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Förord

 

Detta förord är komiskt nog det sista ord som skrivs under den här processen. Jag är nu färdig 

med en termins skrivande, men inte vilken termin som helst. Min sista termin i skolan, för den 

här gången.  

 

Jag vill nu berätta för dig varför jag har valt att skriva om just Second hand. 

 

Det är vinter. Det är 2008. Jag sitter i en hotellfoajé i Chamonix. Jag har en idé.  

Min kompis Majsan kommer in genom dörren och slår sig ner bredvid mig. Hon jobbar i en 

sportbutik i Stockholm och har en vecka ledigt. Den veckan väljer hon att spendera i 

Chamonix, precis som jag. Vår största gemensamma nämnare är just Chamonix.  

 

Jag presenterar idén för Majsan. Idén går ut på att ta tillvara på så mycket som möjligt av all 

den sportutrustning som idag är i omlopp. Det finns så många i Chamonix som har så mycket 

prylar som de inte använder. Det ska vara det senaste och det ska vara nytt och man kan 

absolut inte ha samma kläder i år som man hade i fjol. Jag inser att det tänket inte kommer att 

hålla i framtiden, att hela tiden konsumera nya grejer dag efter dag, vecka efter vecka, år efter 

år. Genom att därför ta tillvara på den utrusning och de kläder som bara ligger, kan man ju 

både tjäna pengar och spara miljön. 

 

Augusti 2008. Jag är på landet med Johanna. Majsan ringer. ”De ska stänga butiken i 

Stockholm, ska vi köra?” 

 

September 2009. Vi har fixat en lokal på Bergsgatan 18 i Stockholm. 

 

Oktober 2009. Portarna till Fabulous & POOR slås upp. 

 

Jag har startat en egen Second handbutik. En Second handbutik med inriktning på sport, 

funktion och streetwear. 

 

Uppsatsen som jag hoppas att du orkar ta dig igenom ämnar undersöka vad som behöver 

förändras för att fler individer ska välja att handla mer kläder på Second hand, för en framtida 

hållbar miljö. Enjoy! 

 

 

 

My Ernevi 

Stockholm, juni 2010 

 

 

Tack till mamma, för att du tagit dig så mycket tid med att läsa min text noga. Tack Stina, för 

att du tog tid och hjälpte mig med min långa text. Tack Majsan, för att du tagit så stor del av 

Fabulous & POOR under våren och för att du har haft så stort överseende med mina studier. 

Tack Micael för att du tog dig an mig och min uppsats tack för att och guidat mig rätt när jag 

stått vilse i olika vägskäl. Till sist Tack Tobbe, min fantastiska pojkvän som har stått ut med 

mig under våren och alla sena nätter, tack också för att du bollat idéer med mig och orkat 

höra på mina livliga diskussioner under flera månaders tid.  
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SAMMANFATTNING 
 

Många gånger missar vi det slutliga värdet i de kläder vi äger. Kan vi inte själva tänka oss att 

använda dem längre, slänger vi dem hellre än att ge bort dem menar Dr Dorothy Maxwell, 

ansvarig för den Brittiska regeringens spetsprojekt The Sustainable roadmap. En logisk följd 

av nykonsumtion är nyproduktion, vilket bidrar till ökade utsläpp. 

 

Klimatförändringar och andra miljöproblem utgör stora hot, som delvis kan mötas genom 

medvetna val från konsumenternas sida och en förändrad livsstil. 

 

Hållbar konsumtion innefattar, enligt Kungliga Tekniska Högskolan (2010), tre aspekter: 

miljömässigt-, ekonomiskt- och socialt hållbar. Att konsumera hållbart, en vara eller en tjänst, 

innebär att visa hänsyn till köpets konsekvenser. 

 

Vi befinner oss idag i något många forskare och författare benämner upplevelsesamhället. 

Upplevelser är till skillnad från varor och tjänster, fokuserade på individens egna upplevda 

situationer. En helhetsupplevelse bör enligt Mossberg (2003) samt Pine och Gilmore (1999), 

vara underhållande, utbildande, estetiskt givande och självförverkligande. Sett till Maslows 

behovstrappa (Maslow, 1970), är vårt behov av kläder både primärt och sekundärt. I femte 

och sista steget på behovstrappan finner vi självförverkligande, vilket innebär att kläder även 

ger uttryck i vår självbild och livsstil. 

 

Vid upplevelsekonsumtion aktiveras en rad associationer såsom; fantasier, känslor och 

dagdrömmar, vilka enligt Mossberg (2003), medverkar till att individen upplever att han eller 

hon erhåller en emotionell belöning när denne handlar kläder. 

 

Uppsatsens syfte är att undersöka människors inställning till att börja handla mer kläder på 

Second hand till fördel för miljön samt undersöka vad som skulle behöva förändras för att 

Second hand shopping skulle kunna bli ett naturligt alternativ till First hand shopping. 

 

Resultatet som studierna visar är att Second handkommersen bör populariseras genom att göra 

Second hand mer tillgängligt för konsumenter samt addera de attribut som individen söker 

uppleva för att stilla sina behov när denne idag handlar kläder.  

 

Genom att förslagsvis placera en Second handbutik i ett attraktivt butiksläge, med en hel, ren 

och trendig butikslokal, med ett helt, rent och välsorterat sortiment, skulle respondenterna 

enligt studierna i uppsatsen samt befintliga teorier, acceptera att handla mycket mer kläder på 

Second hand. Vi har inte något emot att köpa ett använt plagg, men vi tycker att det tar emot 

att handla plagget i en smutsig, rörig och mörk butikslokal som tar mycket av vår dyrbara tid 

att ens finna (Se delstudie 2 och 3). Oavsett om detta är verklighet eller inte så är det enligt 

Normann (2000), konsumentens verklighet, vilken är den som är av vikt i detta resonemang.  

