom varje varugrupp. Ett brett sortiment innebär att man måste ta hänsyn till att det 

blir svårare att samtidigt erbjuda ett djupt sortiment. Det handlar hela tiden om att göra 

lämpliga avvägningar med avseende på bredd, djup och servicenivå. Om man inte erbjuder 

rätt balans av sortimentet kan det orsaka förluster både i nuvarande och framtida försäljning. 

(Mantrala, Levy, Kahn, Fox, Gaidarev, Dankwoth & Shah 2009). 

De flesta second-hand företag i dag erbjuder ett brett sortiment och butikerna är oftast väldigt 

välfyllda. De största second-hand kedjorna bygger upp sitt sortiment av skänkt gods vilket 

borde betyda att det är svårare att ha kontroll över sitt sortiment eftersom att man är beroende 

av de varor som man får in. Kunderna borde vara mindre varumärkeslojala eftersom att 

utbudet är så varierande och brett. Men, det finns second-hand företag som istället köper in 

sina varor av noga utvalda leverantörer. Vilket då borde betyda att sortimentet blir smalare 

och bättre nischat och i sin tur bidra till hög lojalitet bland sina kunder. Vi vill ta reda på hur 

second-hand företag arbetar med de aktiviteter som rör sortimentets uppbyggnad och hur man 

på olika sätt kan påverka sortimentet. 

Forskningsfrågor

- Hur arbetar second-hand företag med sin sortimentsstyrning?

- Hur ser den traditionella sortimentstyrningen ut?
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- Skiljer sig sortimentsstyrningsaktiviteterna åt mellan second-hand företag?

Metod

Undersökningsmetod

Vårt undersökningsarbete har bestått av kvalitativ insamlingsmetod. Vi har utfört intervjuer 

och brevintervju med representanter från våra valda företag. Intervju svaren står till mestadels

för det empiriska underlaget. Vi besökte Emmaus Björkås huvudkontor på Ångpannegatan 6 i 

Göteborg den 15/4-2014 där fick vi träffa Elisabeth Ahlström, logistikchef. Innan vårt besök 

hade vi skickat våra frågor till Elisabeth så att hon var väl förberedd inför vårt besök vilket 

gav djupare svar vid den personliga intervjun. Frågorna vi ställde var förberedda och svaren 

spelades in på ljudfil med Elisabeths godkännande. Vi valde att intervjua Elisabeth på grund 

av att hon var ansvarig för de frågor som främst berörde vår undersökning. Vi valde personlig 

intervju då det är att föredra när respondenten ska uttala sig om något med egna ord samtidigt 

som man får möjlighet att ställa följdfrågor (Christensen, Andersson, Engdahl & Haglund 

2010). Vi fick även ta del av en öppen deltagande observation genom en rundtur på deras 

centrallager för att observera hur deras insamling och sortering hanteras. Vi har även haft 

kontakt med Anna Fors, kommunikationsansvarig på Emmaus Björkå, den 13/5-2014. 

Intervjun med Anna bestod utav en brevintervju med öppna frågor, vilket innebar att vi gav 

henne friheten att själv förklara hur hon arbetar som butikskommunikatör. 

Undersökningen av Beyond Retro bestod av en intervju med butikschef på Beyond Retro, 

som vi väljer att kalla för Maria, den 9/5-2014 på Claesgatan 8 i Malmö. Vi valde att intervjua

Maria då han länge arbetat för företaget, i både Stockholm och Malmö, vilket gav oss bra och 

trovärdigt undersökningsmaterial. Frågorna som ställdes var förberedda och svaren fnns 

sparade hos författarna.

I vårt undersökningsarbete har vi även utfört egna observationer i flera av vardera företags 

butiker. Observationerna var av dold icke deltagande karaktär, vilket betyder att vi inte 

informerade butikspersonalen om vårt genomförande (Christensen et al. 2010). Detta gav oss 

en uppfattning om sortimentet utifrån en konsuments perspektiv. Vi har även utfört personlig 

intervju med respektive butikschef från Emmaus Björkå och säljare från Beyond Retro som 

inte var kontaktade i förväg eller förberedda om att vi skulle komma. Intervjuerna var av 
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spontan karaktär då vi inte hade några uppstyrda frågor vilket gav en naturlig dialog som tillät

oss ställda följdfrågor.

Datainsamlingsmetod

Vår datainsamling består främst av primärdata som kommer från de intervjuer vi ställt till 

företagsrepresentanterna. Men vi har även använt oss av en del sekundärdata som vi hittat på 

företagens hemsidor, Beyond Retro (2013). About us. Emmaus Björkå (u.å.). Handla. Till vår 

teoretiska referensram har vi använt oss av boken Lönsamhet i butik som refererar till andra 

teorier. Lönsamhet i butik ger förståelse för hur företagets försäljning och lönsamhet hänger 

ihop med butikens sortiment och konsumentens beteende. De artiklar vi använt oss av består 

av vetenskaplig karaktär. Vi använde oss bland annat av sökorden ”Assortment planning”, 

”Second-hand”, ”Fashion Retailing”, ” Consumer response to retailers’” i databasen 

Summon. Artiklarna som vi hittade och som vi använt oss av behandlade frågor så som hur 

man traditionellt sätt bygger upp ett sortiment och varför sortimentsstyrning är viktig och kan 

vara problematisk. Men också artiklar som handlade om second-hand handeln rent generellt. 

