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Abstract
In our globalized society massconsumption is widespread. However there is a trend showing 
that people are starting to re-use clothes instead of buying newly produced garments. Reasons 
for  buying  secondhand clothing  are  many.  During  the  1950s  people  strived  to  look  like 
everyone else but in the 1960s this changed. Subcultures grew stronger. People wanted to 
separate  themselves  from  the  masses.  Secondhand  clothing  became  a  way  to  show 
individuality. The development of secondhand clothing has been fairly slow until about 10 
years ago when a shift in attitudes happened.

The  growing  awareness  of  the  environment  has  contributed  to  the  expansion  of  the 
secondhand market.  Press and media’s focus on how the textile industry has affected the 
environment  has  made  people  aware  of  the  consequences.  This  has  led  to  an  increased 
transparency  for  the  commercial  companies,  but  it  has  also  increased  the  interest  for 
secondhand clothing. In a society where values like individuality and authenticity has become 
more important than ever before the secondhand market fills a need.  The customers’ strive to 
be unique can be satisfied by providing garments that are one-off pieces.

The secondhand market is yet rather unexplored. We became interested in finding out who the 
actors on the secondhand market are and how they run their businesses. The problem that the 
study is based upon is; What is the business model for secondhand clothing? In this study the 
business model is defined as the way a company organizes their resources to create business. 
To answer our question we did a field study in Buffalo, New York State (USA). The reason 
for  choosing  Buffalo  was  that  the  city  has  an  interesting  economical  background  and  a 
relatively large variety of secondhand shops. Buffalo lost its heavy industry during the 1960s 
and 1970s.  Because  of  that,  the  population  declined.  Parallels  have  been  drawn between 
Buffalo as a “secondhand city” and the secondhand market.

The study has had a qualitative method of research. The empirical part is based on semi-
structured interviews. The selections of respondents have been chosen after type of shop to 
get  a  broad  perspective.  During  the  interviews  both  film-  and  audio  recording  has  been 
conducted, which has later been analyzed and interpreted.

Theory and empirical  facts  were connected in  the analyses.  Our  conclusions are  that  the 
different types of shops selling secondhand clothing have got different business models. What 
separates the business model of vintage- and consignment shops from the model of thrift- and 
charity shops is that they focus on the customer when they organize their resources.  The 
business model of thrift shops is to offer value creating processes. The customer becomes a 
co-producer in the consumption process.

The changing attitudes  towards  secondhand clothing have increased the demand for  used 
clothes.  Tendencies  show that  companies  have  started  to  acknowledge this  and  therefore 
adjust their offer, store locations and promotion. Because of this thrift shops have started to 



approach the business model of the vintage- and consignment shops where the customer is in 
focus. This change has been more evident on the Swedish market, however we think that this 
will  happen on the American market as well.  This shows that  when garments start  to be 
selectively chosen and sold in central locations the price increase which in turn decrease the 
customer’s part of the value-creating process.

Keywords: Secondhand market, Business model, Secondhand and Vintage clothing



Sammanfattning
I vår globaliserade värld är masskonsumtionen utbredd. Dock finns en trend som går mot att 
återanvända kläder istället för att köpa nytillverkade. Det kan finnas flera skäl för att handla 
secondhandkläder. Under 1950-talat strävade de flesta efter att se ut som alla andra, men på 
1960-talet skedde en förändring. Subkulturer växte sig starkare, där en önskan fanns att skilja 
sig från massan.  Secondhandkläder kom att  bli  ett  sätt för dem att  visa sin individualitet. 
Utvecklingen har gått relativt långsamt fram till för 10 år sedan då en förändring av attityd 
började ske. 

Den ökande miljömedvetenheten har  bidragit  till  secondhandmarknadens expansion.  Press 
och  medias  uppmärksammande  av  textilindustrins  påverkan  på  miljön  har  gjort  alltfler 
människor  medvetna  om  konsekvenserna.  Det  har  lett  till  en  ökad  transparens  hos  de 
kommersiella  företagen,  men  har  även  gjort  att  intresset  för  secondhandkläder  har  blivit 
större. I ett samhälle där värden som individualitet och autenticitet har blivit allt viktigare kan 
secondhandmarknaden fylla ett behov. Kunders strävan efter att vara unika kan tillfredställas 
genom att de erbjuds plagg som det bara finns ett exemplar av.

Secondhandmarknaden är ett relativt outforskat ämne. Vi blev intresserade av att undersöka 
vilka marknadens aktörer är och hur de bedriver sina verksamheter. Problemformuleringen 
som studien bygger på är;  Hur ser affärsmodellen för secondhandkläder ut? Affärsmodeller 
definieras i rapporten som de sätt ett företag organiserar sina resurser för att skapa affärer. För 
att besvara problemformuleringen gjordes i en fältstudie i Buffalo, New York State, USA. 
Anledningen  till  att  fältstudien  genomfördes  i  Buffalo  var  att  staden  har  en  intressant 
ekonomisk historia och ett relativt stort utbud av secondhandbutiker. Buffalo är en stad som 
förlorade sin tunga industri under 1960- och 1970-talen och därmed en stor del av stadens 
befolkning.  Paralleller  har  dragits  mellan  Buffalo  som  en  ”secondhandstad”  och 
secondhandmarknaden.

Studien har en kvalitativ huvudansats där semi-strukturerade intervjuer har legat till grund för 
empirin. Urvalet av företag gjordes genom icke-sannolikhets urval där vi valde efter typ av 
butik,  för  att  få  ett  bredare  perspektiv.  Under  intervjuerna  gjordes  både  film-  och 
ljudupptagning vilka senare analyserades och tolkades. 

I  analysen kopplades teorin till  empirin.  De slutsatser vi  kommit fram till  är  att  de olika 
typerna  av  butiker,  vilka  säljer  secondhandkläder,  har  olika  affärsmodeller.  Det  som 
framförallt  skiljer  vintage-  och  kommissionsbutikers  affärsmodell  från  ideella  och 
välgörenhetsbutikers affärsmodell är att de utgår från kunden när de organiserar sina resurser. 
De  ideella  butikernas  affärsmodell  är  att  erbjuda  värdeskapande  processer.  Kunden  blir 
därmed en medproducent i konsumtionsprocessen, eftersom de själva får ”leta”. Fördelen är 
bland annat ett lågt pris. 
 
I och med den förändrade attityden gentemot secondhandkläder har också efterfrågan på 
begagnade kläder ökat. Tendenserna visar att företagen har börjat uppmärksamma detta och 
anpassa sig mer efter kunden gällande butiksläge, utbud och marknadsföring. De ideella 
butikerna har därför börjat närma sig vintage- och kommissionsbutikernas affärsmodell där 
kunden är i fokus. Förändringen är störst på den svenska marknaden, men vi tror att den även 
kommer att ske på den amerikanska marknaden. Det visar att när plaggen väljs ut selektivt 
och säljs i centrala butikslägen ökar priset. Det medför att kundens delaktighet i den 
värdeskapande processen minskar.



Nyckelord: Secondhandmarknad, Affärsmodell, Secondhand- och vintagekläder 
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1. Inledning

1.1 Problembakgrund
Under de senaste decennierna har masskonsumtionen brett ut sig i västvärlden. Efter andra 
världskriget förstärktes ekonomin i  dessa länder och det fanns en optimism för framtiden. 
Konsumtionen ökade och konsumtionssamhället vi har idag växte fram.1 Det var med hjälp av 
amerikansk  teknik  och  produktionsstyrka  som  segern  i  andra  världskriget  och 
återuppbyggandet av Europa kunde genomföras. Teknik som bilar och TV förändrade synen 
på  världen.  Med  en  årlig  tillväxt  på  fyra  procent  i  OECD-länderna  (medlemmar  i 
Organisationen  för  Ekonomiskt  Samarbete  och  Utveckling)  under  1950-  och  1960-talen 
stärktes den optimism som fanns. Regeringarna i OECD-länderna trodde på en fortsatt hög 
tillväxttakt.  Oljekrisen 1974 var en utlösande faktor  till  den förändrade utvecklingen som 
därefter skedde. OECD-ländernas tillväxt sjönk till den tidigare normala nivån på två procent 
och  en  större  osäkerhet  och  komplexitet  ersatte  optimismen.  (Normann  2005) 
Tillväxtländerna i Asien befinner sig nu i den fas då den ekonomiska tillväxten ökar och så 
även konsumenternas köpkraft. I västländerna har attityden dock börjat förändras. Tron på en 
obegränsad tillväxt finns inte längre. En osäkerhet för framtiden har istället ersatt optimismen, 
med en växande oro för miljön och jordens resurser.2

Marknaden som modeföretag befinner sig på är komplex och dynamisk. Synen på kläder har 
förändrats. Det man förr lagade när det gick sönder, slänger man idag och köper istället nytt. 
Låga priser och en förändrad attityd till kläder har framkallat ett konsumtionsbeteende där 
kläder  ses  mer  som en  färskvara.  Trender  växlar  ofta  och  tillgången till  Internet  gör  det 
möjligt för konsumenter att snabbt plocka upp nya trender. Från att ha varit två säsonger per 
år har företag utvecklat flera säsonger och så kallade säsonger-i-säsongen. Produktlivscykeln 
är kort, från bara några veckor till månader. Perioden då en vara kan säljas till fullt pris är 
därför kort och butiker måste se till att förändra utbudet kontinuerligt. Detta har satt press på 
företagen  att  snabbt  kunna  plocka  upp  nya  trender  och  leverera  till  butik.  Internet  och 
datasystem har möjliggjort en förändring i logistiken som har legat till grund för en förändrad 
styrning av värdekedjan. Modeföretagens värdekedjor styrs alltmer av kunden och ledtiderna 
har pressats ner från flera månader till, i de mest extrema fallen, endast ett par veckor. Denna 
trend har kommit att mynta uttrycket fast fashion. En filosofi inom fast fashion är teorin om 
Quick Response, där fokus ligger på att komprimera värdekedjan. Studier inom ämnet visar att 
en kortare ledtid leder till ett bättre utbud som mer exakt svarar på efterfrågan, eftersom man 
kommer närmare  real-consumer-demand,  det  vill  säga vad kunden efterfrågar i  dagsläget. 
(Christopher et al. 2004)

Samtidigt som vi lever i ett konsumtionssamhälle där cyklerna blivit kortare har konsumenter 
blivit alltmer medvetna om omvärlden och deras påverkan på den. De senare åren har en ökad 
miljömedvetenhet  och  en  medvetenhet  om  de  sociala  och  etiska  förhållandena  hos 
produktionsländer ökat trycket på transparens hos företag. Dåliga arbetsförhållanden och låga 
löner  för  fabriksarbetare  inom konfektionsindustrin  har  uppmärksammats.  Begreppet  slow 
fashion uppkom 2006 som en reaktion mot detta . Det har tagit sitt avstamp från slow food-
rörelsen som startade i Italien för 20 år sedan och som strävar efter ett hållbart leverne med 
avseende  på  matproduktion  och  konsumtion.  Slow  fashion syftar  till  att  hitta  hållbara 
1 Simonetta Carbonaro. Professor vid Textilhögskolan i Borås. Gästföreläsning i kursen Internationellt 
företagande i november 2007. The POST-postmodern Consumer. 
2 Simonetta Carbonaro. Professor vid Textilhögskolan i Borås. Gästföreläsning i kursen Internationellt 
företagande i november 2007. The POST-postmodern Consumer. 
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lösningar genom att förändra strategier för design, produktion, konsumtion, användning och 
återanvändning av kläder. Det är ett mer hållbart och etiskt sätt att se på mode. (Clark H. 
2008)

Ett  större  personligt  välstånd  hos  konsumenter,  nya  resvanor  och  medier  har  lett  till  att 
konsumentens världsuppfattning har förändrats. Därmed har kunden blivit mer krävande och 
medveten  om  sina  valmöjligheter.  (Normann  2005)  Med  en  ökande  medvetenhet  om 
omvärlden har konsumenter även blivit mer selektiva i sina val. Att shoppa har blivit politiskt 
med slogans som ”Green is the new black” och rörelsen slow fashion. Företag misstros och 
marknadsföring handlar idag inte bara om att berätta en story (svenska: berättelse) utan det 
måste vara en hållbar story. Lyxprodukter, i den form de ansågs vara tidigare, har blivit en 
massprodukt genom att större klädkedjor erbjuder likvärdiga produkter till ett betydligt lägre 
pris, men även på grund av plagiat. De ”gamla” lyxprodukterna är inte längre unika och har 
tappat  sin  exklusivitet.  Istället  är  lyx  det  som  är  extraordinärt,  originellt  och  autentisk, 
gällande både image och kvalitet. Produkter ska vara självförverkligande med en demokratisk 
design. Produkter måste vara både ”bra” och vackra samtidigt som de är ”rena” och ”rätt”.3

Under 2008 gick världsekonomin in i en ekonomisk kris. Det som började som en kris på den 
amerikanska  kreditmarknaden  och  som många  inte  trodde  skulle  komma  att  påverka  de 
europeiska och asiatiska marknaderna spred sig som en löpeld över världsmarknaden. Flera 
länder gick in och förstatligade sina banker  för  att  rädda dem från konkurs och börserna 
rasade.  (Örn  2008)  Under  lågkonjunktur  och  ekonomisk  kris  försämras  konsumenternas 
köpkraft. Konsumenter tenderar att bli mer försiktiga i sin konsumtion och kräver ett högre 
värde  av  produkter  än  tidigare.  I  Japan,  vars  ekonomi  är  i  tillbakagång,  blomstrar 
välgörenhetsbutiker.  (Kotler  et  al.  2008)  Britt  Beemer,  expert  i  konsumentbeteende  och 
grundare av America's Research Group Ltd., säger i en artikel att uppskattningsvis 16 procent 
av konsumenterna idag handlar i välgörenhetsbutiker. Han tror denna siffra kommer att öka 
till 20 procent under år 2009. (Jones 2009)

Vi fick möjligheten att åka till Buffalo på en fältstudie för att studera secondhandmarknaden 
där. Varför Buffalo valdes för studien beror på dess ekonomiska och historiska bakgrund samt 
för att där finns en varierad och relativt stor marknad av begagnade kläder. Buffalo är en stad 
som ligger  i  det  så  kallade  Rustbelt området  i  USA.  Rustbelt  området  definieras  enligt 
Encyclopædia Britannia Online (2009) som de nordöstra och mellanvästra staterna, där den 
tunga  industrin,  som  en  gång  funnits,  har  haft  en  tillbakagång.  Buffalo,  likt  andra 
industrialiserade städer,  förlorade sin  industri  under  1960-  och 1970-talen då den flyttade 
utomlands och till andra stater. Från att ha haft ett innevånarantal på 650 000 under slutet av 
1950-talet  har  stadens befolkning sjunkit  till  att  vara  250 000 idag.  Det  ledde till  att  den 
huvudsakliga  ekonomiska  funktionen  i  Buffalo  skiftade.  När  ekonomin  avtog skedde  en 
utflyttning till omkringliggande förorter och till andra städer. I början av 1900-talet var staden 
känd  för  att  ha  flest  miljonärer  i  USA,  men  idag  har  Buffalo  USA:s  tredje  fattigaste 
befolkning4. Mark Goldman5 har skrivit boken ”Buffalo – city on the edge” som handlar om 
Buffalos utveckling från slutet  av 1800-talet och fram till  idag. I  en intervju med honom 
berättade  han  om Buffalos  historia  och  diskuterade  begreppen  secondhand  och  vintage  i 
3 Simonetta Carbonaro. Professor vid Textilhögskolan i Borås. Gästföreläsning i kursen Internationellt 
företagande i november 2007. The POST-postmodern Consumer. 
4 Fattigdom mäts genom att den totala årsinkomsten för en familj sätts i förhållande till antalet medlemmar och 
deras ålder. Enligt U.S. Census Bureau (2009) definieras fattigdom som om den totala årsinkomsten för en familj 
understiger 25,364 US dollar (2007), förutsatt att familjen består av två minderåriga barn, två föräldrar samt en 
familjemedlem över 65 år.
5 Mark Goldman. Författare till boken Buffalo City on the Edge. Intervju den 4 april 2009
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koppling till  Buffalos situation idag. Många gräsrotsrörelser försöker starta olika projekt i 
Buffalo för att stimulera stadens utveckling. En av dem är Buffalo Re-Use som demolerar hus 
för  återvinning  av  material  som är  så  kallade  cast-offs (svenska:  bortslängda)  och  säljer 
vidare. Goldman liknar detta med secondhandmarknaden för kläder där andra personers ”cast-
offs” samlas in och säljs på nytt. Han använder vintage- och secondhandmarknaden som en 
paradox  för  att  förstå  vad  som  händer  i  Buffalo.  Han  menar  på  att  Buffalo  är  ett 
vintagesamhälle. Den infrastruktur som Buffalo bygger på idag är sedan länge förkastad.