 

 

”Anpassa inte individen efter Second hand, anpassa Second hand efter individen”  

      

                                   -My Ernevi, 2010 
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ABSTRACT 
 

The question that I as the author find myself asking is: What needs to change in order to make 

Swedish consumers start purchasing more clothes at Second hand?  

 

Climate change and other environmental problems pose major threats, which can partly be 

reduced through conscious choices by the consumers and a change of lifestyle.  

 

Sustainable consumption includes three aspects: environmental, economic and social 

sustainability. Consuming a product or a service in a sustainable way means that we are showing 

consideration for the consequences of the purchase.  

 

Today we find ourselves in what some researchers and writers call the Age of Experience. 

Experiences, as opposed to products and services, are focused on the individual's own perception 

of situations. A total experience should be entertaining, educational, aesthetically rewarding and 

self-realizing. In terms of Maslow's hierarchy of needs our need for clothes is both primary and 

secondary. On the fifth and final step of the hierarchy we find fulfilment, which includes our self-

image and our lifestyle.  

 

A lifestyle is a practice, comprising among other things food habits, clothing habits, behaviour 

and living environments. These not only satisfy commercial needs but also provide a framework 

for a narrative of the self. The consumption of material things such as clothing, food, furniture and 

cars consciously or unconsciously symbolizes the individual’s self-image. If we look at existing 

theories and studies, there are clear links between underlying basic needs and the quasi-need of 

consumption, that is to say, a non-basic need – one that we have created ourselves.  

 

The experience of consumption activates a number of associations such as fantasies, emotions and 

daydreams, which help the individual feel that he or she is receiving an emotional reward. 

 

This thesis has two aims: to investigate people’s attitudes to beginning to buy more from Second 

hand, to the environment’s advantage, and to investigate what would need to change in order for 

Second hand shopping to become a natural alternative to First hand shopping. 

 

The studies’ findings indicate that Second hand commerce should be popularised by making 

Second hand more accessible to consumers and adding the attributes that the individual is looking 

to experience in order to satisfy his or her needs when buying clothes.  

 

By, say, opening a Second hand shop in an attractive location, in undamaged, clean and trendy 

shop premises, with undamaged, clean and varied garments on sale, the respondents would, 

according to the studies underlying the thesis and current theory, be inclined to buy much more of 

their clothing at Second hand. We have nothing against buying a used garment but we do not 

relish the thought of buying it in an untidy, dark and dirty shop, which takes a considerable 

amount of our valuable time to even find (see studies 2 and 3). Regardless of whether this is 

reality or not, according to Normann (2000) it is the consumer’s reality, which is the reality that is 

of importance in this line of reasoning. 

 

”Don’t adapt the individual to suit Second hand; adapt Second hand to the individual” 

 

                  -My Ernevi, 2010 
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1.0 INLEDNING 

Inledningen syftar till att ge läsaren en grundlig presentation av uppsatsens bakgrund. 

Avgränsning, nyckelord och definitioner presenteras i kapitel 2.1. 

 

1.1 Bakgrund 

 

”En hållbar utveckling ska säkras. Naturens rikedomar ska brukas på ett sådant sätt att 

vi kan lämna över en värld som är i balans till våra barn och barnbarn.” 

(Regeringskansliet, 2010). 

 

En logisk följd av nykonsumtion är nyproduktion, vilket bidrar till ökade utsläpp. Naturens 

resurser är begränsade liksom dess förmåga att ta hand om föroreningar, och vårt uttag av 

resurser är idag mycket större än planetens bärkapacitet (Schön, Didring, Forsberg, Froster, 

Holmgren och Mattsson, 2009). 

 

Konsumtion kan vara en förförisk fritidsaktivitet och framstår ofta som svaret på våra begär 

och drömmar (Thögerson och Hertwich, 2007). Det är så i vårt samhälle att yttre tecken, 

såsom till exempel kläder, idag är inträdesbiljetten till olika grupper och gemenskaper 

(Svedberg, 2006).  

 

När det gäller människor och våra prioriteringar menar professorn och författaren Zygmunt 

Bauman (2007), att konsumismen försöker förhindra att vi behåller något för länge, håller fast 

vid det och knyter an till det på lång sikt. Det ”konsumistiska syndromet” handlar enligt 

Bauman (2007) helt och hållet om snabbhet, övermått och slöseri. 

 

Schön, Didring, Forsberg, Froster, Holmgren och Mattsson (2009) menar att vi har målat in 

oss i ett ekonomiskt system där välfärd, sysselsättning, pension och stabilitet i samhället, står 

och faller med att ekonomin levererar tillväxt. Det är idag genom att konsumera som vi skapar 

tillväxt och det är bland annat därför som finanskrisen möts med böner och rop på 

allmänheten om att börja konsumera mera. Enligt Tillväxtverkets generaldirektör Christina 

Lugnet bekräftas följande påstående med att: ”..ekonomisk tillväxt är en nödvändig 

förutsättning för att utveckla samhället, och i detta arbete sträva efter en hållbar tillväxt så 

samhällsutvecklingen sker samtidigt som mänskliga resurser utvecklas och ekologiska värden 

bevaras”(Svid, 2010). I slutändan blir det, särskilt i rika industriländer, 

konsumtionsekonomins relativt lyxiga levnadssätt som får ekonomins kugghjul att snurra - ett 

sätt att leva som baseras på väldiga mängder material och energi, skriver Wilk (2007) i 

Konsumera mera – dyrköpt lycka. 