Den information vi inte hittade i vetenskapliga artiklar har vi kompletterat med artiklar 

publicerade på hemsidor som Naturskyddsföreningen (2012). Klädbytardagen blev en stor 

succé. Till vårt undersökningsarbete har vi tagit hjälp av Marknadsföringsundersökning - En 

handbok (2010). 

Analysmetod

Emmaus Björkås styrningssätt kommer att sättas i relation till hur det traditionella företaget 

arbetar med att bygga upp sitt sortiment. Detta kommer vi göra med hjälp av vår teoretiska 

referensram som innefattar modellen Classification into levels for fashion apparel (2001) och 

teorier av Hernant & Boström (2010). Vi kommer även att sätta Emmaus Björkå och Beyond 

Retros verksamheters sortimentsstyrningsstrategier i relation till varandra för att analysera 

dess likheter och olikheter. 

Urval

Vi har valt att undersöka två olika second-hand företag som på olika sätt arbetar med sin 

sortimentsstyrning. Emmaus Björkå är ett svenskt grundat second-hand företag som 

grundades 1965 och som idag finns i fyra städer med 7 butiker (Emmaus Björkå u.å.). 
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Företaget arbetar ideellt med att skapa resurser för internationellt stöd och utvecklingsarbete 

genom att återvinna insamlat gods. Varför vi har valt att undersöka Emmaus Björkås 

sortiment beror på att dom erbjuder ett väldigt brett sortiment, som skiljer sig från Beyond 

Retro. Beyond Retro är en vinstdrivande vintage klädkedja som grundades i östra London 

2002 (Beyond Retro 2013). Företaget har idag butiker i både London och Sverige. Till 

skillnad från Emmaus Björkå erbjuder Beyond Retro ett noga utvalt nischat sortiment med 

moderiktade kläder från olika decennier.

Avgränsningar

I den här uppsatsen har vi valt att avgränsa oss genom att bara undersöka två second-hand 

företags sortimentsstyrningar. Vi valde Beyond Retro och Emmaus Björkå då deras sortiment 

skiljer sig åt. Beyond Retro finns i både Sverige och Storbritannien men vi har valt att samla 

in vår information endast från de svenska medarbetarna. Vi valde Beyond Retro då de är 

ensamma om sitt second-hand sortiment i Sverige och vi valde Emmaus Björkå för att de 

representerar det vanligaste second-hand sortimentet. Främst kommer vi att fokusera på dam-

sortimenten för att det är den största varugruppen. 

Bortfall 

Tyvärr fick vi inget svar från Beyond Retros huvudkontor vilket har gjort att vi inte fått in det 

djup av undersökningsmaterial som vi hade hoppats kunna samla in. Istället har vi 

kompletterat med fler intervjuer av Emmaus Björkå. Detta gör att vi främst kommer att 

koncentrera oss på att analysera Emmaus Björkås sortimentsstyrning och mest använda 

Beyond Retro som ett jämförande företag. 

Teoretisk referensram

Sortimentsstyrning

Hernant & Boström (2010) beskriver sortimentsstyrning som ett begrepp för företagets arbete 

med sortimentets sammansättning, påfyllning och exponering av varor. Att få ihop ett 

sortiment bestående av rätt produkter, i rätt mängd och i rätt tid är ytterst viktigt och för detta 

spelar företagets inköpsrutiner en viktig roll. I det traditionella företaget börjar 
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inköpsprocessen med att fastställa inköpsspecifikationer gällande kvalité och kvantitet. Sedan 

handlar det om att välja rätt leverantörer som är bäst lämpade för tillverkningen för att sedan 

lägga ordern (J. van Weele 2010). Påfyllningen av varor är också en viktig del i processen. I 

dag har de flesta butiker datoriserade system för automatisk påfyllning av varor. Butiker utan 

datoriserade system kräver att butikschefen och medarbetarna är observanta på butikens 

varufyllnad. Är man inte tillräckligt observant kan det hända att det blir för många, för lite 

eller ”fel” sorts produkter i sortimentet. Detta kan leda till ett osammanhängande sortiment – 

som i sin tur kan leda till en otydlig image. 

Utrymmesplanering

Utrymmesplanering handlar om sortimentets placering i butiken och placeringen av olika 

produkter och produktgrupper i förhållande till varandra. Större butikskedjor utgår oftast efter 

planogram, vilket är en beskrivning av hur varje butiks sortiment ska fördelas och se ut. 