”We are dealing with a cast-off infrastructure.” 
(Mark Goldman 2009)

1.2 Problemdiskussion
Secondhand  och  vintage  är  två  begrepp  som  har  kommit  att  omnämnas  alltmer  inom 
modebranschen och i press. Den ökade medvetenheten om miljöhoten i världen har gagnat 
secondhandrörelsen.  I  en tid  då masskonsumtionens  konsekvenser  blivit  allt  tydligare  har 
miljövänligare  alternativ  fått  större  utrymme.  Arbetet  med  att  öka  medvetenheten  om 
textilbranschens miljöpåverkan pågår hela tiden genom exempelvis klädbytarträffar och re-
design i syfte att bromsa fast fashion-trenden. Secondhand kedjan Emmaus har som första 
svenska  företag  påbörjat  märkning  av  sina  plagg  som  Bra  Miljöval,  i  samarbete  med 
Naturskyddsföreningen. (Geretschläger 2008) Hur miljövänligt det är med begagnade kläder 
kan dock ifrågasättas.  I  en artikel i  Göteborgs Posten påpekas att  vissa plagg som säljs  i 
Sverige har haft långa transportvägar. Plagg som har lämnats in hos välgörenhetsbutiker i 
USA säljs vidare till företag i USA, Indien, Ungern och Japan. Finare plagg sorteras sedan ut 
för vidare försäljning till  exempelvis Sverige. Marknaden för begagnade kläder är därmed 
global. Långväga transporter bidrar till negativ miljöpåverkan. (Wallin 2009)

Individualitet  har  vuxit  sig  starkt  som  modeuttryck.  Konsumenten  ges  genom 
secondhandmarknaden  chansen  att  köpa  något  unikt,  till  ett  överkomligt  pris.  (Jacobsson 
2008) Anna Cronberg6, som har en master i Designhistoria med inriktning på secondhand och 
vintage,  säger  i  en intervju för radioprogrammet Stil  att  populariteten främst  beror på att 
konsumenter vill vara speciella, autentiska och individuella. Under 1950-talet ville människor 
vara  som  alla  andra,  så  kallade  ”squares”  (svenska:  inrutade).  På  1960-talet  började 
subkulturer att växa sig större och starkare och fick mer politisk, ekonomisk och kulturell 
makt. Dessa grupper ville inte vara inrutade och som alla andra. Det blev istället populärt att 
vara individuell och autentisk, vilket var vad secondhandkläder gav möjlighet till. Samtidigt 
började massproduktion av kläder att komma igång vilket ytterligare bidrog till att intresset 
för  begagnade  kläder  ökade.  De senaste  10  åren  har  secondhandmarknaden ökat  kraftigt. 
Cronberg tror inte att trenden beror så mycket på det ekonomiska klimatet, då hon menar att 
de flesta konsumenter idag har möjlighet att  köpa nytillverkade kläder. Många klädkedjor 
erbjuder kläder till ett pris som är lägre än vad somliga vintageplagg kostar. Hon tror istället 
att det handlar om en längtan att få vara individuell och knyta an till historia och minnen. 
Cronberg har bott i London de senaste åren och har där märkt ännu tydligare hur populärt det 
har blivit. Stora klädkedjor som Top Shop och H&M har börjat sälja begagnade kläder i sina 

6 Anna Cronberg (2009) Stil. P1 15 maj. (Radioupptagning)
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butiker.7 H&M var tidiga med att komplettera det egna sortimentet med ett mindre utbud av 
vintageplagg i ett fåtal utvalda butiker redan 2004. (Hermele 2004) 

Förändringarna på marknaden leder oss fram till en ny syn på begreppet secondhand. Det som 
förr ansågs ha ett mindre värde har på senare år fått ett högre värde hos konsumenterna. Meta 
Troell på Svensk Handel säger i en intervju i Göteborgs Posten att folk har ändrat inställning 
till begagnade kläder. (Wallin 2009) En ny marknad med en växande efterfråga på begagnade 
plagg fortsätter att breda ut sig. Secondhandbutiker har på senare tid etablerats på attraktiva 
adresser i centrum av städer i hela världen. Tendenserna har gått mot att erbjuda ett noga 
utvalt utbud och därmed har även priserna höjts. (Jacobsson 2008) Utifrån denna bakgrund 
väcktes  vårt  intresse  för  att  studera  secondhandmarknaden  närmare.  Hur 
secondhandmarknaden  ser  ut  är  relativt  outforskat.  Mycket  pekar  på  att  marknaden  har 
genomgått en förändring på senare år. 

Med teknikens utveckling och de möjligheter som den skapat har företags affärssätt,  samt 
deras syn på marknaden, förändrats. En affärsmodell definieras i denna rapport som det sätt 
ett företag organiserar sina resurser för att göra affärer. I och med industrialiseringen växte 
industriparadigmet  fram  där  kunskap  om  produktionsteknik  blev  en  viktig  kompetens  i 
företaget. Hantverk blev massproduktion och arbetsuppgifter standardiserades. Kunder sågs 
som en massmarknad. Då kunder blev medvetna om sina valmöjligheter insåg företag att de 
måste differentiera sina produkter gentemot andra företag. Normann (2005) skriver i sin bok 
”När  kartan  förändrar  affärslandskapet”  att  tanken  om  produktdifferentiering  och 
marknadssegmentering uppkom då General Motors insåg att olika varumärken tilltalar olika 
delar av marknaden. En större del av investeringarna började därför gå till marknadsföring, 
distribution, varumärkesstrategier, forskning och utveckling. Den ekonomiska avkastningen 
från kundrelationen började analyseras, eftersom kostnader och investeringar relaterade till 
kunden lyfte fram kundrelationens betydelse. Vid mitten av 1970-talet kom begreppet service 
management in  på  den  ledningsteoretiska  arenan.  Normann  (2005)  tar  i  metaforen 
”sanningens ögonblick” upp mötet mellan företaget och kunden. Han anser att det ska vara 
utgångspunkten  för  företagsanalysen,  istället  för  själva  tillverkningen.  Den  nya 
affärsmodellen satte kunden i fokus och såg kunden som en källa till  företaget.  Normann 
menar dock att informationstekniken har gett upphov till ytterligare en ny affärsmodell. I den 
ses  kunden  som  en  medproducent  i  en  värdeskapande  process.  Detta  nya  synsätt  kallar 
Normann  för  rekonfiguration  av  värdeskapande  system.  För  företagen  blir  den  viktiga 
kompetensen förmågan att organisera värdeskapandet. 

1.3 Problemformulering
Genom att utröna vilka marknadens aktörer är och hur de bedriver sina verksamheter har vi 
försökt besvara följande fråga.

Hur ser affärsmodellen för secondhandkläder ut?

1.4 Problemavgränsning
Vi har fokuserat  på secondhandmarknaden. Vi har valt att behandla de företag som säljer 
secondhandkläder till konsumenten, alltså ej sorteringsföretag som säljer till andra kunder. En 

7 Anna Cronberg (2009) Stil. P1 15 maj. (Radioupptagning)
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kartläggning  av  aktörer  gjordes  genom  intervjuer  i  Buffalo,  New  York  State  (USA). 
Fortsättningsvis i uppsatsen kommer vi att referera till staden som Buffalo. Genom ett projekt 
på  Textilhögskolan  i  Borås  fick  vi  möjlighet  att  resa  till  Buffalo  för  att  studera 
secondhandmarknaden närmare. Varför Buffalo valdes för studien beror på att staden har en 
mängd  försäljningsställen  av  secondhandkläder.  Eftersom  såväl  tid  som  resurser  var 
begränsade för  denna uppsats  valde  vi  att  undersöka secondhandmarknaden i  Buffalo.  Vi 
valde dessutom att undersöka en svensk ideell organisation som säljer secondhandkläder, för 
att dennes typ av affärsmodell till viss del skiljer sig från övrigas. Därför har vi kompletterat 
med endast ett svenskt företag.

Vi har valt att se på vårt forskningsproblem utifrån företagens perspektiv. Därför har inga 
kunder intervjuats. Fallföretagen har dock intervjuats gällande kundgrupper och detta ligger 
till  grund för  vår  förståelse  för  vem kunden är.  Under  analysen diskuteras klädexport  till 
utvecklingsländer. Vi valde att inte gå djupare in på ämnet, eftersom det skulle kräva en större 
studie vilket tidsmässigt inte är möjligt för oss.

1.5 Syfte
Vårt  syfte  var  att  undersöka  affärsmodeller  för  secondhandkläder  genom  att  definiera 
marknaden  för  secondhand.  Vår  förhoppning  var  att  försöka  öka  förståelsen  för  hur 
secondhandmarknaden  fungerar  idag.  Forskning  om  secondhandmarknaden  är  relativt 
begränsad. Då fenomenet med begagnade kläder vuxit sig allt starkare under senare år såg vi 
en möjlighet men också ett behov av att göra en studie inom ämnet. Utifrån den data vi samlat 
in  i  Buffalo  och  från  vårt  svenska  fallföretag  ämnar  vi  försöka  dra  slutsatser  om 
secondhandmarknaden i allmänhet.

1.6 Nyckelbegrepp och definitioner
Valda definitioner:

Affärsmodell –  Det sätt ett företag organiserar sina resurser för att skapa affärer. (Christer 
Holmén 2007)

Fast fashion – Konsumentstyrd värdekedja där korta ledtider gör att företag snabbt kan svara 
på kunders efterfråga. (Författarnas egen definition)

Ideell butik – Butik som säljer begagnade kläder. Kläderna doneras av allmänheten. Hela eller 
delar  av  vinsten  går  till  organisationens  ändamål.  Personal  avlönas.  (Författarnas  egen 
definition)

Kommersiell marknad –  Marknad där nyproducerade produkter hanteras. (Författarnas egen 
definition)

Modemarknad – Den marknad där företag som designar, tillverkar, producerar, distribuerar 
eller säljer kläder verkar. (Författarnas egen definition)

Secondhandkläder – Begagnade kläder. Innefattar även vintage. (Författarnas egen definition)

Secondhandmarknad – Definieras i detta arbete som den marknad där företag som köper eller 
säljer begagnade kläder verkar. (Författarnas egen definition)
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Secondhandbutik – Butik som säljer secondhandkläder. (Författarnas egen definition)

Slow fashion – En reaktion på senare års masskonsumtion och fast fashion. Fenomenet syftar 
till att agera tvärtemot det snabba modet. Hållbarhet och miljö är i fokus. (Författarnas egen 
definition)

Vintage – Utvalda plagg från 1980 och tidigare. Anses ha ett högre värde än andra begagnade 
plagg. (Författarnas egen definition)

Vintagebutik – Butik som säljer vintagekläder. (Författarnas egen definition)

Vintage dealer – En person som köper och säljer vintagekläder professionellt. (Författarnas 
egen definition)

Välgörenhetsbutik -  Butik som säljer secondhandkläder. Kläderna doneras av allmänheten. 
Hela eller delar av vinsten går till organisationens ändamål. Personal arbetar som volontärer. 
(Författarnas egen definition)

1.7 Uppsatsens disposition
Kapitel 1 - Inledning
Här beskrivs rapportens problembakgrund och problemdiskussion. Med dessa som underlag 
har  vi  skapat  vår  problemformulering.  Därefter  skildras  rapportens  problemavgränsning, 
syfte, nyckelord, definitioner samt dispositionen.

Kapitel 2 – Metoddiskussion
Här presenteras och motiveras metoden för studiens utformande.

Kapitel 3 – Teoretisk referensram
I detta kapitel tar vi upp relevanta teorier berörande vårt uppsatsämne. Dessa utgör grunden 
för vår rapport.

Kapitel 4 – Empiri
Här presenteras vad som framkommit under våra intervjuer i Buffalo samt i Sverige. Varje 
intervju har sammanfattats separat. 

Kapitel 5 – Analys
I denna del analyserar vi den insamlade empirin med stöd av den teoretiska referensramen.

Kapitel 6 – Slutsatser
I  detta  kapitel  besvarar  vi  den  problemformulering  som  ställts  i  introduktionen.  Här 
presenteras även det vi kommit fram till, våra slutsatser.

Kapitel 7 – Egna reflektion
Här tar vi upp uppsatsens tillförlitlighet och resultatet samt egna reflektioner. Vi föreslår även 
vidare forskning.
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2. Metod

2.1 Studiens vetenskapliga huvudinriktning
Vi har utgått från hermeneutiken som huvudinriktning vid genomförandet av vår studie då vi 
anser att  det  inte finns några förutbestämda lagar för hur secondhandmarknaden fungerar. 
Enligt Patel och Davidson (2003) menar hermeneutiker att förståelse för andra människor och 
den egna livssituationen uppnås genom att tolka hur mänskligt liv kommer till uttryck genom 
människors  handlingar  och  deras  språk,  både  talat  och  skriftligt.  Hermeneutiken  används 
främst inom human-, kultur och samhällsvetenskap. Forskaren har alltid en förförståelse, det 
vill  säga referensramar,  värderingar  och förutfattade meningar  som påverkar  forskningens 
resultat. Förståelsen förutsätter förförståelsen, men förförståelsen är samtidigt ett hinder för 
förståelsen. Detta är en paradox som vi tagit i beaktande vid författandet av denna uppsats.8 

Vi  har  genomfört  intervjuer  med  företag  som  säljer  secondhandkläder  i  Buffalo.  Den 
information vi samlat in har analyserats efter den förförståelse vi har från vår utbildning och 
bakgrund. För att  förstå en text har vi  först  läst hela texten för att få grepp om helheten, 
varefter  delar  av texten gåtts  igenom för  att  relatera  helheten till  delarna och vice versa. 
Forskaren  kan  likaså  svänga  fram  och  tillbaka  mellan  intervjuarens  synvinkel  och 
respondentens synvinkel för att uppnå en förståelse av ett studerat problem. Hermeneutiska 
synvinkeln söker efter sammanhang. (Patel & Davidson 2003) 

Inom positivismen förhåller sig forskaren objektiv, tanken är att forskare ska kunna bytas ut 
utan att  resultatet  i  forskningen förändras. Enligt  Patel  och Davidson (2003) är  det ideala 
förfarandet  för  positivismen  att  uttrycka  hypoteser  och  teorier  i  matematiska  formler. 
Eftersom vår studie har varit tolkande valde vi bort detta synsätt. 

2.2 Forskningsansats
Vi har  försökt  anta  en  deduktiv  forskningsansats  där  vi  med hjälp av existerande  teorier 
behandlat den data som vi samlat in. Vid denna ansats utgår forskaren från teorin och prövar 
generella påståenden med hjälp av empirisk data. Den teori forskaren utgår ifrån påverkar val 
av data som samlas in. Det man vill se är om empirin bekräftar teorin. (Johannessen & Tufte 
2007) Vi har inte att använt oss av den induktiva ansatsen då den i mosats till deduktion utgår 
från empirin. Forskaren försöker då att se generella mönster i den data som samlas in för att 
kunna  dra  slutsatser  som leder  till  teorier.  Från  den  enskilda  studien  dras  slutsatser  som 
appliceras på det allmänna. (Johannessen & Tufte 2007) 

2.3 Forskningssyfte
Vårt  primära  forskningssyfte  har  varit  explorativt  då  ämnet  ännu  är  tämligen  outforskat. 
Tidigare forskning om secondhandmarknaden, som rör affärsmodeller, är mycket begränsad. 
Explorativa studier görs när ämnet är relativt outforskat och ofta som en förstudie för vidare 
forskning. (Patel & Davidson 2003) Vi har därför använt flera olika tekniker vid insamling av 
empiri, för att försöka få en mångsidig bild av vårt valda forskningsområde. Om forskaren 
planerar  att  göra  en  vidare  studie  är  ofta  syftet  med  den  explorativa  studien  att  finna 
intressanta frågor som kan undersökas vidare. (Andersen 1998) 

8 Torbjörn Ljungkvist, kursansvarig för kursen Forskningsmetodologi, Högskolan i Borås. Föreläsning i 
Forskningsmetodologi den 26 januari 2009.
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Studien hade även till  viss del ett  beskrivande syfte,  det  vill  säga att  beskriva fenomenet 
secondhandkläder genom att definiera begrepp som exempelvis vintage och secondhand. Ofta 
beskrivs ett fenomen där det finns lite information genom att data samlas in och systematiskt 
struktureras till modeller. Här väljer man att studera några aspekter grundligt och ofta används 
bara  en  teknik  för  att  samla  information.  Vi  har  försökt  utreda  hur  secondhandindustrin 
fungerar och hur deras affärsmodell ser ut. De aspekter vi undersökte närmare var företagen, 
det vill säga aktörerna vars verksamhet säljer  och eller köper secondhandkläder.  (Patel  & 
Davidson 2003)

2.4 Undersökningsmetod
Vi har i denna studie att använt oss av den kvalitativa metoden för bearbetning av data. Då 
forskningen till  stor  del  byggt  på ett  fåtal  personliga intervjuer  och observationer  skedde 
bearbetningen genom analys och förståelse av data. Den kvalitativa ansatsen syftar till  att 
förstå och analysera helheter. Det fundamentala kunskapssyftet är förståelse. Den används 
främst  vid  explorativa  undersökningar,  exempelvis  för  att  utveckla  ny  kunskap  om  ett 
fenomen eller för att utveckla hypoteser. (Andersen 1998) Den är därför en passande metod 
vår studie. 

Den kvantitativa ansatsen syftar till att bearbeta statistik, matematik och aritmetiska formler 
efter klara riktlinjer vid genomförande av en undersökning. Syftet med metoden är förklaring 
till skillnad från den kvalitativa metoden där förståelse är det centrala. (Andersen 1998) Då 
vår studie byggt på ett fåtal intervjuer som vi tolkat passade inte den kvantitativa metoden vårt 
syfte.

2.5 Undersökningsansats
Vårt undersökningsmaterial samlades in genom intervjuer med fallföretag i Buffalo samt i 
Sverige.  Undersökningsansatsen var därmed en fallstudie  där  ett  fåtal  objekt  intervjuades. 
Fallstudie är en strategi där olika ansatser kan kombineras för att samla in en stor mängd och 
utförliga  data.  Kvalitativ  och  kvantitativ  metod  kan  alltså  kombineras  här.  Fenomenet  är 
tydligt avgränsat med en ingående beskrivning av det definierade fallet. Kortfattat kan sägas 
att  antalet  undersökta  observationer  är  färre,  men  varje  observationsenhet  granskas  mer 
grundligt. (Johannessen & Tufte 2007)

Då vår forskning samt insamling av empiri endast sträckte sig över en kortare tidsperiod, har 
studien inte att varit longitudinell. Med det menas att data samlas in vid flera tillfällen under 
en längre tidsperiod. (Johannessen, Tufte, 2007) Att genomföra en tvärsnittsansats med flera 
undersökningar samtidigt har inte varit aktuellt då varken tid eller resurser var tillräckliga.