 

Konsumtionen bestämmer idag vår status i samhället, hävdar Bauman (1999). Han beskriver i 

sin bok Arbete, Konsumtion och den nya fattigdomen, hur konsumtionen spelar en allt 

viktigare roll i vårt samhälle. Han beskriver likheterna mellan industrisamhället och 

konsumtionssamhället, hur befolkningen i industrisamhället fick sina identiteter genom sitt 
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arbete och hur vi idag skapar våra identiteter genom hur vi konsumerar. Själva idealet är att 

konsumera samtidigt som människans valfrihet ständigt framhävs. Den som inte utnyttjar 

denna ”valfrihet” ses som en sämre samhällsmedborgare menar Bauman (1999). Den som 

frivilligt avstår från konsumtion, eller tvingas avstå på grund av knapp ekonomi, får lägre 

status i dagens samhälle (Ibid.). 

 

Ser man till Mathilda Thams (professor och designer vid Beckmans designhögskola i 

Stockholm) forskning, visar den att endast 40 % av garderobens innehåll är aktivt, resten är 

felköp eller bara bortglömt (Thorpe, 2008; Schön et al, 2009). Morley (2010) menar också på 

att det finns stora ekonomiska fördelar med att återvinna och återanvända kläder. Morley 

(2010) menar att det finns ett högt ekonomisk värde i kläder och via till exempel 

återanvändning, ger man även andra aktörer möjlighet att tjäna pengar, förslagsvis Second 

hand och välgörenhet.  

 

För att kunna öka återvinning och återanvändning av textilier, ligger mycket hos den slutliga 

konsumenten och i dennes beteende, menar Morley (2010). I en sammanställning av 

vetenskapliga studier från Naturvårdsverket (2008), Konsumtionens klimatpåverkan, fördelas 

de utsläppta växthusgaserna på den slutliga användaren, oavsett var i världen eller i 

produktionskedjan utsläppen har skett.  I sammanställningen beskrivs fördelen med att 

framställa utsläppen ur ett konsumtionsperspektiv för att närmare kunna beskriva effekten av 

vår livsstil, men:  

 

”..samtidigt måste det vara tydligt var konsumenterna faktiskt kan välja, vad andra 

aktörer måste bidra med för att göra klimateffektiva val möjliga. Att alla utsläpp 

fördelas på slutkonsumenten betyder inte samtidigt att hela ansvaret gör det. 

Producenter och lagstiftare har ett stort ansvar och måste skapa förutsättningar för 

att förändringar ska komma till stånd”. (Naturvårdsverket, 2008:18) 

 

Ju mer vi konsumerar, desto bättre går det för samhället (Schön et al, 2009 & Johansson, 

2007) och desto mer varor kan vi köpa. Vi är, enligt professor Håkan Hydén och docent Per 

Wickenberg (2007) på Institutionen för Rättssociologi vid Lunds Universitet, inne i en ond 

spiral som vi måste ta oss ur. Lösningen är förändrade sociala normer menar Johansson 

(2007), men för att dessa ska komma till stånd krävs det främst kunskap och vilja hos 

konsumenterna (Johansson, 2007). 

 

Den ideella konsumentorganisationen, Sveriges konsumenter, menar att viljan att göra en 

insats är idag stor hos dagens konsumenter. ”Konsumenten ska ha ökad möjlighet att bidra till 

minskad miljöpåverkan men aldrig få det totala ansvaret av miljöpåverkan i egenskap av 

slutkonsument” (Sveriges konsumenter, 2010). 
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Den 30:e mars 2010, hölls konferensen Industry Innovation Session i centrala Stockholm. 

Värd för konferensen var The Sustainable Fashion Academy (SFA), vilken är en icke-

ekonomisk vinstneutral organisation, vars uppdrag är att påskynda marknadens innovationer 

för att kläder-, textil- och skosektorerna i Skandinavien ska fungera i harmoni med 

människorna och planeten. Syftet med mötet var att undersöka vilka åtgärder som behöver 

vidtas vid återanvändning och återvinning av kläder och textilier i Sverige i syfte att förbättra 

konfektionens miljömässiga, sociala och ekonomiska resultat. 

 

Under konferensen föreläste bland annat Nicholas Morley, VD för företaget Oakdene Hollins 

Ltd om ämnet: Can Reuse & Recycling help the Apparel and Textile Industry achieve better 

enviremental performance? Han menar att genom att återanvända kläder kan vi spara mycket 

på naturens resurser eftersom tillverkningsprocessen inte behöver göras om. Ett återanvänt 

plagg har en kortare livslängd än om man hade köpt ett nytt, men samtidigt har det bara 

hälften av den miljöpåverkan som ett nytt plagg har. 

 

Morley (2010) visade situationen ur ett brittiskt perspektiv, där England har ökat andelen 

återvinning och återanvändning av textilier med 10 % de senaste åren. Kläder och textilier har 

stor miljöpåverkan i alla steg i deras livscykel. Från odling till återanvändning och till det att 

de slängs, påverkar kläderna vår planet. 

 

Som konsumenter har vi makt att påverka vår egen medverkan i systemet. Men det räcker inte 

för en hållbar framtid, skriver Richard Wilk (2007) vid universitetet i Indiana USA, i boken 

Konsumera mera – dyrköpt lycka. Även Wilk påstår att lösningen måste vila på nya former av 

sociala, kulturella och ekonomiska system.   

1.1.1 Återvinning och återanvändning av kläder 

Ju billigare kläder, desto oftare och fortare slängs de menar Morley (2010). Enligt en studie i 

Storbritannien, omfattande totalt 250 hushåll i olika samhällsskick om huruvida kläder 

konsumeras och sedan slängs, visade det sig att de fattigare skikten slängde mer kläder än de 

rika och framför allt när det gäller textilier med återvinningsbart material (Ibid.).  