Arbetet handlar hela tiden om att göra avvägningar om vilka produkter som ska få ta mest 

plats och hur det kan påverka försäljningen. Det är noga med att inte ge en produkt så mycket 

plats att det går ut över försäljningen av andra produkter (Hernant & Boström 2010). Enligt 

Davies & Ward (2000 se Hernant & Boström, M. M, 2010, s.199) handlar utrymmesplanering

om att planera på tre olika nivårer:

 Den första nivån, butiksnivån, handlar om att fördela avdelningarna och 

varugrupperna efter butikens golvyta. Hur stort utrymme som respektive varugrupper 

ska fördelas.  

 Den andra nivån, varugruppsnivån, handlar om att fördela varugruppens produkter på 

den ytan som respektive varugrupp fått. Till exempel hur stor del byxor, tröjor 

respektive jackor ska få ta på butikens dam yta. 

 Den tredje nivån, produktnivån, handlar om hur mycket plats enskilda produkter inom 

varje kategori ska få. Hur många olika varianter av varje produkt, byxor, tröjor 

respektive jackor, som ska exponeras. 

Produkternas placering i butiken kan alltså påverka butikens lönsamhet. Det är viktigt att 

planera så att man undviker att ha för mycket plagg ute i butiken samtidigt som man inte får 

ha slut på produkterna. Produkterna ska dessutom placeras i förhållande till varandra på ett 

sätt som känns naturligt och som underlättar för konsumenten. Produkter som står för en hög 
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andel av försäljningen och som har en hög omsättningshastighet behöver mer utrymme än 

produkter som har en liten andel. Men detta betyder inte att en produkt som säljer dubbelt så 

mycket som en annan ska ha dubbelt så mycket utrymme än den varugrupp som säljer lite. 

(Hernant & Boström 2010) 

Traditionell varugruppsuppdelning inom klädföretag

När man planerar ett sortiment delar man upp produkterna efter olika nivåer, där varje nivå 

består av olika produktgrupper. Rajaram (2001) förklarar den traditionella uppdelningen av 

varugrupper för klädföretag. Se figur 1. 
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Det vanligaste sättet att dela in sitt sortiments varugrupper på är att först dela in efter dam och

herr. Därefter delar man in dam respektive herr efter stil eller användningsområde. Man 

fortsätter sen att dela in efter plaggtyp och inom varje plaggtyp finns de olika stilarna följt av 

färgsortering. För traditionella klädföretag gäller generellt sett att en ökning av 

produktgrupper innebär större kostnader för företaget. Om man till exempel skulle lägga till 

skor i sitt sortiment skulle det innebära en större kostnad för företaget eftersom att det är en 

större skillnad mellan varugruppen skor och varugruppen tröjor. (Rajaram 2001)

Prissättning

Som Hernant & Boström (2010) skriver är prissättning en av de viktiga aspekterna som tillhör

butikssortimentet. Det är viktigt att priset på varorna stämmer överens med sortimentets 

övriga egenskaper så som kvalité och upplevelse. En lägre prisnivå kan locka fler kunder till 

butiken i den mening att det leder till en större kundströmning. 

Det finns tre olika metoder för företag att arbeta med prissättning. Ett företag kan antingen 

använda sig av kundorienterad prissättning vilket innebär att man i första hand sätter priset 

efter vad konsumenterna är villiga att betala. Den andra metoden kallas för 

kostnadsorienterad prissättning och då sätter man priset så att det ger tillräcklig 

kostnadstäckning och ger vinst. Den tredje metoden utgår från konkurrenternas prissättning 

och kallas konkurrentorienterad prissättning. Priserna sätts i första hand i förhållande till 

konkurrenternas prissättning och kvalitet i köpupplevelsen. (Hernant & Boström 2010)

Empiri

Emmaus Björkå

Det här empiriska materialet är insamlat av Elisabeth Ahlström, logistikchef samt Anna Fors, 

kommunikationsansvarig på Emmaus Björkå. 

Emmaus Björkås kläd- och skosortiment består av begagnade kläder som samlats in i Sverige.

Varje butik har utstationerade containrar där allmänheten kan skänka sitt gods. Insamlingen 

sker också via kommunala samarbeten där man tillsammans startat upp ”kompis-butiker” runt

om i landet. Butikerna drivs av kommuner men intäkterna går till Emmaus Björkå och det 
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som inte säljs i butiken skickas med till den stora insamlingen. Den stora insamlingen har sitt 

centrallager i Göteborg och dit skickas all konfektion.

Varje dag sorteras ca 4 ton konfektion. Sorteringen är tidskrävande och man sorterar bara det 

som man hinner med. De kläder eller skor som man inte hinner sortera eller som är 

illaluktande, söndriga eller fläckiga sorteras bort och säljs vidare till välgörenhet eller slängs. 