2.6 Urval
Vi har utgått från ett icke-sannolikhetsurval då vi genomfört en mindre, kvalitativ studie där 
företag valdes utefter relevans för studien. Risken med denna metod är att urvalet inte liknar 
populationen,  något  som  vi  har  berört  i  reliabilitetsdiskussionen.  Urvalet  har  fokuserats 
framförallt på ägare och anställda i butiker som säljer begagnade kläder. Såväl vintagebutiker 
som ideella  butiker  har  valts  ut  för  vår  studie.  Denna metod används oftast  vid  mindre, 
kvalitativa undersökningar. Urvalet  gjordes efter vilka som var möjliga respondenter samt 
efter vilka vi trodde kunde ha något intressant att delge. 
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Sannolikhetsurval  är  de  urvalsmetoder  som  oftast  används  vid  större  kvantitativa 
undersökningar och grundar sig i att alla i en population har lika stor chans att vara med i 
undersökningen. (Johannessen & Tufte 2007) Då vi haft en kvalitativ undersökningsmetod 
där vi tolkat ett fåtal fall ansåg vi att denna urvalsmetod inte passade vår studie.

De avvikelser som finns mellan urval och population kallas för urvalsfel. Om urvalet är litet 
ökar risken för avvikelse. Ett större urval ger en bättre representation av populationen och 
minskar  risk för  avvikelse.  (Johannessen & Tufte  2007)  Då vi  endast  analyserat  ett  fåtal 
objekt fanns en risk att det kunde bli en avvikelse från populationen. Genom att läsa rapporter 
och artiklar inom området hoppades vi kunna minska den avvikelsen. 

Då vi har gjort fallstudier där vi valt ut butiker som verkat intressanta och som har kunnat 
ställa upp på en intervju fick vi inte något bortfall. Bortfall gör att resultatet blir osäkert och 
att det blir svårt att dra generella slutsatser från resultatet. Studien förlorar sin tillförlitlighet 
och undersökningen tappar i värde. (Johannessen & Tufte 2007)

2.7 Datainsamlingsmetod och teknik
Vi har använt oss av både primär- och sekundärdata. Inledningsvis byggde datainsamlingen 
på sekundärdata. Sekundärdata är data som samlats in av andra personer än forskaren själv 
och av institutioner. (Andersen, 1998) Ögonvittnesskildringar samt förstahandsrapporteringar 
kallas primärdata. Det innebär att data som forskaren själv samlat in kan refereras till som 
primärdata. (Patel & Davidson 2003) Under vår fältstudie samlade vi in primärdata genom 
intervjuer och observationer på plats.

Insamling av data skedde genom intervjuer, observationer, texter och dokument samt ljud- 
och  bildinspelningar.  Intervjuerna  var  semistrukturerade  och  formades  efter  situation  och 
person, utefter de svar som respondenten gav. Strukturerade intervjuer har fastställda frågor 
som  i  förväg  har  formulerats  och  där  ordningsföljden  är  förutbestämd.  Om  antalet 
intervjuobjekt är många är detta en fördel då det är lätt att jämföra svaren, men nackdelen är 
att det inte är flexibelt och viktiga synpunkter och kunskap kan gås miste om. Då vi endast 
inriktat  oss  på ett  fåtal  fall  passade den semistrukturerade intervjun bättre  för  vår  studie. 
Frågeformuleringar och följden av frågor är inte förutbestämt utan uppkommer genom samtal. 
Samtalet är flexibelt och möjliggör för den intervjuade att framföra synpunkter och kunskaper 
som respondenten annars inte hade blivit tillfrågad om. Frågorna kan anpassas utefter vad 
som framkommer under intervjun och ofta känner sig intervjuobjektet mer avslappnat vilket 
gör att det blir lättare att prata. (Johannessen & Tufte 2007) För att komma ihåg vad som sagts 
under intervjuerna genomfördes film- och ljudupptagningar. 

Under vår fältstudie gjordes kontinuerligt, både medvetet och omedvetet, observationer i såväl 
butiksmiljö  som övrig  omgivning.  I  arbetet  med vår  empiri  kom dessa  intryck  att  ge  en 
tydligare bild av secondhandmarknaden. Genom att observera situationer som är relevanta för 
studien och föra anteckningar kan data registreras. Man kan även skapa data genom att filma 
eller  ta  ljudupptagningar.  Situationer  som  kan  observeras  är  samspel  mellan  människor, 
enskilda  personer,  grupper  av  människor,  organisationer  eller  företag,  samhällen  och 
experiment.  Situationen som ska observeras  kallas oftast  för  fältet.  (Johannessen & Tufte 
2007)
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2.7.1 Intervjumall
Vi har under våra intervjuer utgått från en mall med frågeområden. Eftersom vi har gjort en 
kvalitativ studie har intervjuerna varit semistrukturerade och frågorna har formats efter vad 
respondenten har berättat. 

• Hur kommer kläderna till butiken?

• Hur ser värdekedjan ut?

• Hur går prissättningen till? Hur värderas kläderna?

• Hur jobbar butiken med marknadsföring, om än alls?

• Vem är kunden? Nu? Förr?

• Hur ser de på framtiden för secondhand?

• Definiera  begreppen  vintage,  secondhandkläder,  vintage  dealer,  ideell  butik, 
kommissionsbutik.

2.8 Undersökningens tillförlitlighet – reliabilitet och validitet
Då vi  undersökt  endast  några  få  fall  och  applicerat  det  i  ett  vidare  perspektiv  kan  såväl 
studiens reliabilitet som validitet ifrågasättas. Då tiden för studien var begränsad ansåg vi det 
vara av stor vikt att ha ett så brett urval av företag som möjligt för att kunna besvara vår 
forskningsfråga. 

Reliabiliteten är ett mått på tillförlitligheten hos insamlad data. Här undersöks vilken data som 
samlats in, på vilket sätt det har samlats in och hur det har bearbetats. (Andersen 1998) Om 
sättet att samla in data är standardiserat ökar reliabiliteten, liksom om det vid intervjutillfället 
finns  två  observatörer  närvarande.  (Patel  &  Davidson,  2003)  Studien  var  kvalitativ  där 
insamlat material tolkades. En annan forskare kommer möjligen fram till andra slutsatser då 
denne gör sina egna tolkningar, vilka är subjektiva.

Validitet är ett mått på datas relevans; hur bra den representerar fenomenet. Det finns två 
parametrar för detta mått – giltighet och relevans. Giltigheten åskådliggör hur data och teori 
stämmer  överens  medan  relevansen  visar  betydelsen  av  urvalet  för  problemställningen. 
(Andersen 1998)  Vi  anser  oss  ha undersökt  det  vi  hade för  avsikt  att  undersöka.  Teorier 
valdes där vi tog fram variabler som användes som verktyg för studien. Frågorna som vi ställt 
till respondenter utformades efter dessa verktyg. 

Triangulering betyder att man samlar in data på flera sätt. Det kan bland annat göras genom 
olika datainsamlingstekniker, intervjuer med olika personer, att utföra studien på olika platser 
eller vid olika tidpunkter. Data vägs sedan samman i analysen. Vid transkription av intervjuer 
kan forskaren gå miste om gester, mimik och kroppsspråk vilket påverkar tolkningen. Det är 
därför  viktigt  att  forskaren  är  medveten  om  detta  vid  nedskrivningen  av  data.  (Patel  & 
Davidson, 2003) Vi är medvetna att det är lätt att sätta begrepp på handlingar och händelser 
som görs i hanteringen av informationen och att detta slutligen kan påverka analysen.
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Vi använde oss av olika tekniker vid insamlandet av data. Studien utfördes främst i Buffalo, 
men för att öka validiteten gjordes även en intervju i Sverige. Vi hade hjälp av ljud- och 
filmupptagning och  har  därför  kunnat  ta  hänsyn till  det  i  tolkningen och transkriptionen. 
Genom att stödja våra tolkningar på teorin och empirin har vi försökt att göra det möjligt för 
läsaren att själv få en uppfattning om studiens trovärdighet.
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3. Teoretisk referensram

3.1 Marknadsföringsmixen
Affärsmodellen beskriver det sätt ett företag organiserar sina resurser för att skapa affärer. 
Normann (2005) menar att företagens synsätt på relationen mellan företag och kunder har gått 
från att kunder har setts som mottagare till att de ses som verksamhetens upphov. Företaget 
utgår från kunden vid formandet av sina aktiviteter. Informationsteknologin har skapat nya 
möjligheter vilket har lett till att företagen numera kan ses som värdeskapande organisatorer. 
Kunden  har  därmed  blivit  en  medproducent  och  deltar  i  värdeskapandet.  Det  kallas 
rekonfiguration av värdeskapande system. Enligt Normann (2005) ses detta som ett sätt att 
samproducera  värde,  då  kunden  i  konsumtionsprocessen  bidrar  till  att  ge  produkten  dess 
värde. Kunden är med att producera produkterbjudandet genom att kunden exempelvis gör en 
del av arbetet för att få ett lägre pris. 

Det  finns  olika  teorier  om hur  företag  bör  organisera  sina  resurser.  Kotler  et  al.  (2001) 
understryker vikten av att med hjälp av olika verktyg framkalla den efterfråga som eftertraktas 
från vald målgrupp. Marknadsföringsmixen definieras av Kotler et al. (2001) som ett antal 
kontrollerbara taktiska verktyg som företag kan använda sig av för att skapa en efterfråga som 
de vill ha från sin målgrupp. De olika verktygen; produkt, pris, plats och promotion, måste 
koordineras  för  att  skapa  en  effektiv  marknadsföringsmix.  Den  övergripande 
konkurrensstrategin ligger till grund för planeringen av de olika elementen och med hjälp av 
verktygen kan företag skapa sig en stark position på marknaden. (Kotler et al. 2001) 

3.1.1 Produkt
Definition:

”Allt som kan erbjudas på en marknad för uppmärksamhet, anskaffning, användning eller  
förbrukning som kan stilla en önskan eller ett behov. Det inkluderar fysiska objekt, tjänster,  
personer, platser, organisationer och idéer.”
(Kotler et al. 2001 s. 97)

Kotler et al. (2001) delar in en produkt i tre nivåer där varje nivå står för olika egenskaper hos 
produkten.  På varje nivå måste  företagen fundera över vad som är viktigt  för produktens 
målgrupp och vad målgruppen förväntar sig av produkten. (Kotler et al. 2001)
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Den första nivån, som är grunden till produkten, kallar Kotler et al. (2001) för kärnprodukten. 
Den beskriver vad köparen faktiskt köper, produktens huvudsakliga fördelar och tjänster, vad 
dess problemlösande funktion är. Den andra nivån av en produkt är den faktiska produkten. 
Efter att ha bestämt produktens huvudsakliga fördelar måste beslut tas om kvalitet, tillbehör, 
varumärke, paketering och design. Den sista och tredje nivån är den utvidgade produkten, 
alltså  de  fördelar  och  tjänster  produkten  erbjuder  utöver  kärn-  och  faktiska  produkten. 
Leverans och kredit, installation, garantier och efterförsäljningsservice är exempel på vad den 
utvidgade produkten kan erbjuda kunden. Normann (2005)  kallar  tankesättet  för  ”produkt 
plus”. Med det menas att tillverkningsföretag försöker utvidga produktens definition genom 
att lägga till olika typer av ”mjukvara”. Syftet med att göra så är att företagen vill försöka 
anpassa  produkten  efter  kunden  och  därmed  öka  kundlojaliteten.  Efterförsäljning,  som 
Normann (2005) skriver med citationstecken, är produktionsföretagens version av en utvidgad 
produkt. Dock avslöjar språket att det fortfarande är själva produkten som står i fokus. Han 
visar på att det finns två olika synsätt för hur företag ser på sin verksamhet. Det traditionella 
synsättet som bygger på det industriella paradigmet är att företaget ser marknaden som ett 
utlopp för sina produkter, där synen är inifrån företaget och ut. Det nya synsättet, som har 
förändrat såväl strategier som affärsmodeller,  är att företaget ser kunden som en källa där 
perspektivet istället är utifrån och in. 

Kvalitetsaspekten har enligt Kotler et al. (2001) två dimensioner. Produktkvaliteten syftar till 
produktens förmåga att leverera dess funktion, vilket mäts utifrån aspekter som hållbarhet, 
tillförlitlighet, precision och användarvänlighet. Den andra dimensionen är företagets förmåga 
att vara konsistent gällande dess kvalitet. Företag väljer den kvalitetsnivå som bäst lämpar sig 
för målgruppen. Även Grönroos (2007) beskriver två dimensioner av kvalitet, nämligen vad 
kunden  får  (teknisk  dimension)  och  hur kunden  får  det  (funktionell  dimension).  Dessa 
dimensioner beskriver tjänstekvalitet, men kan också appliceras på fysiska varor. Grönroos 
(2007) pekar på vikten av att företagen lär sig hur kunden uppfattar kvalitet. Den tekniska 
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delen  är  för  kunden  sällan  den  viktigaste  kvalitetsupplevelsen.  De  två  dimensionerna 
åskådliggörs genom följande modell. 

Figur 2 Tjänstekvalitetens två dimensioner (Grönroos 2007 s. 7)

Resultatets tekniska kvalitet består av den tekniska lösningen av ett problem. Den beskrivs 
vara en del av kundens kvalitetsuppfattning. Tidigare var det vanligt att företag endast såg 
denna  aspekt  som  kvalitetsmått,  men  Grönroos  (2007)  understryker  att  så  inte  är  fallet. 
Processens funktionella kvalitet beskrivs som kundens upplevelse av processen att konsumera 
parallellt som tjänsten produceras, samt hur tjänsten tillhandahålls. Denna dimension är mer 
subjektiv  än  den  tekniska  kvalitetsdimensionen.  Som  exempel  på  tjänster  under  denna 
benämning ges bland annat uppträdande och bemötande hos personalen i butik samt vad dessa 
säger  och  hur  de  säger  det.  Allt  detta  påverkar  kundens  kvalitetsupplevelse. 
Produkterbjudande beskriver  Normann (2005)  som ett  sätt  att  organisera  samproduktion i 
värdeskapande system. Han tar upp betydelsefulla trender gällande produkterbjudandet. En av 
dessa är vad han kallar upplevelsefiering. Med det menas att erbjudandet måste formas för att 
det  ska  stämma  överens  med  kundens  mentala  och  symboliska  processer,  det  vill  säga 
meningen och ändamålet med kundens värdeskapande verksamheter. Produkter ger kunder, 
vad Normann beskriver  som  ”ett  sammanhang,  […] en berättelse,  som på något  sätt  är  
meningsfull för denne” (Normann 2005 s. 167). Produkterna förenar den yttre verkligheten 
med  kundens  inre  och  personliga  verklighet  till  en  helhet.  Drivkraften  bakom 
konsumtionsprocessen är kundens strävan efter mening och ändamål.

Enligt Kotler et al. (2001) kan ett företag erbjuda tillbehör till kärnprodukten för att på så sätt 
differentiera sitt erbjudande från konkurrenter. Det är dock viktigt att tillbehören har ett värde 
för  kunden  och  att  det  sätts  mot  dess  kostnader.  Design  och  stil  nämns  som  starka 
konkurrenskrafter.  Stil  syftar  till  produktens  utseende  medan  design  även  tar  hänsyn  till 
produktens  funktion.  God  design  förbättrar  och  stödjer  produktens  funktion  såväl  som 
utseende.

Kotler et al. (2001) definierar termen  branding som skapandet, underhållandet, skyddandet 
och förstärkandet av en produkts varumärke (engelska: brand). Ett varumärke används för att 
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identifiera en produkt eller ett företag och kan vara ett namn, symbol, design, skylt, term, eller 
kombination  utav  dem.  Varumärket  måste  signalera  eller  förmedla  något  för  målgruppen 
intressant. Det fylls därför med mening så att det ska få betydelse för kunden. Varumärket kan 
förknippas  med produktens attribut,  det  vill  säga utmärkande egenskaper  som exempelvis 
produktkvalitet, eller dess fördelar. Enligt Kotler et al. (2001) köper inte kunder attribut utan 
de köper fördelar, vad produkten ger dem. Därför måste attributen översättas till vilka fördelar 
som de ger kunden. Varumärken står även för de värden som målgruppen har och dessa måste 
identifieras  och  kommuniceras.  Normann  (2005)  understryker  också  betydelsen  av 
varumärken som ett viktigt element i affärsverksamheten. Han menar att samspelet mellan 
företaget  och  kunden  måste  fylla  kundens  behov  av  att  få  uttrycka  sin  identitet.  Även 
Grönroos (2007) beskriver denna aspekt som essentiell. Kundens kvalitetsupplevelse påverkas 
av  företagets  image,  det  vill  säga  hur  kunden  uppfattar  företaget.  En  bra  image,  enligt 
kundens uppfattning,  ger företaget ett  större spelrum för felsteg.  Kunden är mer villig att 
förlåta misstag hos ett företag den tycker bra om. Alltför många misstag leder dock till att 
denna uppfattning förändras. I kvalitetssammanhang  ”fungerar bilden av företaget som ett  
filter” (Grönroos 2007 s. 76) där misstag kan filtreras bort om imagen är god.

För att kunden ska uppfatta kvaliteten som god behöver företaget, enligt Grönroos (2007), 
tillgodose flera kvalitetsbehov. Tidigare nämnda delar är medel som företag bör sträva efter 
att tillgodose för att kundens totala upplevda kvalitet ska vara hög.