 

Under Industry Innovation konferensen, föreläste även Johan Oljeqvist, VD för Myrorna 

(Fretex International AS – Frälsningsarméns butikskedja för Second handvaror). Ämnet var: 

Återanvändning av textilier i Sverige – En praktikers perspektiv. Oljeqvist (2010) menar att 

genom insamling och återanvändning av textilier får man både en bättre miljöeffekt samt 

social effekt i Sverige. ”Energibesparingen man gör på detta är mer än vad alla våra 

vindkraftverk producerar tillsammans” (Oljeqvist, 2010). 

 

Genom återanvändning, slipper man producera nya kläder, vilket minskar utsläppen av 

koldioxid i Sverige med vad som skulle motsvara 300 000 bilar i bruk. Men den märkbart 

största besparingen är vattnet. Då gäller det framförallt bomullskläder, eftersom bomull kräver 

stora mängder vatten i samband med både odling och tillverkning och detta sker främst i 
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länder med låg tillgång till det sötvatten, vilket är ett krav vid framställning av bomull. 

(Oljeqvist, 2010) Oljeqvist påstår att denna besparing skulle kunna ge en miljard människor 

färskt vatten under tre veckors tid. Om man räknar med att den mängden kläder man 

återanvänder, inte behöver produceras igen, minskar man även kemikalieanvändning, 

påbyggnad på sopberg och återvinning (Ibid.). 

 

Det finns enligt Oljeqvist en stor ökad efterfrågan på att köpa återanvända saker och kläder i 

Sverige. De främsta anledningarna till ökat intresse i Sverige är: 

 

”Det är inne att ha en mer personlig och egen stil och  

då vill man inte köpa kläder som massproduceras.” 

 

”Ökad miljömedvetenhet. Man börjar inse att det inte är  

bra att slänga, utan att det är bra att återanvända varor.” 

 

”Ökad social medvetenhet. Det finns en vilja 

 att bidra till en bättre värld.”. (Oljeqvist, 2010) 

 

Idag finns knapp kunskap om nyttan av återanvändning av kläder, menar Oljeqvist (2010). 

Det är svårt att bedriva insamling av kläder, då det ofta kostar pengar att få genomföra 

insamlingar, och Oljeqvist (2010) menar att det idag inte heller finns någon nationellt 

fungerande modell för just insamling av kläder. ”Det som inte återanvänds bör återvinnas, 

men tyvärr är den industrin när det gäller kläder inte särskilt utvecklad” (Oljeqvist, 2010). 

 

Dr Dorothy Maxwell, grundare till det engelska konceptet: Sustainable Clothing Roadmap, 

menar att kläder har en betydande miljöpåverkan under hela deras livstid. Alltså från odling 

och tillverkning till distribution och konsumtion vad det gäller vatten, gifter, utsläpp och 

energi. Sustainable Clothing Roadmap är ett projekt som startade 2007 i England. Projektet 

finansieras av den brittiska regeringen för att öka hållbarheten inom textilindustrin, miljön, 

ekonomin och de sociala aspekterna (Maxwell, 2010). Projektet Sustainable Clothing 

Roadmap innebär bland annat att man försöker få konsumenterna att förstå fördelarna med 

kläder för hållbar utveckling, göra dem mer medvetna om tvätt av kläder, återvinning och 

återanvändning. Det gäller även att förändra konsumenternas beteende när det gäller 

konsumtion, återvinning och återanvändning genom media och utbildning. Dessutom menar 

Maxwell (2010) att det är viktigt att nå ut till nya marknader som vuxit sig stora de senaste 

åren. Exempel på dessa är stormarknader och näthandel enligt Maxwell (2010). 

 

I första hand besparar man miljön bäst genom återanvändning, sedan genom återvinning. 

”Det gäller att öka återanvändning och återvinning både för kläder och skor” säger Maxwell 

(2010). I jämförelse med andra material såsom glas och bilar till exempel, ligger 

textilåtervinningen långt efter i utvecklingen, både när det gäller maskiner för återvinning 

samt användningsområden för återvunnet material. Dessutom menar Maxwell (2010) att det 
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saknas förståelse bland konsumenterna för vad man kan och bör återanvända eller återvinna. 

”Många slänger kläder de istället skulle kunna donera” säger Maxwell (2010). Som 

utvecklingen ser ut idag, är det som ovan nämnt, billigare att producera nytt än att återvinna 

(Oljeqvist, 2010).  
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2.0 PROBLEMDISKUSSION OCH SYFTE 
Detta kapitel ämnar klargöra uppsatsens problemdiskussion, avgränsning, begrepp och 

definitioner samt uppsatsens syfte. Begrepp och definitioner förklaras mer ingående i kapitel 

3, Teoretisk referensram. 

 

 

Vår konsumtion leder idag till stora mängder avfall. En viktig del i miljöarbetet är därför en 

god ekologisk avfallshantering. En annan viktig del kan vara att förändra vårt sätt att 

konsumera. ”Vi vet faktiskt inte exakt vilka behov som kommande generationer har, därför 

borde vi sträva efter att ge dem fler möjliga handlingsalternativ” (Ingdahl, 2009). 

 

Att ta tillvara det vi redan har kan därför vara ett sätt att minska utsläppen. Det är också vad 

denna uppsats kommer att handla om. 

 

”Nya vägar behöver trampas upp och nya lösningar måste hittas”  

(Kemikalieinspektionen, 2009:3). 