Emmaus Björkå vill förmedla en professionell känsla i butiken och det är därför viktigt att 

inga trasiga plagg går till försäljning. De försöker komma bort från ”loppis-känslan” och mer 

sträva efter att vara en ”vanlig” butik. Därefter går varorna vidare till prissättning. Personalen 

som prissätter är kunniga inom den varugrupp som dom ska prissätta vilket betyder att de 

delar ett stort intresse för varugruppen. När man prissätter utgår man från varumärke, kvalitet 

och att det ska prismärkas med ungefär 1/3 av nypriset. I Malmö har man testat en ny sorts 

prissättningsstrategi där man har valt att inte prissätta plaggen alls, utan man har istället satt 

ett fast pris för varje varugrupp. Detta för att minska prissättningen och på så sätt kunna 

exportera mindre och sälja mer eftersom att prissättningen är resurskrävande.

Varje vecka lägger butikscheferna för de olika butikerna in önskebeställningar på vilka varor 

de önskar få in mer av i sina butiker. Centrallagret försöker sedan uppfylla butikschefens 

beställning. Men det som skickas till butikerna är beroende av hur mycket centrallagret fått in 

av respektive varugrupp. Har man fått in mer av en varugrupp påverkas butikernas sortiment 

och butiksytans fördelning av detta. Alla varor som skickas till butikerna ska ut i butiken då 

de vill undvika lagerhållning av varorna. Det är inte tillåtet att ha lager då det kan vara så att 

någon annan butik istället behöver varorna.

Det mest typiska med Emmaus Björkås butik är enligt Elisabeth Ahlström, deras breda 

sortiment och begagnade kläder till en bra kvalitet med ett professionellt intryck – men, det 

får inte vara för överarbetat. Sortimenten skiljer sig från butik till butik och beror på var 

butikerna ligger. Vissa varugrupper går bättre i vissa geografiska områden och tvärt om. I 

storstäderna satsar man mer på retro-sortimentet medan man satsar mer på bas-sortiment i 

mindre städer.

Fördelningen av butikens yta delas först upp efter varugrupperna dam, herr och barn. 

Damsortimenet har sedan sina undernivåer bas, XL, mamma, retro, exklusivt, skor och 

accessoarer. Efter den uppdelningen arbetar de sedan mycket med att dela in efter färg. 

Plaggen delas upp i färgkombinationsgrupper, 2-4 st. beroende på kvantiteterna. Inom 

färggruppen delas plaggen in i respektive varugrupp. Till exempel damavdelningens ”kall 
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basfärg” i vitt, grått, denim och svart, inom detta färgtema samlas alla linnen för sig, alla 

kortärmade blusar för sig, alla kavajer, alla klänningar. På så vis kan de hjälpa kunderna att 

hitta lättare. Varugruppernas fördelning över butikens golvyta är beroende av hur mycket 

butikerna får in av varje varugrupp. Får man in mer av svarta plagg en vecka planeras butiken 

därefter. Herravdelningen är uppdelad i dressat och casual, samt i uppdelningen varm/kall 

färgskala. Här har de sällan köpsvaror (kavaj, kostym, kostymskjorta osv.) placerade på 

vägghäng, vilket inte är lika lättillgängligt som golvställ, och det vardagligare sortimentet, 

casual, placeras på golvställ för att underlätta impulsköp.

Plaggen som går under etiketten retro tillhör den varugrupp som består av vintagekläder med 

högre modegrad och har därför högre prissättning. Retroplaggen är även svårare att få tag på 

och kräver därför större sorteringsresurser. Även om retro-sortimentet visar bra 

försäljningsresultat väljer man att inte sortera mer än vad man redan gör då det är en 

övervägning av personalkraft.

Emmaus Björkå har en butikskommunikatör, Anna Fors som ansvarar för alla fem butiker i 

Sverige. Hon arbetar så att butikerna inte bli för fyllda. Tidigare har man haft problem med 

för fyllda butiker så att det har varit svårt för kunderna att hitta rätt och få tag på plagg. Nu 

finns det en maxgräns för hur många plagg som får exponeras per hyllplan och ställning. 

Riktlinjerna för max antal plagg per 90 cm klädställning varierar mellan olika varugrupper. T 

ex. 80 st. damtoppar/båge och 65-70 par jeans/båge. Annars har de en snabbchecksmetod för 

att se om det är rätt fyllnadsgrad. Den går till så att en skjuter plaggen bryskt åt sidan på 

bågen, och sedan släpper. Om det blir kvar c:a en decimeter tomrum på bågen när plaggen åkt 

tillbaka så är det enligt deras mått mätt välfyllt utan att vara proppfullt.

Varje vår och höst byter man färgteman på damavdelningarna och säsongsanpassar butikerna. 

Herr och barnavdelningarna har enklare färgteman i kall/varmskala, så där handlar det mest 

om att byta ut säsongsvarorna.

Alla andra omflyttningar i butikerna baseras vanligtvis på försäljningsstatistiken. Det pågår 

även ett ständigt förbättringsarbete i att vara enkla och tydliga i deras varuvisning, i och med 

det flyttar de om varorna en hel del för att prova fram hur de kan nå bästa resultat.

Inspiration och exponeringar får personalen i butiker själva sköta, och anpassar 

svårighetsnivån efter intresse och kompetens på området. Anna Fors håller då och då även 
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miniworkshops i exponeringsteknik när hon är ute på butiksbesök och det är även hon som 

ansvarar för all fönsterskyltning i butikerna. 