3.1.2 Pris
Definition:

”Mängden pengar som tas betalt  för en produkt eller tjänst,  eller summan av värde som 
konsumenter byter för att få ha eller använda de fördelar som produkten eller tjänsten ger.”  
(Kotler et al. 2001 s. 98)

Historiskt sett  har pris haft  störst  inverkan på konsumenters val.  Andra faktorer har dock 
blivit allt viktigare, men priset har fortfarande en betydande roll. Pris skiljer sig från de andra 
verktygen i marknadsföringsmixen genom att vara den enda faktorn som direkt ger intäkter. 
Det är även det verktyg som är mest flexibelt och som dessutom snabbt kan ändras. Tidigare 
förhandlades priser mellan säljare  och köpare medan det  idag ofta  är  satt  fasta  priser  för 
produkter. De externa faktorerna som påverkar priset är marknaden och efterfrågans natur 
samt  kundens  uppfattning  av  pris  och  värde.  Andra  externa  faktorer  är  konkurrenters 
erbjudande och priser, landets ekonomi, återförsäljares behov och inblandning från regeringar. 
De  interna  faktorer  som  påverkar  priset  är  företagets  marknadsföringsmål,  strategi  för 
marknadsföringsmixen, kostnader och vem i organisationen som ansvarar för prissättningen. 
Marknadsföringsmål kan vara att öka marknadsandelar, maximera priset eller konkurrera ut 
andra med att erbjuda ett lägre pris. (Kotler et al. 2001)

När en kund köper en produkt byter de något av värde (priset) mot att få något av värde (de 
fördelar produkten ger). I slutänden är det kunden som bestämmer om priset överensstämmer 
med det värde det ger kunden. Det är därför viktigt att förstå anledningarna till varför en kund 
köper en produkt och kunna avgöra hur mycket kunden uppskattar dess fördelar. Uppfattar 
kunden att produktens värde understiger priset köper kunden inte produkten. Om kundens 
uppfattade värde överstiger priset köper kunden produkten, men då förlorar även försäljaren 
möjlig vinst. (Kotler et al. 2001) 
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Normann (2005) menar att affärer handlar om både säljaren och köparens framtida intäkter. 
Säljarnas  lägsta  pris  är  det  transaktionsvärde  som krävs  för  att  täcka  kostnader  inklusive 
påslag för risk och entreprenörskap. Investeringar i kundrelationer för att generera framtida 
transaktioner gör att priset kan vara lägre än transaktionsvärdet. Exempelvis ger företag gratis 
mjukvara till  kunder för att  vinna deras lojalitet.  Även köparen ser  transaktionen som en 
investering för framtiden. Kunden tar hänsyn till värdetillskottet som produkten tillför, när 
kunden  överväger  vilket  pris  denne  kan  tänka  sig  betala.  Detta  kallar  Normann  (2005) 
erbjudandets effektvärde, vilket styr priset för produkten. Köparen gör en värdering över vad 
den inköpta tillgången kan bidra med och hjälpa denne med att  uträtta.  Den begränsande 
faktorn för priset är dock konkurrenters priser. Marknadsvärdet kommer således att hamna 
någonstans mellan dessa parametrar. Grönroos (2007) nämner den ekonomiska kvaliteten som 
en intressant aspekt i sina resonemang kring tjänstekvaliteten. Med det menas de ekonomiska 
konsekvenser  en  kund  upplever  att  en  lösning  ger.  Han resonerar  också  kring 
kvalitetsupplevelsen och hur  den hänger  ihop med kundens förväntningar.  Han menar  att 
företag bör akta sig för att utlova alltför mycket för att undvika att göra kunden besviken. 
Istället kan man med fördel lova mindre men leverera mer för att på så vis ge kunden en 
kvalitetsupplevelse utöver förväntan. (Grönroos 2007)

De prissättningsmetoder som Kotler (2001) beskriver är kostnadsbaserad, värdebaserad och 
konkurrensbaserad prissättning. Kostnadsbaserad prissättning är produktdriven, det vill säga 
företaget utgår från produkten och dess kostnader vid bestämmande av pris.  Värdebaserad 
prissättning utgår från vad företaget tror att kunden kan tänka sig betala för en produkt. Det 
kopplas till kundens uppfattade värde av produkten i motsats till säljarens kostnader. Priset 
sätts först vilket därmed påverkar utformandet av de övriga delarna i marknadsföringsmixen. 
Med konkurrensbaserad prissättning menas att företag ser på konkurrenters priser och sätter 
därefter sina priser i förhållande till dessa. Företaget lägger inte lika stor vikt vid de egna 
kostnaderna eller marknadens efterfråga. Normann (2005) gör skillnad mellan prisbäraren och 
hela  erbjudandet.  Hela  erbjudandet  beskrivs  som  en  kombination  av  produkter  såsom 
exempelvis  varors  tillgänglighet  eller  kompetent  och  rådgivande  personal.  De  olika 
produkterna buntas ihop till ett erbjudande där det kan vara en eller flera prisbärare.

3.1.3 Plats
Definition:
”Alla företagets aktiviteter som gör produkten eller tjänsten tillgänglig för målgruppen.”
(Kotler et al. 2001 s. 98)

Distributionskanaler  består  av  företag  som deltar  i  processen  att  få  fram en  vara  till  en 
slutkund. Ledet sträcker sig från råvaror till slutkund och mellan de olika aktörerna i kedjan 
sker olika flöden. Det är flöden av fysiska produkter, information, ägarskap, betalningar och 
reklam.  Den  fysiska  distributionen  kallas  även  för  marknadsföringslogistik.  Sistnämnda 
omfattar  såväl  utgående  som ingående  fysiska  varor  samt  omvänd  distribution.  Omvänd 
distribution är förflyttning av skadade, oönskade eller överflödiga produkter som returneras 
av konsumenter eller återförsäljare. (Kotler & Armstrong 2004)

Det finns olika nivåer i distributionskanaler. Antalet nivåer påverkar kanalens längd. Ledet 
börjar  med  tillverkaren.  Vid  direkt  marknadsföringskanal  säljer  tillverkaren  direkt  till 
slutkunden. Vid indirekta marknadsföringskanaler säljer tillverkaren till mellanhänder som i 
sin tur säljer till slutkunden. Antalet led av mellanhänder varierar. Detaljister är företag vars 
försäljning till största del består av försäljning till slutkunden. Detaljister kan i sin tur köpa 
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direkt  från  tillverkaren  eller  av  en  återförsäljare.  Återförsäljare  är  företag  som köper  av 
tillverkaren för att i första hand sälja vidare till detaljister för försäljning till slutkund eller för 
detaljistens eget bruk. (Kotler & Armstrong 2004)

Hedén och McAndrew (2005) har utvecklat en modell för modeindustrins distributionskanaler 
som går djupare in på dess aktörer. Modellen som tagits fram delar in aktörerna i tre led i 
processen från råmaterial till att erbjuda en produkt till en kund. Producentledet är de företag 
som förädlar råmaterial och tillverkar produkter. I leverantörsledet befinner sig företag vars 
huvudsakliga syssla  är  design och utveckling av produkter,  inköp, försäljning till  butiker, 
marknadsföring  och  distribution.  Hit  räknas  traditionella  återförsäljare,  men  även 
produktutvecklande varumärkesleverantörer, integrerade detaljister, agenter och distributörer 
samt licenstagare.

I det sista ledet, detaljistledet finns ett antal olika typer av detaljister. Hedén och McAndrew 
(2005)  kallar  butiker  som  ägs  och  styrs  av  samma  ägare  för  filialföretag  (kedjor).  De 
kännetecken som författarna beskriver är en stark affärsidé och en tydlig profil. Fristående 
butiker har en unik profil med ett eget erbjudande och kan variera i storlek. Andra detaljister 
som beskrivs  i  denna  modell  är  bland annat  frivilliga  kedjor,  franchise,  varuhus,  outlets, 
postorder  och  Internet.  En  detaljist  kan  använda  sig  av  flera  former  i  detaljistledet.  En 
fristående butik kan exempelvis även sälja över Internet.

Ett företag kan befinna sig i ett eller flera av dessa led. Beroende på dess huvudsakliga syssla 
kategoriseras företaget in i något av dem, men det kan samtidigt vara verksamt i de andra 
leden. Exempelvis kan ett modeföretag, vars huvudsakliga syssla är att driva butiker, även 
designa,  marknadsföra  och  produktutveckla  sitt  eget  sortiment.  Om det  har  egna  fabriker 
befinner det sig i alla tre led, men dess benämning vore i första hand detaljist. (Hedén och 
McAndrew 2005)

Grönroos (2007) diskuterar miljön som en möjlig utökning av kvalitetsdimensionerna i sin 
modell  Tjänstekvalitetens två dimensioner (se figur 2). Författaren hänvisar till forskning av 
Rust och Oliver (Grönroos 2007, s. 77) där begreppet var läggs till i en modell. Miljön anses 
bidra till  kundens  kvalitetsuppfattning  genom exempelvis  lokalen  där  konsumtionen sker. 
Kotler och Armstrong (2004) menar att detaljister kan klassificeras utefter olika faktorer som 
servicenivå,  bredd  på  produktlinje,  prisklass  och  organisation.  Specialaffärer  har  en  liten 
produktbredd men ett stort utbud inom sitt område. De har oftast en högre servicenivå vilket 
är  mer  kostsamt  och  resulterar  ofta  i  en  högre  prisnivå.  Motsatsen  är  varuhus  där 
produktbredden är stor. Servicenivån kan variera beroende på om varuhuset specialiserar sig 
att erbjuda hög kvalitetsservice eller en lägre prisklass som exempelvis lågprisbutiker.
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3.1.4 Promotion
Definition:

”Aktiviteter som kommunicerar produkten eller tjänsten och dess meriter till målgruppen och 
övertalar dem att köpa (den).”
(Kotler et al. 2001 s. 98)

Enligt  Kotler  (2004)  finns  verktyg  som  företag  kan  använda  sig  av  vid  bedrivande  av 
marknadsföring och reklam, den så kallade promotionmixen. De fem verktyg som beskrivs är 
reklam,  försäljningskampanjer,  public  relations  (PR),  personlig  försäljning  och  direkt 
marknadsföring. (Kotler och Armstrong 2004)

Reklam är all form av betald presentation som inte är personlig och som marknadsför idéer 
eller produkter där en identifierbar person står bakom. Beroende på hur ny en idé eller en 
produkt är på marknaden varierar syftet med reklamen. Målet kan vara att informera, övertala 
eller  påminna  målgruppen  om sitt  budskap.  De  media  som kan  användas  vid  reklam är 
nyhetstidningar, TV, magasin, post, radio, utomhusskyltning och Internet. Vilken media som 
används beror på det meddelande ett företag vill nå ut med samt målgruppen och budget för 
reklam. (Kotler och Armstrong 2004)

Försäljningskampanjer är kortsiktiga förmåner som företaget ger till kunder för att uppmuntra 
köp av en produkt. De olika verktyg som företag kan använda sig av är bland annat kuponger, 
rabatter och även handelsmässor räknas in här. Kuponger är certifikat som ger kunden ett 
avdrag på priset när de köper en specifik produkt. Rabatter är en satt sänkning av priset under 
en viss period. Mässor anordnas av handelsorganisationer och är ett tillfälle för företag att få 
visa upp nya produkter, knyta kontakter med nya kunder samt för försäljning. (Kotler och 
Armstrong 2004)

Så kallad public relations (PR) är hanteringen av ett företags relationer till allmänheten för att 
skapa  en  bra  bild  av  företaget  utåt.  Det  är  bland  annat  relationer  till  press,  samhället, 
donatorer för finansiellt  stöd samt till  ej vinstgivande organisationer för volontär stöd. De 
kanaler som PR använder sig av är exempelvis genom nyheter och speciella tillställningar, så 
kallade event. Olika event är öppningar av butiker, nyhetsbrev, jubileum, broschyrer, artiklar 
etcetera. Hemsidor är ett bra verktyg för PR att används sig av. (Kotler och Armstrong 2004)

För  att  nå  ut  med ett  budskap finns  både personlig  och icke-personlig  media.  Den icke-
personliga  median  är  budskap  som  överförs  utan  personlig  kontakt  som  exempelvis  via 
tidningar, tillställningar och post. Den personliga kontakten kan ske genom så kallad word-of-
mouth vilket  är  då  kunder  kommunicerar  produkten  med  dem  runtomkring  sig,  såsom 
grannar, kollegor, vänner och familj etcetera. (Kotler och Armstrong 2004) 

Vid bestämmande av ett  företags  så  kallade promotionmix är  budgeten av stor  vikt.  Hur 
mycket som ska gå till marknadsföring beror på vilket synsätt företaget har av dess betydelse. 
Budgeten kan utgå från vad företaget har råd med. Ofta gäller det små företag, men denna 
metod  gör  det  svårt  för  en  långsiktig  planering  av  marknadsföringen.  Å  ena  sidan  kan 
budgeten  sättas  efter  vad  företaget  har  råd  med.  Å  andra  sidan  kan  en  viss  procent  av 
förutspådd försäljning avsättas till budget. Företag kan också se vad konkurrenterna har satt 
för  budget  och  avsätta  en  liknande  budget.  En  annan  metod  baseras  på  målet  med 
marknadsföringen, det vill säga vad företaget vill få ut av sin marknadsföring. Budgeten sätts 
därmed så att företaget klarar av att nå upp till det målet. (Kotler och Armstrong 2004)
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3.2 Tidigare forskning om secondhandmarknaden
Tidigare forskning om secondhandmarknader i USA visar att det finns två olika kategorier av 
secondhandbutiker.  I  den  ena  kategorin  finns  välgörenhetsbutiker  och  så  kallade  ideella  
butiker. Välgörenhetsbutiker är återförsäljningsbutiker till vilka allmänheten kan donera sina 
använda saker. Butiken kan även få osålda varor av företag på grund av osålda lager eller 
föråldrade varor. Personalen jobbar som volontärer och priset för varor är lågt. Den vinst som 
genereras  går  till  den  välgörenhet  som butiken  stödjer.  Ideella  butiker,  till  skillnad  från 
välgörenhetsbutiker, strävar efter att vara vinstdrivande. Personalen får lön, hälsoförsäkring 
och andra förmåner. Företaget kan skänka hela eller delar av vinsten till välgörenhet, men 
ägaren  kan  även  behålla  vinst.  Konsumenten  som  handlar  i  dessa  butiker  beskrivs  som 
personer med låg inkomst och/eller personer med ovanlig smak. Abraham9 nämner även att en 
bidragande  faktor  till  att  konsumenterna  handlar  där  är  miljöaktivisters  påverkan  och 
återvinningsaspekten.

Den andra kategorin av secondhandbutiker är så kallade kommissionsbutiker där varor säljs på 
kommission.  Butiksägaren,  säljaren,  kallas  för  consignee (svenska:  varumottagare)  och 
personen  som  äger  varan  kallas  för  consignor (svenska:  leverantör).  Varorna  kan  vara 
oanvända eller begagnade, men de säljs till ett lägre pris än nypris. Personer som vill sälja 
sina  varor  tar  med  sig  dem  till  butiken  där  butiksägaren  bestämmer  vad  de  vill  ta  in. 
Butiksägaren bestämmer priset och tar en viss procent av vad varan säljs för. Varan ägs aldrig 
av butiken och om den inte blir såld inom en viss tidsram lämnar butiken tillbaka varan till 
personen som ägaren. Betalning görs därmed inte förrän en vara är såld.10

Hawley (2006) presenterar i sin rapport ”Digging for Diamonds: A Conceptual Framework 
for Understanding Reclaimed Textile Products” en modell för textila återvinningsprocesser 
för  konsumenters  beklädnads-  och  textilavfall.  Konsumentsavfall  definieras  här  som  ett 
klädesplagg eller  en  hushållsartikel  som är  gjord  av  textilier  och  som ägaren  inte  längre 
behöver och därför har slängt. Hawley (2006) försöker i rapporten att klassificera och dela in 
processen i olika kategorier. Schemat som presenteras i rapporten visar på att det finns en 
bredd av olika textila återvinningsmarknader för sorterade varor. 

Rapporten fokuserar främst på så kallade ”rag graders” vilka är textila sorteringsföretag som 
samlar in textilt avfall, sorterar och säljer vidare till olika marknader. Processen börjar med att 
konsumenter lämnar in sitt textila avfall till välgörenhetsorganisationer. Avfallet sorteras av 
välgörenhetsorganisationen där artiklar som inte ska säljas i butiken säljs till så kallade  rag 
sorters (svenska: sorteringsföretag). Priset är baserat på vikten och beror på marknadsvärdet 
vid tillfället. I rapporten sägs priset vara mellan tre och sex US cents per pound (1 pound = 
0,454 kg). Sorteringsföretagen är ofta belägna i anslutning till  större städer för att minska 
transportkostnader. (Hawley 2006)

Sorteringen börjar med en grovsortering då olika produktgrupper skiljs från varandra som 
jackor,  byxor,  klänningar  etcetera.  Därefter  sker  en  mer  noggrann  sortering  efter  andra 
faktorer som divisioner (dam/herr/barn),  säsong (för varmare eller  kallar  klimat),  plaggets 
skick och kvalitet. Varorna graderas sedan för specifika marknader. En del varumärken och 

9 Liza Abraham, professor på Buffalo State College, Buffalo, New York State, USA. Föreläsning den 9 april 
2009.
10 Liza Abraham, professor på Buffalo State College, Buffalo, New York State, USA. Föreläsning den 9 april 
2009.
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stilar rensas ut för att de kan säljas för ett högre pris på vissa marknader. Hawley (2006) 
benämner dessa som diamanter då processen att hitta dem är som att leta efter diamanter. En 
informant som hon intervjuat menar att när de först hittas är de som oslipade diamanter, men 
efter att ha tvättats, strukits och blivit paketerade får de ett högre värde. Diamanter innefattar 
flera  kategorier  som  couture  kläder  (högre  sömnadsgrad),  vintagekläder,  accessoarer, 
antikviteter, vissa välkända varumärken, uniformer, finare material (för ny garnproduktion) 
och  så  kallade  americana artiklar  som  Levi’s,  Harley  Davidson  och  Tommy  Hilfiger. 
Americana artiklar är främst eftertraktade utanför USA där Japan är den största importören. 
Diamanter förflyttas mellan olika länder vilket visar på att de har en global marknad. Kunder 
som köper diamanter är främst vintagebutiker, designers och rika privat personer.