 

Jag vill identifiera människors köpvanor, attityder och behov för att främja Second 

handkommersen. Genom att undersöka hur, var och varför vi idag väljer att konsumera som vi 

gör, vill jag relatera resultatet från delstudierna i uppsatsen till Mossbergs (2003), Bitners 

(1992), Nordfälts, (2007), Donovan och Rossiters (1994) teorier om upplevelserummet samt 

individens identitet och shoppingbeteende, för att undersöka hur Second hand shopping kan 

bli ett alternativ till First hand shopping. Min strävan är att undersöka vad som skulle kunna 

öka svenska konsumenters vilja och engagemang att konsumera mer kläder på Second hand - 

till fördel för en mer miljömedveten upplevelsekonsumtion och därmed ökad hållbarhet. 

Upplevelserummet och upplevelsekonsumtion förklaras mer ingående i kapitel 2.1 

Avgränsning, nyckelord och definitioner. 

 

2.1  Avgränsning, nyckelord och definitioner 

Nedan följer nyckelord, begreppsförklaringar och definitioner för att göra det enklare för 

läsaren att förstå kontexten i uppsatsen. Begreppen utvecklas sedan i kapitel 3 - Teoretisk 

referensram. 

 

Trots att miljön är viktig och att stora delar av denna introduktion till uppsatsen fokuserar på 

just miljö och konsekvenserna av vår konsumtion, är det inte det som kommer att ligga i fokus 

nedan. Syftet med denna klimatfokuserade inledning är att du som läsare ska förstå vikten av 

att undersöka om och i så fall hur Second handkommersen skulle kunna populariseras så att 

förhoppningsvis fler människor börjar handla kläder på Second hand. 

 

2.1.1 Konsumtion  

Ordet konsumera betyder förtära och förbruka. En konsument är en förbrukare. Enligt 

Nationalencyklopedin (1995) är en konsument en ”Slutlig användare av varor och tjänster”. 
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”Med konsument avses, enligt § 1 i Konsumentköplagen, en fysisk person som handlar 

huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet” (Konsumentköplagen, 

2009).  

 

Det är dock viktigt att ha i åtanke att termen konsumtion bara är en metafor som beskriver ett 

stort antal olikartade företeelser. Det är enbart vissa av dessa företeelser som är skadliga för 

miljön. Andra gör faktisk nytta eller är till och med nödvändiga för naturens kretslopp (Wilk, 

2007). Det är dock den onödiga konsumtionen som jag kommer att fokusera på i denna 

uppsats.  

 

Enligt Stenbackas artikel (1999) ”Vad är ”bra” marknadskommunikation” menar Stenbacka 

att företag bör placera sig i individens medvetande, istället för i konsumentens. Stenbacka 

(1999) anser att konsumenten är en individ som endast är konsument när denne konsumerar. 

Jag har valt att förhålla mig till denna definition av konsument i uppsatsen. 

 

2.1.2 Hållbar konsumtion  

Vi lever idag enligt Bauman (2007) i ett konsumistiskt samhälle. Konsumistiskt därför att det 

är utformat för att vi ska förverkliga oss själva genom vår konsumtion (Schön et al, 2009). 

Konsumtion är något som tillhör det vardagliga livet och sociologen och författaren Zygmunt 

Bauman (2007) skriver i sin bok Konsumtionsliv om en samhällsförändring från konsumtion 

till konsumism. Att tillägna sig varor som säkrar välbefinnande och anseende kan vara det 

viktigaste motivet bakom människors begär och längtan menar han. 

 

Med onödig konsumtion menas i denna uppsats överflöd vid köp av kläder. Kläder kan sparas 

i många år, ges bort till vänner, skänkas till välgörenhetsorganisation eller säljas till Second 

handbutiker. 

 

Hållbar utveckling och konsumtion innebär enligt konsumentverket (2010); miljömässig, 

ekonomisk och social hållbarhet. Att konsumera hållbart när man köper en vara eller en tjänst 

innebär att ta ansvar för köpets konsekvenser för miljön, ekonomin och sociala förhållanden, 

både lokalt och globalt. (Konsumentverket, 2010).  

2.1.3 Second hand 

I uppsatsen används uttrycket Second hand. Second hand betyder i andra hand och innebär 

begagnade eller använda varor (Nationalencyklopedin, 1995). I denna uppsats kläder.  

 

Vintage 

Jag definierar vintage, då många förknippar vintage med Second hand, men vintage behöver 

inte vara Second hand, då plagget inte nödvändigtvis har haft en tidigare ägare. Vintage kan 

dock ses som en nisch inom andra handskommersen. (Sveriges Radio, 2008) 
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I modesammanhang syftar vintage på kläder från en annan era, exempelvis sent 1800-tal eller 

1950-tal. Ibland hävdas det att kläder bör vara minst 25 år gamla för att få kallas vintage, men 

åsikterna om detta går isär. (Palmer & Clark, 2005).  I ett avsnitt av vetenskapsradion i 

Sveriges Radio den 19:e augusti 2008, beskrevs vintage som en engelsk term för vad som 

avses vara av god kvalitet. Ordet härstammar från latin och betyder vinskörd (vin-tid).  

På auktionssajter som till exempel E-bay och Tradera används termen vintage ibland felaktigt 

som synonym till retro vid klädförsäljning. Detta är dock missvisande, eftersom begreppet 

retro innebär att ett plagg är nyproducerat i en tidigare tidstypisk stil (exempelvis 1960-

talsinspirerade klänningar eller förkläden i 1950-talsstil). (Sveriges Radio, 2008) Till exempel 

kan ett nyproducerat plagg som säljs i en klädesbutik inte vara vintage, men kan däremot vara 

retro eller "Vintage-inspirerat".  