Våren 2014 har Emmaus Björkå startat ett projekt där de syr om en liten kollektion av gamla 

plagg. Detta för att kunna värna om plagg som t.ex har en fläck eller andra defekter istället för

att slänga det. Samtidigt som de hjälper människor med arbetssvårigheter att få komma ut i 

arbetslivet. Plaggen är i retrostil och kommer komma ut i deras butik i Göteborg, som står för 

det största retro sortimentet. 

Beyond Retro

Det här empiriska materialet är insamlat från Maria, butikschef på Beyond Retro i Malmö.

Beyond Retros sortiment är uppbyggt av noga utvalda vintage-plagg som köps in indirekt 

eller direkt från amerikanska välgörenhetsorganisationer. Det är catwalken, utbudet och 

trenderna som bestämmer vad som ska finnas i butik och sortimentet förändras därför efter 

varje säsong. Beyond Retros produktteam arbetar säsongsmässigt utifrån catwalken och kan 

på så sätt leda sina professionella inköpare i rätt inköpsriktning. Sorteringen av den inköpta 

konfektionen sker hos deras leverantör i Indien innan den skickas vidare till centrallagrena i 

London respektive Sverige där varorna sedan prissätts. 

Peronalen ska ha ett brinnande intresse för vintage och vara serviceinriktad. Prissättningen 

utförs av anställda som har god kunskap när det kommer till modehistoria och textila material.

Priserna sätts utifrån plaggens kvalité, årtioende och hur unikt plagget är. Beyond Retro har de

högsta priserna som second-hand kedja i Sverige. Inga illaluktande eller håliga plagg får 

finnas i sortimentet om det inte är så att det är ett väldigt unikt plagg. Då märks plagget med 

en beskrivning av dess defekt och priset sätts därefter. 

Den mest köpkraftiga kunden är kunden som letar efter maskeradkläder på grund av det 

välsorterade vintageutbudet. Men den mest typiska kunden är unga människor som vill klä sig

alternativt och trendigt. De vill erbjuda sina kunder en unik köpupplevelse med en miljö som 

inspirerar till att våga ta ut svängarna och våga vara kreativ. 

2011 introducerades Beyond Retros eget märke Beyond Retro Label som idag säljs i alla 

butikerna. Konceptet går ut på att re:designa och göra om vintage plagg så de får en ny 
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tolkning med modern stil. Märket står för att Beyond Retro vill värna om miljön fast på ett 

moderiktat och innovativt sätt.

Sortimentets varugrupper delas först in efter dam respektive herr. Därefter är all konfektion i 

större drag indelat efter färg. Man lägger ner mycket tid på att noggrant dela in sortimentet 

efter färg, det är högt prioriterat att det ska se välsorterat och snyggt ut i butiken. Beyond 

Retro har en butikskommunikatör som åker runt till butikerna i Sverige för att se till så att 

butikerna ser bra ut. Varje vecka får butikerna nya instruktioner och butiken ska i stort sett 

möbleras om och fungerar som en standard för alla butikerna.

 

Analys av Emmaus Björkås sortimentsstyrning

Sortimentsstyrning

Emmas Björkå skiljer sig från det traditionella företagets inköpsprocess då man inte väljer 

sina leverantörer utan istället får alla sina varor skänkta skickat till sig. Detta gör att man inte 

kan styra över sitt sortiment på samma sätt som ett traditionellt företag och man är helt 

beroende av vad man får in. Det blir därför svårare för Emmaus Björkå att anpassa sitt 

sortiment efter säsonger, årstider eller trender, eftersom att man inte vet vilka varor man 

kommer få in eller när man får in dom. Vill man ha mer kontroll och styra över sitt sortiment 

gäller det som second-hand företag att lägga ner större resurser på sorteringen, eller att man 

direkt köper in rätt varor.

Som Hernant & Boström (2010) förklarar är det bra med automatisk påfyllning så att man 

lättare kan ha koll på att rätt mängd varor finns i butiken. På grund av att det bara finns en 

upplaga av varje plagg i en second-hand butik fungerar inte ett datoriserat system för 

automatisk påfyllning. Detta innebär att butikspersonalen måste vara extra observanta på 

butikens varufyllnad så att rätt mängd varor finns ute i butiken. För att underlätta arbetet 

använder man sig istället av riktlinjer för hur många plagg som får hänga per klädställ och per

hylla. På detta sätt håller butikspersonalen bättre koll på att rätt mängd varor hänger ute i 

butiken. 

Enligt Hernant & Boström (2010) handlar sortimentsstyrning även om exponering av varor. 

Butikerna får riktlinjer kring hur sortimentet ska vara uppbyggt men detta mest på grund av 

att man vill undvika att det ska bli för fullt i butikerna. Butikerna får även riktlinjer för de 
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färgteman och säsongsanpassningar som var butik ska följa och varje butik får hjälp med sina 

skyltfönster av en butikskommunikatör. Resten av all exponering har man däremot valt att 

lägga ansvaret på butikspersonalen att sköta själva. Detta kan betyda att exponeringen kan 

variera och vara olika bra gjort beroende på vilken butik man besöker och bidra till en otydlig 

image. Till exempel så exponeras de olika varugrupperna olika mycket och på olika sätt 

beroende på vilken butik man besöker. 