Figur 4 Pyramidmodell för textil återvinnings kategorier (Hawley 2006)

I  pyramidmodellen som presenteras i  rapporten redovisas de olika kategorierna och deras 
förhållande  i  volym  till  varandra.  Den  största  volymen  av  varor  står 
secondhandklädesmarknaden  för,  vilka  främst  går  på  export  till  utvecklingsländer. 
Diamantkategorin utgör endast en procent av den totala volymen av varor som återvinns, men 
står  för den största  delen av vinsten för de flesta sorteringsföretag.  Detta,  menar  Hawley 
(2006), visar på att det är ett omvänt förhållande mellan volym av varor och värde av varor. 
På grund av diamanternas marknadsvärde läggs därför stor vikt på att identifiera dessa varor. 
Ett företag som intervjuades för rapporten hade anställt en person med en högre utbildning 
inom  konst,  för  att  denne  skulle  kunna  förutspå  trender  i  vintagemarknaden.  Priset  för 
secondhandkläder för export är 50 till 70 US cents per artikel medan priset för en diamant kan 
uppgå till flera tusen US dollar.
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4. Empiri
Vid  våra  intervjuer  frågade  vi  respondenterna  hur  de  definierade  olika  begrepp  rörande 
secondhandmarknaden. De svar vi fick skilde sig något åt, men många hade ungefär samma 
syn på de olika termerna. En gemensam faktor var att definitionerna av kläder hade med tid 
att  göra.  Denna parameter har dock förändrats  över åren.  Exempelvis  skiljer  sig vad som 
ansågs vara vintage för 20 år sedan mot vad som anses vara vintage idag.

Begreppet  secondhandkläder beskrevs  av de flesta respondenter  som kläder  som en gång 
använts och som senare har satts tillbaka på marknaden. En skillnad mellan definitionerna var 
dock om plaggets ålder spelade in eller inte. En del menade att  det  kan vara både antika 
kläder, vintage och nutida kläder (med det menas kläder som tillverkats under de senaste 25 
åren).  Denna  definition  stöddes  av  en  annan  butiksägares  definition  som  menade  på  att 
secondhandkläder är begagnade kläder som samlats in, vilka tidigare har befunnit sig på en 
förstahandsmarknad. En butiksägare beskrev dock begreppet som nyare plagg som använts 
och  sedan  säljs  igen.  Här  gjorde  respondenten  skillnad  mellan  vintagekläder  och 
secondhandkläder.

Vintage är  ett  ord  som  används  frekvent  av  både  konsumenter  och  butiksägare,  men 
definitionen av  det  varierar.  När  vi  frågade  våra  respondenter  fick  vi  således  olika  svar. 
Medan en respondent menade att vintage var kläder tillverkade från 1980-talet och tidigare, 
svarade en annan att det var kläder tillverkade mellan 1900 till 1975. Dock visade det sig att 
tiden var den gemensamma faktorn vid definition av begreppet. Tidigare ansågs vintage vara 
från 1960-talet eller tidigare, men det har förändrats med åren och nu inkluderas även 1970-
talet och ibland 1980- och även 1990-talet. En respondent nämnde att värdet av dessa kläder 
även var högre än andra typer av begagnade kläder. Kläder som tillverkats före sekelskiftet, 
det vill säga före 1900-talet, anses vara antika kläder.

Retro är en term som används i flera olika syften och som ibland felaktigt används för att 
beskriva secondhandkläder. Definitionen vi fick var dock att det är nyproducerade plagg, som 
ska ge intryck av att vara begagnade kläder.

Kommissionsbutik (engelska: consignment shop) definieras som en butik som tar emot plagg 
från en ägare och säljer dessa på kommission. Ägaren får betalt först när plagget är sålt. En 
del av respondenterna menade att det främst var relativt nya och även oanvända plagg som 
såldes i dessa butiker. 

Ideell butik (engelska: thrift shop) skildrades som en butik där secondhand kläder säljs. Denna 
typ av butik definierades även som en fullsortimentsbutik som har allt. En av respondenterna 
menade att dessa butiker skiljer sig i utbud och läge. Ofta ligger de utanför stadskärnan och 
har  generellt  en  mindre  genomarbetad  butiksinredning  samt  varuexponering  jämfört  med 
vintagebutikerna.

Loppmarknad (engelska: fleamarket) definierades som en marknad där såväl gammalt som 
nytt kan säljas. Personer kan hyra en plats där de kan sälja sina varor.

Garage- och tomtförsäljning (engelska: garage- och yard sales) beskrevs som en försäljning 
hos en privat person av dennes tillhörigheter. Försäljningen hålls i personens garage eller på 
tomten, därav namnen.
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Hemma-hos-försäljning  (engelska:  estate  sales) var  likt  de  ovan  beskrivna  begreppen 
definierat  som  en  försäljning  av  en  privatpersons  saker.  Skillnaden  med  denna  typ  av 
försäljning  är  att  personer  mestadels  blir  inbjudna  för  att  få  delta.  Försäljningen  hålls  i 
personens hem där i vissa fall en person hyrs in för att anordna tillställningen.

Vintagemarknaden har ökat mycket under senare tid och som en följd av detta finns det nu så 
kallade vintage dealers. Den definition av en vintage dealer som respondenterna återgav, var 
att  det  är  en  person  som  köper  och  säljer  vintagekläder.  Kläder  köps  in  från  olika 
försäljningsställen eller gamla lager, vilka sedan säljs vidare eller omsätts i en egen butik. En 
definition var att en vintage dealer kan liknas med en återförsäljare. En del specialiserar sig på 
att köpa kläder från en viss tid. En av respondenterna betonade att en ”riktig” vintage dealer 
även ser till att göra kläderna säljbara, det vill säga tvättar och restaurerar kläderna.

4.1 Carol Mansell - delägare i vintagebutik11

Carol Mansell öppnade för drygt ett år sedan vintagebutiken Miss Josie’s Antiques i Buffalo, 
tillsammans med en vän. Med 30 år i branschen har hon erfarenhet från att tidigare ha haft 
flera  egna  butiker  och ett  genuint  intresse  för  vintage.  Förutom sin butik  är  Internet  och 
framförallt eBay en välanvänd försäljningskanal.

Insamlingen av kläderna har blivit svårare. Tidigare fanns en hel del restlager från butiker och 
annat att köpa upp i Buffalo, men allt eftersom industrierna försvann minskade också antalet 
butiker drastiskt. Istället samlas de flesta plagg in genom att människor kommer in i butiken 
och visar eller ringer för att berätta vad de har att erbjuda. Så kallade hemma-hos-försäljning, 
ideella butiker och marknader är källor där respondenten finner vintagekläder. De kan ofta fås 
för ett mycket lågt pris.

”I go to thrift shops. You just got to do it, it’s fun”
(Carol Mansell 2009)

Priserna i butiken är något lägre än vad motsvarande plagg kostar i större städer, eftersom 
efterfrågan  i  Buffalo  ser  annorlunda  ut.  Plagg  som  säljs  i  butiken  har  därmed  en  lägre 
prisklass än de som säljs på Internet.  På Internet är det lättare att sälja plagg som kostar mer. 
Mansell berättar att just nu säljer hon mycket Rockabilly-kläder för män från 1950-talet på 
eBay.

”We price things for the area. We tend to price a little bit cheaper”
(Carol Mansell 2009)

För att veta vilket pris som bör sättas på ett plagg undersöks andra butikers priser och även 
priserna på eBay. Kriterierna som avgör pris är plaggets kvalitet, vilket märke det är och i 
vilket skick plagget är. Som exempel ger Mansell att ett vintageplagg från Chanel får kosta 
några tusen US dollar.

Till butiken kommer en väldigt blandad kundkrets till följd av att där även säljs prylar så som 
glas och serviser. Tendenserna går mot att alltfler unga kommer in i butiken. Vintage dealers 
från New York samt japanska vintage dealers  är  ett  annat  kundklientel  som letat  sig in i 
butiken. Mansell  berättar att  hon även har sett  japanska vintage dealers då hon gjort sina 
rundor på olika ideella butiker. För några år sedan ställde hon ut på vintage mässor och då var 
11 Carol Mansell. Delägare i butiken Miss Josie’s Antiques. Intervju den 18 april 2009
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designers  frekventa  köpare  av  vintage  som  användes,  och  fortfarande  används,  som 
inspiration för kollektioner. 

På frågan om huruvida butiken har några konkurrenter i staden skakar hon på huvudet och 
menar istället att fler vintage- och antikbutiker ökar kundflödet. Sannolikheten att  kunden 
väljer att besöka ett område ökar om fler butiker ligger nära. 

”I always found that the more of one thing that you have the better it is. Even if it’s just an 
antique shop”
(Carol Mansell 2009)

Då butiken är liten läggs inga stora summor på marknadsföring förutom en och annan annons 
i tidningar emellanåt. Däremot planeras en egen hemsida när tid och resurser finns och ägarna 
ordnar event med vin och tilltugg i butiken där vänner och kunder bjuds in.

4.2 Danielle Loukataris – ägare till vintagebutik12

Företaget Divine Finds ägs av Danielle Loukataris som säljer vintage i sin butik i Buffalo och 
på Internet. Förutom vintagekläder som hon säljer har hon även en uthyrningsverksamhet av 
kläder från 1970-talet för ett event som årligen hålls i Buffalo; ”The world’s largest disco 
party”. Målgruppen hos Divine Finds beskrivs som mestadels kvinnor i åldrarna 20 till 60 år. 
Männen  är  främst  mellan  20  till  50  år,  men  då  är  det  i  första  hand  kunder  för  hennes 
uthyrningsdel.

Loukataris kallar sig själv för vintage dealer. Kläder köps in från olika källor. Från början var 
det mest genom att gå till ideella butiker och tomtförsäljningar. Idag ringer personer då de har 
kläder att  sälja.  För henne är det viktigt  att  veta om personens tidigare liv.  Faktorer som 
säljarens tidigare livssituation,  adress och var de brukade handla berättar  om vilka kläder 
personen i fråga kan tänkas ha i ägo. Om en person har en viss stil och har välbehållna kläder 
kan hela personens garderob köpas in som en kollektion. Andra källor för att köpa in kläder är 
Internet,  hemma-hos-försäljningar  och  andra  vintage  dealers,  med  vilka  varor  byts.  Hon 
poängterar vikten av att nätverka och säger sig ha så kallade ”plockare” och ”sökare” som hör 
av sig till henne när de hittar produkter av intresse. Uppskattningsvis kommer runt 95 procent 
av det utbud hon har från den ursprungliga ägaren. Hon påpekar dock att hon själv inte kan 
avgöra om hon har det som efterfrågas, endast kunderna kan avgöra detta. 

Loukataris beskriver sin prisnivå som rimlig och menar att om hon bodde i New York skulle 
hon kunna ta ett högre pris. Hon medger även att när hon ställer ut på en vintagemässa i New 
York tar hon ett högre pris samt även vid försäljning över Internet. I Buffalo finns inte den 
målgrupp som är beredd att betala ett högre pris. En annan faktor som påverkar prissättningen 
är läget på butiken. Tidigare hade hon en butik på en gata där hyran var högre, vilket gjorde 
att hon tog högre priser för sina produkter. Andra faktorer som påverkar pris är hur länge 
varan har funnits i hennes ägo och om det är något som har ett samlarvärde. Har hon haft en 
vara en längre tid går priset ner medan varor med samlarvärde inte gör det. Som Loukataris 
understryker, hennes priser skiftar ständigt. 

”My prices fluctuate constantly”
(Danielle Loukataris 2009)
12 Danielle Loukataris. Ägare av butiken Divine Finds. Intervju den 8 april 2009
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Priset påverkas även av vad som är modernt för tillfället och därmed i hög grad av vad som 
visas på modevisningar, menar Loukataris. Som vintage dealer är det viktigt att se vad som är 
modernt och vad konsumenter har på sig. Hon medger dock att hennes egen personliga smak 
påverkar hennes utbud i butiken, något hon menar generellt influerar vintage dealers. Deras 
urval av kläder återspeglar deras stil.

Vid prissättning är det flera faktorer som spelar in. Plaggets skick, material, design, unikhet, 
eventuellt märke och vad som efterfrågas på marknaden är de parametrar varefter priser sätts. 
I diskussionen om vad som är modernt och trendigt på marknaden idag berättar Loukataris att 
hon kan lägga undan plagg som inte är trendiga för stunden, men som kan komma att säljas 
när det kommer på modet igen.

Loukataris har en hemsida som under tiden för vår intervju var under konstruktion. Denna är 
hennes  främsta  marknadsföringskanal.  Än  så  länge  vill  hon  dock  inte  göra  någon 
marknadsföring då hemsidan inte är  klar.  För att  få reda på var kunder har fått  höra om 
företaget har hon för vana att fråga sina kunder det. En annan marknadsföringskanal är word-
of-mouth och mässor. Loukataris ställer ut på Manhattan Vintage Show som är en mässa som 
anordnas av Manhattan Vintage Events årligen. När hon började ställa ut där 2002 var runt 50 
olika vintage dealers  och butiker representerade.  Idag är antalet  uppe i  80.  Mässan är ett 
tillfälle att knyta kontakter med nya kunder och andra vintage dealers samt till försäljning. 
Kunder som kommer till mässan är såväl branschfolk som designers, vilka söker inspiration, 
samt stylister och privata kunder. 

Secondhandmarknaden har genomgått en förändring de senaste åren i och med ekonomins 
nedgång i USA. Loukataris menar att det numera inte är passé att ha på sig begagnade kläder. 
Människor återanvänder mer och byter med varandra. Hon tror att secondhand kommer att 
fortsätta öka och ser ingen avstanning i tillväxten. Loukataris tror att kunders ökade kunskap 
om vintage; att det har en bättre kvalitet, är unikt och att det är återvinning av kläder, har ökat 
efterfrågan på vintagekläder. Svårigheten med att sälja vintagekläder idag är främst storlekar. 
De  flesta  som  erbjuder  större  storlekar  specialiserar  sig  på  det  utbudet.  Som  hon  själv 
uttrycker det: 

”The hardest part is working with moderate sizes of today in clothing of yesterday”
(Danielle Loukataris 2009)

4.3 Danielle Webb – ägare till vintagebutik13

Danielle Webb har varit i klädindustrin i 25 år. Vi träffade henne i hennes vintagebutik på 
Allen Street i Buffalo, och senare bakom kulisserna till webbshopen, det vill säga lagret i East 
Aurora. Som 23-åring öppnade hon sin första butik och har alltid haft egen butik sedan dess. 
För drygt 10 år sedan började hon att  sälja vintagekläder som ett komplement till  hennes 
övriga  sortiment.  Det  som  började  med  några  vinterkappor  har  nu  växt  till  mer  än  en 
vindsvåning fylld av, framförallt, klänningar från hela 1900-talet. Webb beskriver sina kunder 
som ”hippa” kvinnor mellan 18 och 40 år som inte vill följa normen utan hellre vill köpa 
plagg där de kan uttrycka sin individualitet. I dagarna kring vår intervju var lanseringen av 
den nya webbshopen i uppstartningsfasen, där de bästa plaggen kommer att säljas. 

”People who buy vintage tend to be individuals”
13 Danielle Webb. Ägare av butiken The Dress Shop. Intervju den 7 april 2009
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(Danielle Webb 2009)

För att få tag i plaggen köps det mesta in från återförsäljare eller människor som kommer in i 
butiken för att sälja sina kläder. Inköpen skiljer sig mycket från den kommersiella marknaden, 
eftersom det är omöjligt att välja på samma sätt. Här handlar det mer om att ta det man får, 
menar Webb. Då plaggen kan vara upp till 90 år gamla resulterar det i en hel del arbete för att 
återfå dem i säljbart skick. Åtskilliga timmar läggs på att restaurera plaggen, genom tvättning, 
lagning och annat som kan behöva åtgärdas.

”With vintage you tend not to choose as much as you take what you can get.”
(Danielle Webb 2009)

Plaggen som säljs i butiken ligger på en prisnivå mellan 18 och 68 US dollar. På webbshopen 
däremot varierar priserna från cirka 54 US dollar upp till 600-700 US dollar. Hur priserna 
sätts beror på flera faktorer. Plaggets skick nämns som första kriteriet. Därefter tittar Webb på 
färg, material, dragkedjor och andra detaljer. Ett plagg som är handsytt är mindre värt än ett 
fabrikstillverkat plagg. Detta förklaras med att förr så kunde i stort sett alla kvinnor sy. Det 
var på 1950-talet  som fabrikstillverkning av kläder kom igång och först på 1970-talet var 
konfektionstillverkningen igång på riktigt.

Prissättningen värderas också efter årtal. Plagg från 1920-talet har ett högt värde, eftersom de 
är mycket gamla. Under 1930-talet rådde depression vilket har gjort att de finns mycket få 
plagg från denna tid. Värdet på de plagg som finns är därmed högt men det är svårt att hitta 
kläder som är i  gott skick.  Andra världskriget påverkade modescenen på 1940-talet bland 
annat genom att mindre material användes. Dessa plagg anses inte ha särskilt högt värde. Från 
1950-talet finns en hel del kläder. Vissa plagg, främst aftonklänningar, säljs för höga priser, 
övriga plagg har ett lägre värde. Under 1960-talet användes kläderna på ett annat sätt än hur 
de används idag. Plaggen slets ut, vilket har gjort att det är svårt att hitta kläder i bra kondition 
från denna tid. Konfektionstillverkningen blomstrade under 1970-talet och syntetmaterial slog 
igenom stort. Värdet på dessa plagg är lågt eftersom det finns mycket att tillgå.

Än så länge har ingen tid lagts ner på marknadsföring, men i och med öppnandet av den nya 
webbshopen kommer en annons sättas in i tidningen ”Buzz”. Möjligtvis kommer ytterligare 
annonser sättas in i tidningen ”Salvage Magazine”. Annars hoppas Webb få hjälp av sina 
kontakter inom filmindustrin genom word-of-mouth. När vi frågar om konkurrenter svarar 
Webb att  hon inte  anser  sig  ha  några.  Hon menar  att  eftersom varje  plagg är  unikt  blir 
konkurrentsituationen inte som för den vanliga handeln. 

”That’s the beauty of vintage […] it’s one-of pieces”
(Danielle Webb 2009)

4.4 Toni Termini – ägare till kommissionsbutik14

Sedan 17 år har Toni Termini ägt och drivit kommissionsbutiken Ritzy Rags. Tygerna och 
hantverket bakom vintagekläder fascinerar henne och det var också denna typ av kläder som 
först köptes in. Butiken är en kommissionsbutik, men Termini äger även en del av plaggen 
som finns där. Det är alltså en blandning av kläder som hon själv äger och av plagg som 
14 Toni Termini. Ägare av butiken Ritzy Rags. Intervju den 15 april 2009
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människor lämnar in och som säljs på kommission. Personen som lämnar in kläder får 50 
procent  av vad varan säljs  för.  Plaggen får  hänga 90 dagar i  butik,  sedan skänks det  till 
välgörenhet om inte ägaren hämtat ut det inom två veckor.