 

Vintage har sitt ursprung i 1950-talet, då det efter kriget var svårt att få tag i nya klädesplagg 

(Dahlén, 2010). För att då få variation i garderoben, var man mer eller mindre tvungen att 

byta kläder med varandra eller köpa begagnat (ibid.). 

 

Palmer och Clark (2005) skriver att Second hand och vintage idag mixas med nya kläder, 

vilket ger en bredare och mer intressant stil. Enligt Palmer och Clark (2005), ser en person 

som klär sig i vintage, sig själv som en individualist som vill skapa något annorlunda genom 

sina kläder och sin stil. Second hand och vintage har skiftat från något som var subkultur till 

masskultur. Idag spelar inte pris lika stor roll för konsumenten och denne är inte längre 

obekväm med att köpa plagg som redan är använda. (Ibid.). 

 

2.1.4 Självbild och livsstil – Image 

Konsumtion av materiella ting såsom kläder, mat, möbler och bilar, symboliserar individens 

självbild och huruvida denna är utstakad, antingen medvetet eller omedvetet (Belk et al, 

1982). 

 

Image är en mental bild vilken individen har om en produkt, ett företag eller en plats etcetera 

(Mossberg, 2003). Denna bild kan ge antingen en bra eller en dålig bild av verkligheten. 

Oavsett vad, så styr imagen individens beteende och är därmed betydelsefull. Normann 

(2000) menar att vi väljer att handla utifrån den här verkligheten oavsett om den är sann eller 

falsk.”Även om imagen inte motsvarar verkligheten, motsvarar den individens egen 

uppbyggda verklighet.” (Normann 2000: 138-139). 

 

2.1.5 Upplevelsesamhället och upplevelseindustrin 

Vi är idag mitt uppe i vad bland andra Mossberg (2003), Pine & Gilmore (1999) och 

Wahlström (2002) benämner som upplevelsesamhället. Med det menar bland andra Pine & 

Gilmore (1999) att vårt samhälle har utvecklats från att ha varit ett jordbruksamhälle till att bli 

industrisamhälle, för att vidare utvecklas till servicesamhälle och därefter till idag, då vi 

befinner oss i upplevelsesamhället. Med Upplevelser beskriver Mossberg att det ”..handlar 

mycket om att få njuta och ha roligt, vilket gör kunden engagerad och om att emotionella 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Mode
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kl%C3%A4der
http://sv.wikipedia.org/wiki/Era
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tradera
http://sv.wikipedia.org/wiki/Retro
http://sv.wikipedia.org/wiki/Retro
http://sv.wikipedia.org/wiki/Stil
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värden är betydelsefulla vid köp och konsumtion” (Mossberg, 2003). Upplevelseindustrin står 

idag för fem procent av Sveriges BNP (Brutto National Produkt) och idag arbetar över en 

kvarts miljon människor inom Upplevelseindustrin i Sverige (KK-stiftelsen, 2008). 

 

Upplevelser kan betraktas utifrån olika perspektiv (Mossberg, 2003). I denna uppsats har jag 

valt att använda mig av ett upplevelseperspektiv utifrån individens konsumtionsmönster, 

nämligen konsumtionsupplevelsen. 

 

2.1.6 Upplevelsekonsumtion 

En konsumtionsupplevelse är enligt Pine & Gilmore (1999), ett köp av en rad minnesvärda 

händelser som ett företag iscensätter och skapar för att engagera kunden på ett personligt plan. 

Ju mer effektivt en upplevelse engagerar individens sinnen, desto mer minnesvärd blir 

upplevelsen (Pine & Gilmore, 1999). 

 

Vid upplevelsekonsumtion aktiveras en rad associationer såsom; fantasier, känslor och 

dagdrömmar, vilka medverkar till att individen upplever att han eller hon erhåller en 

emotionell belöning (Holbrooke & Hirschman, 1982). Beteendet att vi konsumerar som vi 

gör, påverkas bland annat av våra individuella behov, hur engagerade vi är, social acceptans, 

spänningsmoment och fysisk omgivning (Mossberg, 2003). Men det finns också en annan 

viktig aspekt, vilken Thögerson och Hertwich (2007) nämner i Konsumera mera – Dyrköpt 

lycka, nämligen den beständiga tillgängligheten. Den ökande konsumtionen är möjlig 

eftersom fler saker blir mer tillgängliga för oss. Detta blir möjligt av främst två orsaker. Den 

första och flitigast angivna anledningen är ekonomisk effektivitet, främst på grund av teknisk 

utveckling och kapitaltillväxt. Den andra anledningen är ändrade globala produktionsmönster 

som ger utvecklingsländer sämre handelsvillkor, vilket minskar importkostnader för både 

resurser och tillverkade produkter från dessa länder. (Thögerson och Hertwich, 2007) 

 

Konsumenter betraktar både sina valmöjligheter och sitt eget beteende genom ”kulturella 

glasögon” menar Thögerson och Hertwich (2007). Den dominerande kulturen i västvärlden 

har benämnts som konsumentkultur. Med det menas att vi inte enbart köper och konsumerar 

produkter som marknadsförs att enbart (eller främst) täcka våra basbehov, det är snarare ett 

sätt att skapa eller underhålla vår identitet, egenart och status (Ibid.).  

 

2.1.7 Upplevelserummet och dess atmosfäriska faktorer 

Upplevelserummet kan beskrivas som den fysiska omgivningen, vilken är i den miljö där 

varan/ tjänsten konsumeras. Några exempel på denna omgivning kan vara restaurangen, 

nöjesfältet, konserthallen eller butiksmiljön (Mossberg, 2003; Nordfält, 2007). I uppsatsen 

benämner jag ofta upplevelserummet som butiksmiljön.  