Utrymmesplanering  

Som butik ska man planera sitt sortiment så att det ekonomiska resultatet blir så bra som 

möjligt. Det finns vissa ställningstaganden bakom Emmaus Björkås sortiment som visar på att

det finns en tanke kring försäljningssiffror. Man låter bland annat de produkter som har störst 

benägenhet att bli impulsköp ta del av golvytan så att de är lättillgängliga, medan man istället 

hänger upp de svårsålda produkterna så att de blir synliga för kunden. Emmaus Björkås 

butiksnivå, varugruppsnivån och produktnivån påverkas av hur mycket man får in av varje 

produkt, vilket kan variera vecka till vecka. Man får inte ha någon lagerhållning av varor, allt 

ska ut i butik, vilket betyder att man inte kan lagerhålla produkter av en viss varugrupp om det

skulle vara så att man fått in väldigt mycket av just den. Den varugrupp som tar störst 

utrymme är dam vilket beror på att det är den varugruppen som säljer bäst, men även på grund

av att man får in mest av kategorin damplagg. Men det är viktigt att inte ge damsortimentet 

för stor yta, det kan då påverka försäljningen av till exempel herr, eller retro eller någon annan

varugrupp.  Eftersom teorin säger att det är viktigt att inte ge en produkt så mycket plats att 

det går ut över försäljningen av en annan produkt (Hernant & Boström 2010).

Traditionell varugruppsindelning inom klädföretag

Emmaus Björkås varugruppsindelning skiljer sig från Classification into levels for fashion 

apparel (2001). Man börjar med att dela in sitt sortiment efter dam och herr precis som i ett 

vanligt företag. Emmaus Björkå delar sen in herr respektive dam efter sina varugrupper, så 

som retro, bas, skor och så vidare, precis som hos det traditionella företaget. Men 

uppdelningen av varugrupperna är otydlig. Detta beror på att butikerna är väldigt välfyllda så 

att varugrupperna går in i varandra utan någon tydlig avskiljning. Därefter delar Emmaus 

Björkå in sitt sortiment efter färgskala vilket skiljer sig från den traditionella modellen där 

man då delar in efter plaggtyp. Emmaus Björkå lägger ner mycket tid på att färgsortera, detta 
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gör att sortimentet känns mindre rörigt och det blir lättare för kunderna att orientera sig. Man 

låter kunden attraheras av färgteman då det bara finns en upplaga av varje plagg. Inom varje 

färggrupp hittar man sen plaggtyperna men som i sin tur inte är indelade efter stilar så som 

modellen beskriver.

I figur.2 kan man tydligt se hur Emmaus Björkås varugruppsindelningsstrategi skiljer sig från 

den traditionella när man kommer ner på den tredje nivån. Man delar alltså in sitt sortiment 

som figuren visar på grund av att sortimentet består av unika plagg. Den traditionella 

varugruppsindelningsstrategin hade lett till ett rörigt intryck i butiken. Men i stort sett liknar 

varugruppsindelningen den traditionella, eftersom att man vill eftersträva att det ska kännas 

som en ”riktig” butik och man vill komma ifrån ”loppis-känslan”.

Rajaram (2001) beskriver att ett sortiment med flera varugrupper i regel innebär större 

kostnader för företaget, denna teori går inte att applicera på ett second-hand företag då det 

snarare blir dyrare att erbjuda ett sortiment med få välsorterade varugrupper. De stora 

kostnaderna ligger nämligen i sorteringen av det insamlade godset. Det handlar om en 

avvägning och Emmaus Björkå har valt att erbjuda ett sortiment med flera varugrupper för att 

minska på kostnaderna och för att kunna ta vara på så mycket plagg som möjligt. 
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Prissättning

Emmaus Björkå sätter sina priser utefter vad kunderna är villiga att betala, så kallat 

kostnadsorienterad prissättning. Eftersom att Emmaus Björkå inte är ett vinstdrivande företag 

använder man sig inte av den kostnadsorienterade prissättningen. Man prissätter sitt sortiment 

efter 1/3 av ursprungspriset vilket gör att priset på kläderna är lågt. En låg prissättning leder 

till en större kundströmning men kunderna blir däremot inte varumärkeslojala. Priset stämmer

överens med sortimentets övriga erbjudande, istället för att erbjuda andra tjänster så som 

service eller ett noga utvalt sortiment så väljer man att istället sätta ett lågt pris på sina varor. 

Emmaus Björkå hade inte kunnat ta högre priser eftersom att kunderna då hade efterfrågat en 

högre köpupplevelse. Det skulle innebära att företaget till exempel skulle behöva lägga ner 

större resurser på sin sortering så de kom längre bort från ”loppis-känslan och får ett mer noga

utvalt sortiment. 