Hennes  modeintresse  är  något  som genom åren  har  gett  henne  god  kännedom om olika 
varumärken,  vilket  är  en  stor  fördel  när  hon  får  in  nya  plagg.  Det  hjälper  henne  vid 
bedömning av vad hon vill  ta in och vilket pris  som ska sättas.  Hur butiken får in varor 
varierar. Initialt samlade hon oftast in kläder genom att besöka äldre damer och gå igenom 
deras garderober. Termini berättar också att hon kontaktas av människor som ska flytta till 
något mindre eller som ska in på ålderdomshem och därför vill bli av med kläder. Varje plagg 
har därmed sin egen historia.  Numera ringer oftast människor för att  få sälja sina saker i 
butiken, men vissa kommer in och visar plaggen direkt. Kläder köps in efter säsong, det vill 
säga under våren köps inga vinterkläder in utan de får vänta tills hösten. Ett alltför dyrt plagg 
är inte heller intressant eftersom det måste gå att sälja i butiken.

“They’ve always got a story to go along with the outfit”
(Toni Termini 2009)

Termini anser sig ligga i låg till mellan prisklassen, lägre än renodlade vintagebutiker. Priset 
baseras på plaggets varumärke, material, skick, storlek och moderiktighet. Andra faktorer är 
huruvida det är rent samt hur unikt plagget är. En del klänningar från 1950-talet är så små att 
det nästan är omöjligt  att  hitta en kund som är tillräckligt  liten. Därmed blir plagget mer 
svårsålt. Det kan därför göra att priset för plagget är lägre än om det varit i normal storlek.

På  sommaren  avtar  affärerna  till  följd  av  att  många  människor  anordnar  så  kallade 
garageförsäljning, där privatpersoner säljer saker de inte längre vill ha. Även för Termini kan 
dessa utförsäljningar vara bra inköpsställen.

Kunderna är kvinnor i alla åldrar, dock sällan barn eller tonåringar. Därför har man valt att 
marknadsföra butiken hos lokala radiokanaler (som gospelkanalen och Oldies) för att nå ut till 
just  sina  kunder.  I  baltider  har  Ritzy  Rags  även  haft  annonser  i  lokaltidningen.  Termini 
berättar att det finns en hemsida men att den inte underhålls tillräckligt.

4.5 Patricia Lukow – ägare till vintagebutik15

Patricia  Lukow äger  en butik  på Allen Street  i  Buffalo där  hon säljer  secondhandkläder, 
antikviteter och möbler. Det är svårt att röra sig i hennes butik som är överfylld med saker och 
där ordning inte existerar. Hon påstår sig själv inte veta när kläder är daterade utan köper in 
det som hon själv gillar, det som är vackert och det som hon tror sig kunna sälja. Hon äger allt 
som hon säljer i  sin butik. Varor köps in genom att gå på olika typer av försäljningar av 
secondhandkläder samt genom att personer kommer in och säljer till henne personligen. Hon 
uppskattar att förhållandet är 60-40 där 60 procent kommer från att hon själv går ut och köper 
in varor medan 40 procent kommer ifrån att personer kommer in i hennes butik och säljer 
varor till henne.

”I like everything, that’s my problem”
(Patricia Lukow 2009)

15 Patricia Lukow, butiksägare till Patricia’s. Intervju den 7 april 2009
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Hennes kundkrets består av olika typer av kunder då hon har ett varierat utbud. Några av 
Lukows kunder kommer från New York där de har egna butiker. Gällande kläderna som hon 
säljer är det främst personer intresserade av vintagekläder som står för försäljningen.

”I buy anything that I think I can sell. That’s why I have so many things here.”
(Patricia Lukow 2009)

Hennes prisklass är låg till medel där kläder kostar från fem US dollar upp till 50 US dollar, 
men är det något speciellt kan priset gå upp ytterligare. Vid prissättning tar hon hänsyn till 
olika faktorer som kvalitet, designerns namn och vad hon själv har köpt in varan för. Hon 
påstår sig ha en god uppfattning om vilket pris hon ska sätta på ett plagg. Som hon själv 
uttrycker det:

”My mind just tells me as I pick it up”
(Patricia Lukow 2009)

Lukow har ingen marknadsföring, men menar att konsumenter hör talas om henne genom 
word-of-mouth. Hon har ingen hemsida då hon är obildad när det gäller Internet, men skulle 
kunna tänka sig att starta en om hon fick hjälp med det.

4.6 Alisa Mittin - butiksbiträde i ideell butik16

Amvets står för American Veterans som är en organisation som stödjer veteraner i USA. De 
har  ideella  butiker  över  hela  landet  och  så  även  i  Buffalo.  Enligt  hemsidan  står  det 
att:”AMVETS  Thrift  Stores  offer  quality  used  clothing,  household  goods  and  toys  at  
reasonable  prices” (http://www.Amvetsnsf.org/stores.html 2009-05-07). Den  vinst  som 
butikerna gör går till organisationens olika ändamål.

Alisa Mittin jobbar i Amvets butik på Elmwood Avenue i Buffalo. Hennes jobb består i att stå 
i  kassan  och  hänga  ut  kläder  på  golvet.  Allt  som  säljs  på  Amvets  har  donerats  till 
organisationen genom att personer lämnar in sina saker till butikerna. De får då får ett kvitto 
som  ger  dem  ett  visst  skatteavdrag  på  donationen.  Under  dagarna  sorterar  Amvets 
sorteringspersonal det som kommit in samt prissätter varorna. Kläderna tvättas inte utan säljs i 
befintligt skick. Därefter jobbar respondenten och de andra i butikspersonalen med att hänga 
ut varorna i butiken och organisera dem. Kläderna hänger i olika avdelningar, som dam, herr, 
barn, skor och accessoarer. Damavdelningen är den största delen av butiken och där hänger 
kläderna efter produktgrupper som klänningar, skjortor, byxor etcetera. Mittin betonar vikten 
av butiksläget  för kvaliteten på kläderna som doneras.  Buffalo är  en segregerad stad och 
butiken  ligger  i  en  ficka  mellan  olika  demografiska  områden.  Det  gör  att  de  får  en  stor 
mångfald av varor till butiken.

”The quality of the stuff we get depends on the location […] where you are.”
(Alisa Mittin 2009)

Priserna  sätts  utefter  en  standardprislista  för  olika  typer  av  kläder.  Tidigare  brukade  alla 
Amvets  butiker  ha  samma  priser,  men  idag  kan  de  variera  något.  Vintagekläder  och 
märkeskläder kan få ett högre pris, men det beror på om personen som sätter priserna kan se 
dess högre värde. Priserna är dock fortfarande låga menar Mittin. Barnkläder kan kosta från 
49  US cents  och damklänningar  som är  lite  dyrare  kan kosta  10  US dollar.  Kappor  och 
16 Alisa Mittin. Butiksbiträde på Amvets. Intervju den 14 april 2009
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tredelade kostymer kan kosta upp till 50 US dollar, men då är det bland de dyraste varorna på 
Amvets. Prisnivån är därmed låg vilket återspeglas i de kunder som kommer in.

Mittin delar upp kundkretsen i två grupper. Det ena gruppen beskriver hon som stamkunder 
som kommer in regelbundet. I den andra gruppen finns de som inte kommer in regelbundet, 
men  som generellt  generar  en  större  vinst  för  butiken då  de  kommer  in.  Gruppen  med 
oregelbundna kunder är främst familjer, av vilka många är internationella såsom indier och 
puertoricaner,  studenter och yngre medelklassinkomsttagare.  Även personer som har egna 
vintagebutiker kommer in och handlar för att sälja vidare i sina butiker, då de vet med sig att 
kunna sätta ett högre pris på vissa varor.

Amvets  har  annonser  i  en  nyhetstidning  och  i  den  lokala  gratistidningen  Artvoice.  De 
marknadsför sig även genom att ge ut kuponger. Kupongen ger kunden ett avdrag på tre dollar 
hos  Amvets.  Förutom  kupongerna  har  Amvets  olika  rabatter  för  seniorer,  studenter, 
krigsveteraner  och  stamkunder.  Veteraner  har  alltid  15  procent  rabatt  på  kläder  eftersom 
organisationen stödjer veteraner. På måndagar har seniorer 25 procent på kläder. Studenter 
ges samma rabatt på tisdagar. Mittin tror att orsakerna till att just seniorer och studenter har 
varsin dag i veckan beror på att de är de största målgrupperna. Personalen uppmuntras att föra 
ut budskapet om deras student- och seniorrabatter till kunder så att de fortsätter att komma 
tillbaka istället för att gå till konkurrenterna. På helgerna har de en speciell färgrabatt där 
färgen på prislappen avgör vad som har sänkt pris. Färgen byts varje helg och går runt som på 
ett rullande schema.

4.7 Nanna Nilsson - verksamhetschef på ideell organisation17

Emmaus Björkå finns i Göteborg, Malmö, Halmstad och ska i augusti öppna en butik i Borås. 
Nanna Nilsson beskriver secondhandmarknaden i Sverige som uppdelad i två olika kategorier; 
vintagebutiker och ideella butiker. Skillnaden där emellan är att vintagebutikerna väljer ut vad 
som ska säljas i butikerna medan de ideella företagen samlar in och tar emot allt. Emmaus är 
en ideell förening och en del av Emmaus rörelsen som startade i Frankrike på 1950-talet. 
Ursprungligen  ville  rörelsen  skapa  en  delaktighet  snarare  än  att  fungera  som  en 
välgörenhetsorganisation.  Rörelsen  ville  omvandla  samhällets  överflöd  till  något  bra  och 
skapade arbetskollektiv där insamlandet var ett medel för att försörja sig själva.

Rörelsen kom till Sverige på 1950-talet och startade först upp i Stockholm och Lund. Under 
1960-talet bröt sig några i rörelsen loss från Stockholm och startade 1965 Emmaus Björkå i 
Göteborg. På den tiden var det ett arbetskollektiv med en stark politisk anknytning. De kläder 
som samlades in såldes inte utan skickades till  olika frihetsrörelser.  På 1980-talet  började 
Emmaus att sälja kläder i butikerna, som tidigare endast sålt andra artiklar.  I  och med att 
Sveriges biståndspolitik minskade började Emmaus satsa mer på butiksrörelsen. Sedan 2000 
har butikerna utvecklats och blivit mer som kommersiella butiker. Insamlingen handlar inte 
längre om att ge till de fattiga utan det har idag fått en starkare miljöprägel genom tanken om 
att återanvända kläder. Fortfarande skickas dock en liten del till flyktingläger.

Insamling sker genom containrar på runt 500 insamlingsplatser och genom att skänka kläder 
direkt  till  butiken.  Förutom  Emmaus  är  det  idag  bara  Myrorna  som  också  har 
insamlingscontainrar i Sverige. Kläderna kommer till Emmaus lager på Hisingen i Göteborg 
där  klädsorterare  som  är  anställda  av  Emmaus  går  igenom  och  sorterar  samt  prissätter 
kläderna. Sorteringen sker efter satta kriterier med ett 10-tal kategorier inom dam samt olika 
17 Nanna Nilsson. Verksamhetschef på Emmaus Björkå. Intervju den 4 maj 2009
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kategorier för herr, accessoarer, skor etcetera. Ungefär 3500 ton kläder samlas in av Emmaus 
varje år. Allting går inte genom sorteringen då Emmaus tar emot mer än de kan hantera. Det 
som kommer från städer prioriteras i första hand då det ofta passar bättre för att användas till 
försäljning i  butik. Det som inte Emmaus sorterar kallas för  original och säljs på export. 
Sommarmixen, som Nilsson kallar det sortiment som bäst lämpar sig för varmare länder, säljs 
till  företag i Afrika, däribland ett företag i Angola som jobbar med bistånd. Vintermixen, 
vilket  är  motsatsen  till  sommarmixen,  säljs  till  uppköpare  i  öststatsländerna.  En liten  del 
sorteras ut till  industrin för putsdukar och ytterligare en liten del skänks till flyktingläger. 
Generellt  sett  är  de kläder som säljs för export (sommar- och vintermixen) samt det som 
skänks till välgörenhet av lägre kvalitet än det som säljs i butik.

Det som sorteras på Emmaus lager prissätts även på plats och lagras där. Butikerna kan sedan 
göra beställningar på olika kategorier  som de vill  fylla på med. En sådan beställning kan 
exempelvis  göras  på  kategorin  ”dam,  överdel  och  sommar”.   Butikerna  i  Göteborg  får 
påfyllning två gånger i veckan medan butikerna i Halmstad och Malmö får en gång per vecka. 
Emmaus anlitar fraktbolag för transporten, vilket de anser är miljövänligare än om de hade 
haft egen transport.

Priserna beror på nypris i butik. De flesta kläder som kommer in kommer ursprungligen från 
de stora klädkedjorna och priset som Emmaus sätter är runt en tredjedel av förstahands priset. 
Märkeskläder och äldre, finare kläder av bättre kvalitet får ett högre pris. De som jobbar med 
att sätta priser har ofta kunskap om textilier och märken för att kunna avgöra priset på plats. 
Det finns ingen prismall att gå utefter, men de som sätter priser vet inom vilka gränser de ska 
röra sig inom, menar Nilsson. Hon anser att Emmaus är i mellanprisklassen då de har personal 
och hyra att betala, vilket betyder att de tar ut högre priser än vad välgörenhetsorganisationer 
gör.  Samtidigt  är  de billigare  än de kommersiella  butikerna.  Av de 3500 ton kläder  som 
samlas in är det cirka 10 procent som genererar en vinst. Det är då främst nyare moderna 
kläder samt äldre kläder som är vinstgivande.

När vi pratar om målgruppen för secondhand menar Nilsson att den har förändrats över åren. 
Förut var det fattiga som fick eller handlade secondhandkläder. För ungefär 10 år började det 
anses som ”hippt” av en mindre grupp konsumenter, medan det fortfarande var främmande 
för  allmänheten  att  handla  secondhandkläder.  Idag  har  det  blivit  accepterat  och  ett 
komplement till förstahandskläder, vilket kan märkas då butikerna alltmer börjat flytta in till 
städerna och utformats som kommersiella butiker. I och med att butiker finns i områden där 
konsumenter rör sig naturligt har det bidragit till att fler kunder kommer in i butikerna. Det, 
och faktumet att priset har ökat, har i sin tur gjort att Emmaus försäljning ökat varje år.

Emmaus arbetar med varumärkesbyggande även om de inte vill  ha en för stor budget för 
marknadsföring,  av  etiska  skäl.  De  har  inte  någon  anställd  som  jobbar  med  enbart 
marknadsföring utan vår respondent sköter det samtidigt som hon har andra arbetsuppgifter. 
De har dock annonser i dagspress som Metro och Sydsvenskan, och de stödjer olika lokala 
evenemang som går i linje med deras egen image. Evenemang som de har figurerat i är bland 
annat Nöjesguiden, Fair and Wear och Fresh Fish (en modemässa för oetablerade designers i 
Göteborg).  Deras  skyltning  kan  ses  som  en  marknadsföringskanal  där  de  har  en 
butikskommunikatör  i  varje  region  som  jobbar  halvtid  med  att  göra  skyltningen  samt 
exponering i butik. Butikskommunikatörens uppgift är att se över färgkombinationer och göra 
det enkelt för kunden att handla i deras butiker.
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När  vi  talar  om konkurrenter  nämns  lågpriskedjorna  som de  största  konkurrenterna.  Hon 
menar att de har orimligt låga priser vilket gör att det inte finns något andrahandsvärde kvar. 
Samtidigt inser hon att de är beroende av nyproduktionen då det är ursprungskällan för deras 
produkter,  men  menar  att  nyproduktionen  skulle  kunna  minska.  Däremot  tror  hon  att 
konkurrensen om insamlandet av kläder kommer att öka. I Sverige finns idag bara ideella 
företag som samlar in kläder, men ser man till  Europa och USA finns även kommersiella 
företag som samlar in och sorterar kläder för olika syften. I Sverige går de insamlade kläderna 
i första hand till återanvändning, medan många företag utomlands säljer till andra industrier 
för produktion av trasor och andra produkter. Nilsson tror att det kommer att ställas krav på 
ideella företag i Sverige att börja återvinna allt som samlas in. Idag slängs det som inte kan 
säljas eller skickas till välgörenhet.
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5. Analys

5.1 Produkt
Kotler et al. (2001) delar in en produkt i tre nivåer där varje nivå står för olika egenskaper hos 
produkten. (se figur 1) På varje nivå måste företagen fundera över vad som är viktigt för 
produktens målgrupp och vad målgruppen förväntar sig av produkten. 

Kärnprodukten, alltså produktens problemlösande funktion är att bekläda kunden. Nästa nivå 
är  den  faktiska  produkten.  Här  behandlar  Kotler  et  al.  (2001)  begrepp  som  varumärke, 
paketering, design och stil som en del av produkten. Inom secondhandindustrin kan man fråga 
sig huruvida vintage kan ses som ett varumärke i sig. Säkert är att vintagekläder för tillfället 
har  en  hög  status.  Carbonaro18 beskriver  den  nya  lyxen  som något  unikt,  autentiskt  och 
självförverkligande,  vilket  vintage  och  secondhandkläder  representerar.  Att  handla  i  en 
vintagebutik kan skilja sig mot att gå till andra secondhandbutiker. En skillnad är exempelvis 
paketeringen, hur plaggen lämnas över till kunden. Produkter i en ideell butik lämnas ofta 
över i en begagnad eller väldigt enkel plastpåse. I en vintagebutik däremot är det vanligare att 
plaggen överlämnas till kunden i en finare kasse. Kotler et al. (2001) tar upp paketering som 
en del av den faktiska produkten vilket, när det handlar om begagnade kläder, kan ses som 
påsen kunden får plagget i. Även stilmässigt skiljer sig vintage från ideella butiker, genom att 
plaggen noga väljs ut efter årtal och modegrad. Kunden får däremot i båda typerna av butiker 
en  känsla  av  att  införskaffa  något  unikt,  ett  plagg  som  ingen  annan  har.  Den  här 
kvalitetsaspekten ligger i  tiden just  nu – en strävan efter  något  äkta  och rent,  något som 
särskiljer kunden från den stora massan. En viktig skillnad mellan ideella butiker och vintage 
är hur plaggen behandlas innan de hängs ut i butik. På Amvets hängs kläder ut utan att tvättas, 
strykas eller dylikt, informerar Mittin.19 Plaggen sorteras efter olika avdelningar, som dam, 
herr, barn, skor och accessoarer. Damavdelningen är den största delen av butiken och där 
hänger kläderna efter produktgrupper som klänningar, skjortor, byxor etcetera. Loukataris20, 
som äger en vintagebutik, upplyser oss dock om att hos henne är det annorlunda. Åtskilliga 
timmar läggs på att restaurera plaggen, genom tvättning, lagning och annat som kan behöva 
åtgärdas. Då plaggen kan vara upp till 90 år gamla resulterar det i en hel del arbete för att 
återfå dem i säljbart skick. 