 

Atmosfärens faktorer är sådana som musik, färger, ljussättning och dekor. Dessa har visat sig 

ha en effekt på människors humör och påverkar på så sätt kundens känslomässiga 

sinnesstämning, vilket kan leda till antingen ökad eller minskad tillfredsställelse av i denna 
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uppsats, butiksmiljön. (Mossberg, 2003). Jag kommer inte att gå in djupare på 

butiksatmosfären som konkurrensmedel, utan nämner det för att belysa att det existerar. 

Upplevelserummet och dess atmosfäriska faktorer kommer att diskuteras mer djupgående i 

kapitel 3, uppsatsens teoretiska referensram samt i slutsatsen. 

2.1.8 Limited edition 

Limited edition är ett begrepp som ofta används inom marknadsföring (Dahlén, 2010). Det 

används ofta som en extra sporre för att sälja olika produkter till konsumenter. Termens 

användning ger konsumenten en känsla av att en produkt är unik, vilket skapar ett "extra" 

behov av konsumtion hos individen. Limited edition kan appliceras på Second handbegreppet 

då varan i de flesta fall är unik och förekommer i en begränsad upplaga, vilket gör den oerhört 

åtråvärd menar Micael Dahlén (2010), professor i marknadsföring vid handelshögskolan i 

Stockholm. 

 

Ofta används termen för att ytterligare förstärka intryck och sporra till försäljning. Från början 

utgjordes sådana specialbetonade produkter vanligtvis av böcker, trycksaker samt inspelad 

musik eller film, men idag inkluderas även parfym, bilar och kläder med mera. Limited 

edition är ett begrepp inom marknadsföring och används för att skapa ett måste-ha begär 

genom att varan ses som unik eller att utbudet endast erbjuder one-peace-only. (Ibid.) 

2.1.9 Lean Consumption 

Hösten 2005 publicerade James P. Womack och Daniel T. Jones en artikel i Harvard Business 

Review, vilken beskriver ett nytt begrepp, nämligen Lean Consumption.  

 

Lean Consumption bygger på Lean Manufacturing, även kallad Lean Production. Lean 

Manufacturing skapades av Toyotas grundare Taiichi Ohno. Lean Manufacturing anges, 

enligt Womack och Jones (2005) vara ett sätt att effektivisera tillverkningsprocesserna och 

minimerar kundernas tid och ansträngning genom att leverera exakt vad kunderna vill ha, när 

de vill ha det och var de vill ha det. Ovan nämna processer är inriktade på att eliminera avfall 

och öka produktiviteten, hastigheten, driften samt att förbättra kundernas interaktioner med 

företagets produkter. (Womack & Jones, 2005) 

 

” Lean production transformed manufacturing. Now it’s time to apply 

lean thinking to the processes of consumption. By minimizing 

customers’ time and effort and delivering exactly what they want when 

and where they want it, companies can reap huge benefits.”. (Womack & Jones, 2005) 

 

Denna process har främst föreslagits för stora företag, men mindre företag har även kunnat 

tillämpa teorin. Effekten av teorin har blivit effektivare verksamhet och bättre kundservice 

(Ibid.)  

 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Marknadsf%C3%B6ring
http://sv.wikipedia.org/wiki/Konsument
http://sv.wikipedia.org/wiki/Konsumtion
http://sv.wikipedia.org/wiki/Bok
http://sv.wikipedia.org/wiki/Trycksak
http://sv.wikipedia.org/wiki/Musik
http://sv.wikipedia.org/wiki/Film
http://sv.wikipedia.org/wiki/Parfym
http://sv.wikipedia.org/wiki/Bil
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2.2 Syfte 

 

Utifrån rådande miljösituation, vill jag undersöka människors inställning till att handla mer 

kläder på Second hand. Delsyftet är att undersöka hur individer genom upplevelsen av 

konsumtion, formar, stärker samt ger uttryck för sin självbild genom det sätt på vilket handlar 

kläder.  

2.2.1 Forskningsfrågor 

1. Är Second hand ett bra alternativ till hållbar konsumtion? 

 

2. Vad behöver förändras för att svenska konsumenter ska börja handla mer kläder på 

Second hand?  

 

3. Vad upplever individen när denne handlar kläder? Hur kan dessa känslor även 

implementeras i Second hand shopping? 

 

4. Vad behöver förändras för att Second hand ska kunna bli ett naturligt alternativ till 

First hand shopping för fler konsumenter? 
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3.0 TEORETISK REFERENSRAM 
I kapitlet presenteras de teorier, begrepp och modeller som ligger till grund för analys och 

diskussion av studiernas empiri.  

 

 

3.1 Kläder som identitet 

 

Med de kläder och accessoarer vi väljer att sätta på oss, väljer vi även vad vi vill berätta för 

andra om oss själva. Vi visar inte enbart vilka vi är, utan även vilka vi vill vara. Vi signalerar 

med kläder vilken identitet vi har i samhället och var vi hör hemma. (Hall, Morley & Hsing 

Chen, 1996).  Vår identitet är något vi utvecklar i tidig ålder och både våra föräldrar och 

jämnåriga har stor påverkan på oss under vår uppväxt (Edfeldt, 2000). 