 

Jämförande analys av Beyond Retro och Emmaus Björkå
Beyond Retro köper in sina kläder utifrån den traditionella inköpsprocessen. Eftersom att de 

själv köper in sina kläder kan de styra över sitt sortiment på ett annat sätt än vad Emmaus 

Björkå kan, då deras sortiment är uppbyggt av skänkt gods. På samma sätt som de flesta 

modeföretag styr Beyond Retro sitt sortiment efter trender, vilket också innebär att dom måste

lägga ner större resurser för att få in rätt produkter i sitt sortiment. Större resurser innebär att 

företaget måste ta högre priser. Samtidigt som kunderna blir mer villiga att betala då 

köpupplevelsen är högre med det nischade sortimentet och den kunniga serviceinriktade 

personalen. Det här styrningssättet skiljer sig från Emmaus Björkå som väljer att istället 

erbjuda ett brett sortiment med lägre priser. Däremot har Emmaus Björkå en varugrupp i sitt 

sortiment, retrosortimentet, som byggs upp på ett liknande sätt som Beyond Retros med större

resursåtgång till sorteringen. Vilket innebär att Emmaus Björkås retroplagg är dyrare än det 

övriga sortimentet. 

En annan skillnad är Beyond Retros personal som måste vara kunniga inom modehistoria och 

vara mycket serviceinriktade vilket bidrar till en högre kundupplevelse. 
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Den största likheten mellan företagen är hur man väldigt aktivt arbetar med att färgsortera 

sortimentet. Detta är alltså en utmärkande sak att göra inom second-hand handeln då de är vid 

behov att hitta struktur i ett blandat sortiment med bara en unik upplaga av varje plagg. 

Beyond Retro har en butikskommunikatör precis som Emmaus Björkå men syftet med 

butikskommunikatören skiljer sig åt. Skillnaden är att Beyond Retro arbetar mer aktivt med 

sin exponering och inspiration då syftet är att skapa en inspirerade miljö som ska vara 

standard för alla butiker. Emmaus Björkås butikskommunikation syftar mer till att få struktur i

butiken så att den inte bli för fylld med varor och man lägger inte ner så mycket tanke kring 

övrig exponering och inspiration. 

  

Avslutande diskussion

Under arbetets gång blev vi bland annat positivt förvånade över hur mycket Emmaus Björkå 

arbetar med sin sortimentsstyrning. Vi förväntade oss inte att det fanns riktlinjer att förhålla 

sig till gällande mängden inventarier i butiken då butikerna i nuläget känns för välfyllda. 

Lite av våra egna reflektioner av empirin var att vi reagerade på, både när vi gjorde våra 

observationer och i vår intervju, hur lite tanke det ligger bakom butikens exponering och 

inspiration av Emmaus Björkås sortiment. Vill man som second-hand butik likna en vanliga 

butik är dessa faktorer en viktig del som påverkar kundernas köpupplevelse. Allt ansvar för 

exponering och inspiration ligger på butikspersonalen själva utan några riktlinjer, vilket 

innebär, som de själva säger, att resultatet påverkas av butikspersonalens intresse och 

kompetens. Just på grund av detta hade det varit bra om Emmaus Björkå infört planogram 

som varje butik ska förhålla sig till precis som Beyond Retro har och gör. Genom våra egna 

observationer kunde vi också lägga märke till att indelningen mellan de olika varugrupperna i 

vår mening inte är tillräckligt tydliga. Detta kan bero på att butikerna är för välfyllda som i sin

tur beror på att man skickar för mycket kläder till butikerna utan att låta dom ha någon 

lagerhållning. Man hade till exempel kunnat framföra retrosortimentet på ett bättre sätt genom

att på ett tydligt sätt avskilja det från resten av sortimentet, och dessutom jobba mer med att 

inspirera kunderna med till exempel skyltdockor eller affischer. 

Riktlinjerna kring hur välfylld varje Emmaus Björkås butik får vara är väldigt specifika vilket 

förvånade oss till det positiva. Men det är viktigt att inte fylla butikerna med för mycket varor 

om man vill framstå som en professionell butik. Däremot anser vi att Emmaus Björkå bör 
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minska antalet plagg per klädställ och hur många plagg rent generellt som ska finnas i butiken

eftersom att vi uppfattar sortimentet som för brett och välfyllt. 

Den nya prissättningen som Emmaus Björkå börjat med i en av sina butiker, där man satt ett 

fast pris på varje plaggtyp, tror vi bidrar till ett oprofessionellt intryck som inte stämmer 

överens med den butik som dom säger att dom vill vara. Prissättningsstrategin påminner om 

hur man prissätter på loppis eller outlets där det mest väsentliga är att sälja mycket till ett 

billigt pris och mindre viktigt med köpupplevelsen. 