Den tredje nivån, enligt Kotler et al. (2001), är den utvidgade produkten vilket innebär de 
fördelar och tjänster en produkt erbjuder. Aspekter som att köpa eller hyra begagnade kläder 
är bra för miljö och välgörenhet ger kunden en känsla av att bidra till något bra. Känslan av 
överkonsumtion kan för många lättas av just dessa bakomliggande faktorer som på vissa sätt 
”legitimerar” köp som annars skulle ha gett kunden dåligt samvete. Det här kan ses som en 
fördel för kunden. Inom uthyrningsdelen av begagnade kläder kan det ses som att kunden vid 
återlämnandet  av  plagget  slipper  tvätta  och  stryka  plagget  efter  att  det  använts. 
Uthyrningsföretaget  står  för  den  delen,  berättar  Loukataris21 i  vår  intervju  med  henne. 
Normann (2005) beskriver detta som ”produkt plus”, det vill säga att olika typer av mjukvara 
läggs till produkten. Med det menas att all typ av efterservice handlar om att försöka öka 
kundlojaliteten. 

18Simonetta Carbonaro. Professor vid Textilhögskolan i Borås. Gästföreläsning i kursen Internationellt 
företagande i november 2007. The POST-postmodern Consumer.
19Alisa Mittin. Butiksbiträde på Amvets. Intervju den 14 april 2009
20 Danielle Loukateris. Ägare av butiken Divine Finds. Intervju den 8 april 2009
21 Danielle Loukateris. Ägare av butiken Divine Finds. Intervju den 8 april 2009

31



Såväl  Grönroos  (2007)  som  Kotler  et  al.  (2001)  redogör  för  kvalitetsaspektens  två 
dimensioner.  Kotler  et  al.  (2001)  skildrar  produktkvaliteten  som den ena  samt  företagets 
förmåga att  vara  konsistent  gällande dess kvalitet  som den andra.  Produktkvalitet  när  det 
gäller  begagnade kläder skiljer  sig från den ”vanliga” klädindustrin.  Möjligheten att  välja 
olika material etcetera är inte möjligt, då plagget redan är producerat. Dock kan vintage ses 
som en typ av produktkvalitet då ett urval görs för att tillhandahålla endast de bästa plaggen. 
Därvidlag arbetar butikerna enligt Kotlers et al. (2001) teorier om produktkvalitet. Företagets 
förmåga att vara konsistent gällande dess kvalitet kan likaså ses som att i en vintagebutik är 
utbudet jämnare; kvaliteten är oftast högre och plaggen är i bättre skick än i en ideell butik. I 
sistnämnda är kvaliteten mycket skiftande och därmed finns möjligheten att hitta kläder av 
hög kvalitet. Det blir också tydligt eftersom flera butiksägare som vi har intervjuat hittar en 
del av sina produkter i dessa butiker.

Grönroos (2007) två dimensioner av kvalitet beskriver  vad kunden får (teknisk dimension) 
och hur kunden får det (funktionell dimension) (se figur 2). Den tekniska delen kan beskrivas 
som vilken sömnadsgrad plagget har, vilket material som använts, vilket skick varan är i och 
så  vidare.  Den  funktionella  dimensionen  handlar  om  hur  kunden  uppfattar  själva 
konsumtionsprocessen. I den ideella butiken finns mängder av plagg av varierande skick att 
leta sig igenom. Kundens förväntningar är generellt lägre här, men det finns en medvetenhet 
hos kunden om att fynd kan göras. Priset för plaggen är lågt. I vintagebutiken däremot kan 
kunden förvänta sig personlig service. Utbudet är mindre och handplockat, varför priset också 
är högre. Sättet  som kunden upplever kvaliteten på servicen och plaggen är vad Gönroos 
(2007) syftar till som den funktionella dimensionen.

Normanns  (2005)  teorier  om  upplevelsefiering,  kundens  värdeskapande  verksamheter, 
innebär  att  produkterna  förenar  den  yttre  verkligheten  med  kundens  inre  och  personliga 
verklighet till en helhet. Han redogör för kundens strävan efter mening och ändamål. Trenden 
gällande kunders strävan efter individualitet är här applicerbar. Att klä sig i ett plagg som är 
unikt understryker kundens individualitet. För att ge ännu en positiv känsla kan faktumet att 
det handlar om återvinning vara ytterligare ett sätt att skapa mening för kunden. Produkten ses 
inte  bara  som  en  produkt  utan  som  ett  erbjudande  som  skapar  fördelar  för  kunden. 
Loukataris22 menar att en del kunder som handlar vintage inte vill leta en massa. För dem är 
det inte en värdeskapande process att behöva leta, vilket de måste göra i en ideell butik. För 
de kunder som gärna letar är dock den delen av inköpet en del i den värdeskapande processen.

Slutligen menar Grönroos (2007), i sin teori om de två dimensionerna, att företagen måste 
sträva efter att den totala kvalitetsupplevelsen ska vara bra. Kunden har flera kvalitetsbehov 
som bör tillgodoses för att  kvaliteten ska uppfattas som god. Därför bör företagen arbeta 
aktivt  med att  förenkla  processen  för  kunden att  handla.  Exempelvis  genom att,  som på 
Amvets och Emmaus, hänga plaggen efter olika kriterier. Det kan vara färg, dam, barn, kjolar 
etcetera vilket gör det hela mer lättöverskådligt för kunden. Beroende på vilken typ av affär 
det är bör också kvaliteten på plagget ses över. I en vintagebutik bör plaggen generellt vara i 
ett bättre skick än i en ideell butik. Den totala kvalitetsupplevelsen är det kunden kommer att 
minnas.

22 Danielle Loukateris. Ägare av butiken Divine Finds. Intervju den 8 april 2009
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5.2 Pris
Vid en analys av pris och prissättning kan vi se flera faktorer som återkommer i samband med 
en produkts värde och pris.  Utgår vi  från Kotlers  et  al.  (2001) faktorer som påverkar en 
produkts pris kan vi hitta flera samband till secondhandmarknaden. 

Externa  faktorer  som  påverkar  priset  för  secondhandkläder  är  bland  annat  kundens 
uppfattning av pris och värde samt marknaden. Dessa två faktorer såg vi ett samband emellan. 
Olika geografiska marknader har andra kunder med en annorlunda uppfattning om pris och 
värde.  Både  Loukataris23 och  Mansell24 menade  att  de  tar  olika  priser  beroende  på  var 
produkterna  säljs.  Om  de  säljs  över  Internet  eller  i  New  York  City  går  priserna  upp. 
Anledningen till det är att där finns en annan typ av kund som har mer kunskap om vintage 
och därför är beredd att betala ett högre pris. Generellt värderas vintageplagg högre i New 
York City än i Buffalo, till följd av en större och mer kapitalstark kundgrupp. Vi tror även att 
detta beror på hur insatt man är i secondhand- och klädhistoria. Ideella företag som Amvets 
och Emmaus kan även dem ha olika priser i olika områden. När det gäller dessa butiker är 
dock inte skillnaderna så stora.

Efterfrågans natur, det vill säga, vad som är populärt och moderiktigt för tillfället visade sig 
ha en inverkan på priset. Som Loukataris25 sa i vår intervju med henne så påverkas priset av 
vad som visas på modevisningar. Även olika årtal går i mode och tillgången på kläder från ett 
visst decennium har en inverkan på priset. Vid tiden för denna studie är 1920-tals klänningar 
eftertraktade, då de är gamla och svåra att hitta i gott skikt. Priset för dessa är därmed något 
högre. Webb26 säger även i intervjun att kläder som var tillverkade före massproduktionen, 
som kom igång under 1970-talet, slets ut på ett annat sätt och finns därför inte i samma volym 
som de som tillverkats senare. Tillgången på dessa varor är begränsade vilket gör att priset 
blir högre, vilket Kotler et al. (2001) tar upp som en faktor vid prissättning. Hawleys (2006) 
pyramidmodell visar på just det förhållande mellan pris och volym (se figur 3). Det finns 
endast  tillgång  till  ett  begränsat  utbud  av  äldre  välbehållna  kläder  och  så  kallade 
märkeskläder, varför dessa kostar mer. Några av dem vi intervjuade sa att de jämförde med 
konkurrenters priser för att avgöra vad de ska ta betalt för sina egna varor. Andra menade 
dock att det inte finns några direkta konkurrenter då ingen vara är lik den andra. Detta skiljer 
sig radikalt från den kommersiella marknaden där företag generellt anser sig ha konkurrenter. 
Som Loukataris27 säger under intervjun: ”Once it’s gone, it’s gone” (Loukataris 2009). Detta 
ökar  spelrummet  för  prissättningen  för  företagen.  Nilsson28 menade  att  deras  största 
konkurrenter är lågpriskedjorna, vars kläder de återsäljer. På grund av deras låga priser finns 
nästan inget andrahandsvärde kvar. Vissa kläder som lågpriskedjorna säljer skiljer sig inte 
mycket från Emmaus priser varför kunder lika gärna kan gå dit.

Vi har funnit att en intern faktor som har en stor påverkan på priset är produkterbjudandet. 
Produktens  funktionella  kvalitet,  befintligt  skick,  material,  design,  varumärke,  storlek och 
unikhet  var  parametrar  som de  flesta  vi  intervjuade  tog  upp som avgörande  faktorer  vid 
prissättning. Unikhet kan låta obestämt, men med det menas hur speciellt, exklusivt, ett plagg 
är.  Parametrarna vägs ihop och ju bättre  de uppfyller  kriterierna,  desto mer  värderas det. 
Utifrån  denna  metod  är  fokuset  främst  satt  på  hur  produkten  värderas  av  kunden.  Det 

23 Danielle Loukateris. Ägare av butiken Divine Finds. Intervju den 8 april 2009
24 Carol Mansell, delägare i butiken miss Josie’s Antiques. Intervju den 18 april 2009
25 Danielle Loukateris. Ägare av butiken Divine Finds. Intervju den 8 april 2009
26 Danielle Webb. Ägare av butiken The Dress Shop. Intervju den 7 april 2009
27 Danielle Loukateris. Ägare av butiken Divine Finds. Intervju den 8 april 2009
28 Nanna Nilsson. Verksamhetschef på Emmaus Björkå. Intervju den 4 maj 2009
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fallföretag  som skiljer  sig  var  dock  Amvets  där  en  standardiserad  prislista  används.  Vår 
respondent där medgav dock att vissa plagg som är av välkända varumärken kan prissättas 
högre. Vem i organisationen som prissätter menar Kotler et al. (2001) har en avgörande roll 
för  prissättningen.  Beroende  på  vem  som  gör  prissättningen  på  Amvets,  kan  finare 
secondhandplagg  få  ett  högre  pris.  Ibland  om  det  inte  upptäcktes  av  personalen  kan 
varumärken  och  äldre  finare  plagg  säljas  för  standardpriser.29 I  de  mindre  butikerna  har 
butiksägaren ofta en stor kunskap om plagg från olika årtal och en känsla för kvalitet. De har 
därför lättare att  avgöra vad en produkt värderas till.  Problemet  som kan bli  är  dock när 
kunder inte värderar det till  samma pris.  Risken är att  butiksägare och så kallade vintage 
dealers, som är väldigt insatta i sin bransch, därför värderar annorlunda än kunder. För att 
kunna värdera secondhandkläder krävs kompetens inom området. En fråga som väcktes då vi 
diskuterade detta är hur butiksägare ska kunna kommunicera detta värde till kunder.

Normann  (2005)  diskuterar  kring  erbjudandets  effektvärde,  vad  tillgången  kan  göra  för 
kunden. Cronberg30 menar att  intresset  för secondhandkläder beror  på en längtan att  vara 
speciell, autentiskt och individuell. Hon pratar om att kläderna ger kunden minnen, både egna 
personliga minnen och påhittade minnen. Vi menar i detta fall att erbjudandets effektvärde, 
den tillgång som det tillför kunden, är en känsla av mening och individualism. Det knyter an 
till det vi diskuterade i bakgrunden om de nya lyxprodukterna. Lyx idag är enligt Carbonaro31 

självförvekligande  produkter  som  är  unika  och  originella.  Unikhet  blir  därför  en  viktig 
parameter  i  priset.  Ett  ytterligare  värde  som det  ger  kunden,  om  än  av  mindre  vikt  än 
unikheten,  är  känslan  av  att  köpa  en  produkt  som  är  ”bra”  och  ”ren”.  En  ökande 
miljömedvetenhet och ett avståndstagande från masskonsumtion gör att konsumenter vänder 
sig  ifrån  sistnämnda  och  hellre  köper  secondhandkläder.  Det  ger  deras  värdeskapande 
aktiviteter en känsla av mening då de inte stödjer den ökande produktionen av kläder. Enligt 
Norman (2005) påverkas priset av erbjudandets effektvärde, men även av vad konkurrenter 
sätter för priser. De flesta respondenterna hävdade att de inte anser sig ha några konkurrenter 
då varje produkt är unik. Det gör att det inte finns en begränsande faktor som hämmar priset 
och butikernas prissättning beror därför mer på vad de tror att kunden kan tänkas betala.

Normann (2005) gör skillnad mellan det totala erbjudandet och prisbäraren. I ideella butiker 
och  välgörenhetsbutiker  är  ofta  det  totala  erbjudandet  lika  med  prisbäraren.  Ingen  extra 
service  eller  andra  erbjudanden  ingår  och  priset  är  lågt.  Däremot,  om  man  ser  till 
vintagebutikerna ingår flera tjänster i priset. Plagg har valts ut, tvättats, restaurerats och vid 
köp ges råd och hjälp till kunden. Det enda som kostar är dock själva plagget, som får bära 
alla övriga kostnader. Priset är därmed också högre i dessa butiker. 

Ideella butiker och välgörenhetsbutiker skiljer sig från vintagebutiker gällande prissättning. 
Till största del utgår de från standardiserade prissättningslistor beroende på produktgrupp. I 
vissa fall, gällande ideella butiker, kan priset sättas annorlunda om personen som prissätter vet 
att varan är värd ett högre pris. Ändamålet med välgörenhetsbutiker är inte att generera en stor 
vinst och därför är deras prissättning låg. Det skulle kunna liknas vid Kotler et al. (2001) 
kostnadsbaserade prissättning då kostnader för butikslokal och övriga kostnader måste täckas. 
Ideella  butiker drivs  i  ett  vinstgivande syfte,  även om priserna fortfarande är låga.  Deras 
prissättning ser vi som kostnadsbaserad då de måste täcka kostnader för personal och lokal 
samt eventuell distribution. Även Emmaus har ungefärliga priser, men där görs individuella 

29 Alisa Mittin. Butiksbiträde på Amvets. Intervju den 14 april 2009
30 Anna Cronberg (2009) Stil. P1 15 maj. (Radioupptagning)
31 Simonetta Carbonaro. Professor vid Textilhögskolan i Borås. Gästföreläsning i kursen Internationellt 
företagande i november 2007. The POST-postmodern Consumer.
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bedömningar för varje plagg. De bygger sitt pris på hur mycket förstahandspriset var, vilket är 
unikt bland de företag vi har intervjuat.32 Vi ser det som att de gör en konkurrensbaserad 
prissättning, då de ser lågpriskedjorna, varifrån de flesta av deras kläder kommer ifrån, som 
sina konkurrenter. Till viss del är deras prissättning även värdebaserad då de värderar vissa 
plagg högre som de vet kan säljas för ett högre pris.

Vintage- och kommissionsbutiker använder sig däremot av, vad Kotler et al. (2001) kallar för 
värdebaserad prissättning. Pris sätts bland annat efter vad som är trendigt, det vill säga vad 
kunder efterfrågar, efter kända varumärken som har en hög image hos konsumenter, plaggets 
kvalitet och unikhet. Unika kläder har ett högt värde hos kunden och priset kan därför sättas 
högre.

5.3 Plats
Secondhandföretag har ingen egen produktion eller produktutveckling utan de flesta företagen 
befinner sig i detaljistledet. Det finns dock företag som är återförsäljare av secondhandkläder 
och  som  därmed  befinner  sig  i  leverantörsledet.  Enligt  Heden  och  McAndrews  (2005) 
indelning finns det en variation av detaljister, som exempelvis filialföretag, fristående butiker 
och de som säljer över Internet. Utifrån Kotler och Armstrongs (2004) klassificering kan vi 
dela upp de olika företagen som säljer secondhand efter produktbredd och servicenivå. Vi har 
lyckats skilja på fem typer av försäljningsställen (detaljister) baserat på hur deras affärsmodell 
ser ut, alltså hur de organiserar sina resurser för att skapa affärer. Utöver det har vi försökt 
beskriva dessa efter parametrar som produktbredd, servicenivå, prisnivå och organisation.

Välgörenhetsbutiker: Drivs i ett icke-vinstgivande syfte. Personalen jobbar som volontärer 
och därmed hålls kostnader på en låg nivå. Kläder doneras till organisationen och säljs för ett 
lågt pris. Produktutbudet är mycket brett och kan vara allt från kläder till möbler, husgeråd 
och böcker. Servicenivån är låg och kunden får själv leta efter varor. Är generellt filialföretag.