Förslag till vidare forskning 

Efter den här studien om hur second-hand företag arbetar med sin sortimentsstyrning, tycker 

vi att en vidare forskning kring hur hela second-hand företags värdekedja ser ut hade varit 

intressant att forska kring. Där man går in djupare på hur man arbetar med allt från logistik till

marknadsföring för att jämföra det med hur det traditionellt sett fungerar. 

Slutsats

-Hur arbetar second-hand företag med sin sortimentsstyrning?

Det mest karaktäristiska med second-hand företagens varugruppsinledning är hur man väldigt 

aktivt arbetar med att organisera och planera sitt sortiment efter färg. Något som skiljer sig 

från hur traditionella butiker arbetar. Varför man arbetar på det här sätter beror på att man bara

har en upplaga av varje plagg, vilket leder till att det blir lättare för kunderna att orientera sig i

butiken. 

-Hur ser den traditionella sortimentstyrningen ut?

Traditionellt sätt innefattar ett företags sortimentsstyrningsarbete beslut kring huruvida 

sortimentets bredd eller djup, vilken kvalité sortimentets varor ska ha, prissättning, 

kategorisering och hur sortimentet ska förändras över tiden. 

-Skiljer sig sortimentsstyrningsaktiviteterna åt mellan second-hand företag?

Vi kunde med hjälp av vår jämförelse se att det fanns olika sätt för second-hand företag att 

arbeta med sin sortimentsstyrning. Det vanligaste inom second-hand företag är att bygga upp 

sitt sortiment utifrån skänkt gods, det här sättet bidrar oftast till ett brett sortiment på grund av

den stora mängd varor som man får in. Men det finns second-hand företag som har börjat ta 

efter det traditionella sättet att styra sitt sortiment, vilket innebär att man köper in sina varor 
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från noga utvalda leverantörer, man arbetar mer aktivt med service och kvalité samt 

exponering och inspiration i butiken. 
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Bilagor

Frågor till Emmaus Björkå, Elisabeth Ahlström 15/4-2014

- Finns det någon statistik på ungefär hur många ton textil ni får skänkt varje år?

- Hur ser er insamlingsprocess ut? 

- Har ni ett stort centrallager? Mindre lager/sorteringsställen dit gåvorna kommer? Var 

ligger dessa?

- Vad finns det för tanke bakom er prissättning?

- Hur mycket självbestämmande har butikerna?

- Vilken kompetens ligger bakom dom som prissätter Retro plaggen och hur ser den 

prissättningen ut?

- Har ni någon särskild policy för vad som får säljas och vad som inte får säljas i 

butikerna? (kvalitet, tvättade innan osv?)

- Skiljer sig sortimentet från olika städer?

- Finns det någon tanke bakom vad som skickas till respektive butik, exempelvis får 

Borås-butiken in samma sortiment som Malmö-butikerna?

- Vad skulle du säga är typiskt Emmaus Björkås sortiment? (brett, billigt, smalt osv)

- Ni har ett brett sortiment till billiga priser, vilken målgrupp anser ni att ni riktar er till 

då? 

- Finns det någon tanke bakom sortimentets uppdelning i butik? (till exempel de olika 

kategorierna inom dam, herr och barn?)
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- Hur ser försäljningen ut av Retro (i Borås-butiken gick det inte så bra, hur ser det ut 

allmänt?)

- Vi har lagt märke till att era butiker är väldigt välfyllda, finns det någon tanke bakom 

detta och finns det någon maxgräns vad gäller kläder ute i butik? 

- Vad gör man med kläderna som inte går att sälja i butik?

Frågor till Emmaus Björkå, butikschef i Borås

- Vissa kläder ert sortiment går under retro, hur ser den sorteringen ut och vem arbetar 

med den?

- Hur ser insamlingen ut av er konfektion?

- Har ni ett brett sortiment?

- Hur arbetar ni med er sortimentsuppbyggnad?

- Finns det någon tanke kring golvytans fördelning?

- Hur pass säsongsbetingat är ert sortiment?

- Vad finns det för tanke bakom er prissättning?

Frågor till Emmaus Björkå per mail 13/5-2014

- Vi har lagt märke till att era butiker är väldigt välfyllda, hur arbetar ni för att plaggen 

ska vara lättillgängliga för kunden? Finns det några riktlinjer för vilket maxantal 

plagg per hylla/ställning som butikerna måste hålla sig till?
- Hur ofta förändrar ni butikens utseende, flyttar runt färggrupper, varugrupper ect?
- Arbetar ni med att inspirerar kunderna? Skyltning, dockor, plaggens placering och så 

vidare? 

Frågor till Beyond Retro, Butikschef i Malmö 9/5-2014

- Hur mycket självbestämmande har ni som butik? Rekrytering, skyltning, rea osv. 
- Finns det någon policy för vad som får säljas i butik?
- Hur fungerar er sortering av konfektion?

25



- Vilka kriterier ligger bakom prissättningen?
- Vilken är den typiska Beyond Retro kunden?
- Vilken kompetens ligger bakom dem som prissätter?
- Hur delar ni främst in ert sortiment?
- Vad är mest typiskt ert sortiment?
- Har någon visual merchandiser?
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