Ideella butiker: Drivs i ett vinstgivande syfte där organisationen eller ägaren kan skänka hela 
eller delar av vinsten till sitt välgörande ändamål. Personal som jobbar för organisationen blir 
avlönad och de har sorteringspersonal som går igenom de plagg som kommer in och prissätter 
dem. Priserna blir därmed något högre än välgörenhetsbutikerna, men är fortfarande i den 
lägre  prisklassen.  Kläder  doneras  till  butiken  genom  att  individer  antingen  kommer  till 
butiken  eller  lämnar  dem  i  en  av  organisationen  utsatta  containrar.  Även  här  är 
produktutbudet brett. Servicenivån är låg och kunder får leta för att hitta varor. Är generellt 
filialföretag.

Kommissionsbutiker: Drivs i vinstdrivande syfte av ett icke-ideellt företag där personal blir 
avlönad. Prisnivån är högre än välgörenhetsbutiker och ideella butiker, men något lägre än 
produkternas  förstahandspris.  Företaget  tar  emot  kläder  som  de  säljer  åt  ägaren  på 
kommission.  Inte förrän varan är såld får  ägaren betalt  och ofta  får  varorna bara hänga i 
butiken inom en viss tidsram. Företaget eller butiksägaren bestämmer själv vad denne vill ta 
emot för att sälja. Produktbredden är därmed något smalare, det vill säga att för det mesta 
säljs  enbart  kläder,  skor  och  accessoarer  i  butikerna.  Det  kan  dock  variera  beroende  på 
företag.  Servicenivån  kan  variera,  men  är  generellt  högre  än  i  butiker  som  tar  emot 
donationer. Är generellt fristående butiker.

32 Nanna Nilsson. Verksamhetschef på Emmaus Björkå. Intervju den 4 maj 2009
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Vintagebutiker: Drivs av butiksägaren eller ett företag som har avlönad personal. Varor väljs 
noggrant ut och köps in av butiken där de tvättas och restaureras. Produktutbudet är oftast 
smalt och butikerna har en hög servicenivå. Prisnivån är därmed hög. Är generellt fristående 
butiker eller filialföretag.

Secondhandbutiker  på  Internet: Finns  en  mängd  olika  Internetbutiker  där  både  billigare 
secondhand och dyrare plagg säljs. Framförallt är det dock något dyrare plagg som säljs via 
Internet, för att det ska vara ekonomiskt gångbart. Arbetet bakom är relativt krävande. Många 
företag  som  har  butiker  har  även  en  hemsida  där  de  säljer  sina  varor.  Dock  är  alla 
vinstdrivande. Produktbredd och prisnivå beror på företaget och vad som säljs.

Förutom detaljisterna finns diverse försäljningskanaler för privatpersoner som vill sälja sina 
kläder. Internet har möjliggjort en global marknad för privatpersoner att sälja på. I Buffalo 
finns  även  olika  typer  av  privata  försäljningar  som  så  kallade  garageförsäljningar, 
tomtförsäljningar  och  hemma-hos-försäljningar.  Förutom  dessa  finns  även  marknader  där 
individer får hyra en plats för att sälja sina saker. 

Värdekedjan för secondhandkläder  skiljer  sig från den ”traditionella” värdekedjan.  Vi  har 
identifierat  detaljister  och  återförsäljare,  men  secondhandkläders  värdekedja  är  inte  lika 
tydlig. Här sker ingen tillverkning utan klädernas ursprung är från individer som antingen 
skänker eller  säljer  sina kläder för återanvändning.  Med utgångspunkt ur Hawleys (2006) 
modell ”General Life Cycle Schematic for Postconsumer Textiles” har vi tagit fram en modell 
(se bilaga 1) för flödet av secondhandkläder. Modellen visar hur begagnade kläder vandrar 
från  konsumenter  som  av  någon  orsak  inte  vill  ha  kläderna  längre,  till  olika  aktörer  i 
värdekedjan. Vi vill fortfarande kalla det för en värdekedja, då värde adderas genom att det 
blir värdefullt för någon annan. Så kallade diamanter tvättas, restaureras och lyfts fram genom 
att exempelvis erbjudas i en butik med butiksinredning. På så sätt adderas värde för kunden. I 
modellen går en stor del av kläderna på klädexport, vilket främst är till utvecklingsländer och 
katastrofhjälp. Emmaus har en så kallad vintermix och sommarmix som de säljer på export. 
Nilsson33 berättade att det som företaget säljer på export är de kläder som inte kan säljas i 
butiken. 

5.4 Promotion
Enligt Kotler och Armstrong (2004) finns fem verktyg som företag bör använda sig av för 
bedrivande av marknadsföring. Ett av dessa verktyg är reklam, vilket beskrivs som all form av 
betald presentation som inte är personlig och som marknadsför idéer eller produkter där en 
identifierbar  person  står  bakom.  Vi  kan  se  att  denna  typ  av  marknadsföring  är  bland de 
vanligaste  bland  våra  fallföretag.  Val  av  media  skiljer  sig  dock  något  mellan  de  olika 
företagen.  Vanligast  är  annonser  i  tidningar  eller  i  magasin  där  lokaltidningar  är 
överrepresenterade. Vi tror att det rimligen beror på att man vill nå ut till kunder i ens direkta 
närhet. Enligt Kotler och Armstrong (2004) är målet med denna typ av marknadsföring att 
informera, övertala eller påminna kunder om sitt budskap.

En av butiksägarna vi intervjuat, Termini34 på Ritzy Rags, satsar även på radioreklam. Av de 
butiker vi har studerat är hennes kundkrets något äldre än i de andra butikerna. Därför menar 
hon att radio är en bra och prisvärd kanal för att nå ut till hennes kunder, något som Kotler 
och Armstrong (2004) trycker på gällande marknadsföring. Han menar att man bör anpassa 
medieval efter det budskap företaget vill förmedla samt efter budget. 
33 Nanna Nilsson. Verksamhetschef på Emmaus Björkå. Intervju den 4 maj 2009
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Internet är en annan viktig kanal för flera av butikerna, som genom egna hemsidor försöker nå 
ut  till  kunder.  Det  krävs  kontinuerlig  underhållning  av  hemsidor,  något  som  många  av 
butiksinnehavarna har svårt att hinna med. För att kunden ska kunna använda sig av hemsidan 
måste den vara lätt att använda, men också uppdaterad. Här finns stora möjligheter. Kotler 
och Armstrong (2004) menar att hemsidan är ett effektivt verktyg för PR att använda sig av. 
Här kan företaget utforma budskapet exakt som de vill att de ska förmedlas till kunden. Två 
av  butikerna  vi  talade  med  hade  egna  webbshoppar.  Arbetet  bakom  en  webbshop  är 
omfattande  och  tidskrävande.  Fördelen  jämfört  med  en  fysisk  butik  är  dock  att 
tillgängligheten plötsligt blir ofantligt mycket större.

På Amvets marknadsför man sig också genom att ge ut kuponger. Även rabatter för utvalda 
grupper så som studenter, pensionärer, krigsveteraner och stamkunder erbjuds.35 Kotler och 
Armstrong (2004) beskriver det som försäljningskampanjer.  Upplåtandet av kuponger och 
rabatter är medel för att uppmuntra köp av en produkt. Amvets har delat upp dagarna så att 
studenterna har rabatt en veckodag och pensionärerna en annan. På så vis sprider man också 
ut kundflödet så att  det  blir en jämnare kundgenomströmning under veckorna.  Personalen 
uppmuntras också att marknadsföra dessa rabatter för att förhindra att man förlorar kunder till 
konkurrenterna. Dessutom har man särskilda färgrabatter där färgen på prislappen avgör vilka 
varor som har sänkt pris.36

Ett annat sätt att nå ut till kunder är genom att ställa ut på mässor. Loukataris37 ställer ut på 
Manhattan Vintage Show då hon har möjlighet. Hon ser det som ett tillfälle att knyta nya 
kontakter med nya kunder och andra vintage dealers. På mässan figurerar förutom ”vanliga 
kunder” branschfolk, stylister och designers på jakt efter inspiration. Kotler och Armstrong 
(2004) diskuterar möjligheterna mässorna innebär för företag att få visa upp nya produkter, 
knyta kontakter med nya kunder samt försäljning. Även Mansell38 på Miss Josie’s Antiques 
har tidigare marknadsfört sig på vintagemässor, men på senare år har det lagts på is. Istället 
har de i hennes butik satsar på event med vin och tilltugg. Tanken är att både vänner och 
kunder i avslappnad miljö ska kunna se utbudet i butiken. Detta grundar för en mer personlig 
relation mellan kund och butik samt butikspersonal.

Marknadsföring genom så kallad word-of-mouth är något som är gemensamt för alla dem vi 
intervjuat.  Oavsett  vilka andra,  om än några,  kanaler  man använder  så  är  word-of-mouth 
något av det första som nämns då vi  talar  om marknadsföring.  Denna personliga kontakt 
kommunicerar, enligt Kotler och Armstrong (2004), produkten med dem runtomkring sig. För 
butiksägarna är detta ibland det enda sättet att marknadsföra sig på till följd av begränsade 
resurser. 

Enligt  Kotler  och  Armstrong  (2004)  är  budgeten  av  stor  vikt  för  utformandet  av 
promotionmixen. Ett företags synsätt på hur viktig marknadsföringen är avgör till stor del hur 
mycket som avsätts till den budgeten. De flesta av fallföretagen lägger lite eller inga medel på 
marknadsföring.  I  nuläget  råder  finanskris  vilket  gör  att  många  företag  tvingas  vara 
sparsamma gällande kostnader. En satsning på marknadsföring prioriteras inte när ett företag 
inte har så stora resurser att röra sig med.

34 Toni Termini. Ägare av butiken Ritzy Rags. Intervju den 15 april 2009
35 Alisa Mittin. Butiksbiträde på Amvets. Intervju den 14 april 2009
36 Alisa Mittin. Butiksbiträde på Amvets. Intervju den 14 april 2009
37 Danielle Loukateris. Ägare av butiken Divine Finds. Intervju den 8 april 2009
38 Carol Mansell. Delägare i butiken Miss Josie’s Antiques. Intervju den 18 april 2009
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Tittar man på hur det ser ut i Sverige börjar olika typer av marknadsföring appliceras alltmer 
bland  secondhandföretagen.  I  intervjun  med  Nilsson39 framkom  att  de  har  en  anställd 
butikskommunikatör  på  halvtid,  vars  uppgift  är  att  göra  skyltfönstren  samt  organisera  i 
butiken så att kunderna lättare ska hitta. Dessutom arbetat de aktivt med att stödja olika lokala 
evenemang och har annonser i dagspress. Däremot väljer de av etiska skäl att inte lägga några 
större summor på marknadsföring, men allting är relativt.

39 Nanna Nilsson. Verksamhetschef på Emmaus Björkå. Intervju den 4 maj 2009
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6. Slutsatser
Vi har kommit fram till att de olika typerna av butiker som säljer secondhandkläder har olika 
affärsmodeller. 

Vintage- och kommissionsbutiker utgår från vad kunder och marknaden efterfrågar när de 
väljer  ut  sina produkter  till  butiken.  Pris  och plats  (butik/Internet)  utformas efter  kunden. 
Företagen anpassar sig efter sitt geografiska läge vid prissättning. Marknaden i New York 
tillåter exempelvis högre priser än marknaden i Buffalo. Butiker inreds för att tilltala kunder 
och göra det lätt för dem att hitta. Varuexponering är en viktig parameter i sammanhanget. 
Det här tyder på att affärsmodellen för vintage- och kommissionsbutiker utgår från kunden 
när de organiserar sina resurser för att skapa affärer. Marknadsföringen är dock ännu inte 
särskilt utvecklad. 

Ideella butiker och välgörenhetsbutiker tar emot allt som doneras till dem och gör själva inget 
urval gällande produkten (undantag det som inte kan säljas i butik och som säljs på export). 
De erbjuder en stor variation av produkter där kunden själv står för urvalet. De utgår därför 
inte från vad kunden vill ha när det gäller produkten. Ideella butiker och välgörenhetsbutiker 
utgår  från att  deras  kund inte  har  en hög inkomst,  vilket  påverkar  deras  prissättning och 
marknadsföring.  Pris  sätts  oftast  efter  en  standardiserad  prislista  oavsett  varumärke.  I 
undantagsfall kan dock sorteringspersonal som är kunnig om varumärken sätta ett något högre 
pris på designerplagg. Butikerna använder sig av olika rabatterbjudanden och reklam för att 
påverka  kunder  att  handla  hos  dem.  Butiksutformningen  skiljer  sig  från  vintage-  och 
kommissionsbutiker.  Ytan  är  vanligen  större  och  varuexponeringen  är  indelad  efter 
produktgrupp och i vissa fall färger. Då utbudet är större blir det också svårare att hitta plagg. 
Deras affärsmodell kan därför liknas med rekonfiguration av värdeskapande system, eftersom 
de erbjuder värdeskapande processer. Kunden måste själv leta efter produkter och göra sitt 
eget urval, men de får det till ett lägre pris. De är därmed medproducenter.

Det vi kunnat se är att när secondhandkläder handplockas och erbjuds på en annan plats (läs: 
butiksmiljö)  blir  även  priset  högre  och  kundens  del  i  den  värdeskapande  processen  blir 
mindre. En intressant aspekt är att Normann (2005) menar att den nya affärsmodellen som 
vuxit fram idag är företag som värdeskapande system. Det vi kunnat se är dock att ideella 
företag och välgörenhetsorganisationer går över mot att  se kunden som en källa till  deras 
verksamhet, istället för en medproducent. Det talar för att utvecklingen av affärsmodeller på 
sedondhandmarknaden går åt andra håller, det vill säga från värdeskapande system till kunden 
som källa.
 
I  USA  har  man  inte  kommit  särskilt  långt  i  att  tänka  ”kommersiellt”  på 
secondhandmarknaden. Secondhandkläder har nyligen börjat bli accepterat och en förändring 
i attityd har börjat märkas. Tendenserna pekar på att ett mindre klientel, vilka vill uttrycka sin 
individualitet,  därför köper kläder i  secondhandbutiker.  Vi  tror dock att  detta kommer att 
utvecklas ytterligare, det vill säga att secondhandbutiker kommer att bli ett komplement till 
den kommersiella handeln för allmänheten.

39



7. Avslutande diskussion

7.1 Egna Reflektioner
Vi valde  att  undersöka  secondhandmarknaden  till  följd  av  att  vi  båda  länge  har  haft  ett 
intresse för secondhandkläder. Eftersom fenomenet dessutom nu figurer mycket i press känns 
det  som  ett  aktuellt  ämnesval.  Efter  egna  efterforskningar  fann  vi  att  ämnet  är  relativt 
outforskat. Det finns flera aktörer, men kopplingen dem emellan har inte varit tydlig. När vi 
började studien hade vi inte klart för oss vilka de olika aktörerna var. Som första steg i vår 
undersökning valde vi därför att försöka kartlägga vilka dessa är.

På senare tid har det skett en förändring där en del ideella butiker i Sverige har öppnat butiker 
inne i centrala delar av städer med ett mer anpassat utbud. Tendenserna visar på att företagen 
har insett att det finns en större efterfrågan på begagnade kläder i och med den förändrade 
attityden  mot  secondhand.  Reklam  har  kommit  att  bli  en  viktigare  del  i  företagens 
marknadsföring. Det här visar på en förändring hos en del ideella secondhandföretag. De har 
börjat utgå från vad kunder efterfrågar och försöker skapa ett mervärde för kunden. De ideella 
butikernas affärsmodell börjar därmed likna vintage- och kommissionsbutikers affärsmodell. 
Denna utveckling är tydligast på den svenska marknaden, men vi tror att den även kommer att 
ske på den amerikanska marknaden. Vintage- och kommissionsbutiker har redan en relativt 
utvecklat  kommersiellt  tänkande varför förändring av affärsmodellen väntas bli  liten eller 
oförändrad. 

Secondhandmarknaden har kommit att ta marknadsandelar från den kommersiella marknaden. 
Intressant blir att se hur detta kommer att utvecklas med tiden. Vi tror att de kommersiella 
företagen måste räkna med att secondhandföretagen till viss del kommer att konkurrera på 
deras marknad. 

Inspirerande  var  att  notera  passionen hos  människorna  bakom de  olika  företagen som vi 
intervjuat. Generellt fanns ett genuint intresse för kläderna och vi blev positivt överraskade av 
det varma mottagandet vi fick och all hjälp.

7.2 Uppsatsens tillförlitlighet
Då studien, med undantag av intervjun med Emmaus representant, enbart har genomförts i 
Buffalo, USA, kan en generalisering av insamlad data ifrågasättas. Det blir svårt att påvisa att 
marknaden i övriga världen ser likadan ut, utan att också ha gjort intervjuer på andra platser. 
Denna studie kan dock ses som ett litet bidrag till forskningen om secondhandmarknaden. Vi 
är  medvetna  om  att  det  finns  en  snedvridning  i  vårt  urval,  vilket  försvårar 
generaliseringsmöjligheter till den globala secondhandmarknaden.

7.3 Förslag på vidare forskning
Efter att ha gjort denna studie finner vi att det skulle vara intressant att göra en jämförande 
studie mellan den svenska respektive amerikanska secondhandmarknaden. Detta för att få en 
mera rättvisande bild av hur marknaden och affärsmodellen ser ut i ett globalt perspektiv.

Klädexport till utvecklingsländer står för en stor del av sorteringsföretagens klädhantering. 
Många välgörenhetsbutiker  och ideella  organisationer  tar  emot mer kläder  än vad de kan 
hantera. Det som inte kan säljas i de egna butikerna säljs därför vidare till sorteringsföretag 
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som i sin tur delar upp plaggen för olika återvinningssyften. En stor del säljs vidare på export 
vilket påverkar importländernas egen klädindustri. Denna problematik anser vi vara intressant 
för vidare forskning.
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