 
Figur 1. Tolkning av Maslows behovstrappa (Maslow, 1970) 

 

Ser man till den amerikanske psykologen Abraham Maslows (1970) behovstrappa, är vårt 

behov av kläder både primärt och sekundärt. Första steget på Maslows behovstrappa 

inkluderar; mat, värme, kläder, tak över huvudet, sömn och fortplantning. Femte och sista 

steget innebär självförverkligande, där självbild och livsstil spelar en viktig roll. Kläder har 

burits av människan i alla tider för att skydda sig mot kyla, väta eller värme, men kläder har 

också använts som kroppsprydnad (Belk, Bahn & Mayer, 1982). Kläder har kommit att bli en 

stark förmedlare av vilken stil vi har, och idag speglar vår klädstil även vår livsstil. (Ibid.) Det 

blir mer påtagligt att konsumtion har blivit en trend som handlar om sökandet efter 

upplevelser, sökandet efter vår egen självbild (Giddens, 1999).  
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3.1.1 Behov 

Att skapa behov, innebär enligt Edfelt (2000) att man åstadkommer en aktiverande lust att 

göra något, att äga något eller att utnyttja något, hos individer och grupper som tidigare inte 

upplevt detta behov. De verksamma skälen till att vi människor gör det vi gör samt låter bli att 

göra, har direkt att göra med sådant som vi uppfattar som behov. Precis som i det småländska 

ordspråket ”Det inte öra hör. Det inte hjärta rör. Det inte öga ser. Det inte hjärta ber.”. 

(Edfeldt, 2000) 

 

Varje konsument kan idag få skräddarsydda varor, påstår Wahlström (2002). Han menar att 

det handlar allt mindre om massproduktion och därmed minskar behovet av masskonsumtion. 

De val vi människor gör dagligen, motiveras av viljan att tillfredställa våra behov. Vi utgår 

från vilka behov vi vill eller behöver tillfredställa när vi konsumerar. (Katz, E., Blumler, J. G., 

& Gurevitch, M., 1974) 

 

Den ursprungliga och den egentligen oförändrade grunden till dessa mer eller mindre 

tillfälligt verksamma anledningar av ett visst beteende, är djupt rotade diffusa motiv såsom 

behov av trygghet, att bli sedd, att bli omtyckt eller åtminstone accepterad och att höra hemma 

i en grupp (Svedberg, 2006). Dessa är inte behov som vi människor skapar, utan är behov som 

ligger vid sidan av våra biologiska behov som föda, dryck, vila och sexuell stimulering 

(Edfeldt, 2000). När vi känner oss trygga på en nivå, börjar vi mer eller mindre automatiskt att 

sträva efter nästa. De kroppsliga behoven i form av överlevnad genom mat i magen, kläder på 

kroppen och tak över huvudet, stod i fokus under bondesamhället. Trygghetsbehovet, då i 

form av materiell trygghet var drivkraften under industrisamhället. I dagens västerländska 

samhälle är fysisk överlevnad en självklarhet. Det personliga materiella välståndet är för de 

alldra flesta på en acceptabel nivå och då är det dags att sträva vidare i behovstrappan mot 

gemenskap, uppskattning och självförverkligande. (Wahlström, 2002) 

 

Den amerikanske psykologen Mihaly Csikszentmihalyi pekar på en yttre 

konsumtionsdrivande kraft i diskussionen om behov (Thögerson & Hertwich, 2007). Idag 

motiveras konsumtionen allt mer av upplevelsemässiga behov snarare än ”maslowianska” 

funktionella behov (Ibid.). Den positiva sidan av detta är att vi hela tiden utmanar oss själva i 

våra försök att uppfylla ett upplevelsebehov. Å andra sidan menar Csikszentmihalyi att 

människor upplever ett existentiellt vakuum när upplevelsebehoven inte täcks.  

 

”Ibland reagerar vi på tomhetskänslan genom att söka oss till passiva aktiviteter,  

som att titta på tv eller att shoppa, istället för att göra utmanande saker.  

Shopping för shoppingens skull har blivit en fritidssyssla för många”. (Csikszentmihalyi, 

i Thögerson & Hertwich, 2007:219) 
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3.1.2 Självbild och livsstil 

Enligt Giddens (1999) är en livsstil rutiner, där rutinerna har upptagits i matvanor, klädvanor, 

beteenden och sällskapsmiljöer. Dessa rutiner tillfredsställer inte enbart nyttobehov, utan 

skapar även en materiell inramning till en viss berättelse om jaget. Giddens (1999) menar att 

rutinerna är föränderliga till följd av den dynamiska självbild samt alla beslut en individ fattar, 

det vill säga, att det han eller hon väljer att ta på sig, äta eller köpa medverkar till dessa 

rutiner. Ovan nämnda val avser inte endast handling utan också den självbild individen önskar 

spegla. (Ibid.) 

 

3.1.3 Image 

En definition av image som ofta citeras, är den Kotler (1994) ger:”the net result of a person’s 

belief, ideas, feelings, expectations and impressions about a place or an object” (Kotler, 

1994) 

 

Enligt Mossberg (2003), tenderar individer att besöka företag och platser som de uppfattar har 

en bra image eller med en image som motsvarar deras förväntningar eller dem själva. Image 

är viktigt då den tenderar att påverka kundens köpbeslutprocess markant. En stark image kan 

öka kundens förtroende och ju mer positiv uppfattningen är, ju större är chansen att just den 

här platsen, arenan eller produkten väljs ut av sinsemellan konkurrerande ställen eller varor. 

(Ibid.) 

 

Kundens bild av en vara eller tjänst kallas varumärkesimage (Gummesson 1991, se Grönroos, 

2008: 315). Termen varumärkesidentitet kan däremot användas som en beskrivning av den 

image som marknadsföraren vill skapa åt varumärket. När kunden är med i 

varumärkesprocessen menar Gummesson (ibid.) att det inte finns någon anledning att göra 

skillnad på varumärkesimage och varumärkesidentitet.  

 

Det finns olika skäl till imageproblem menar Mossberg (2003). Ett är om verksamheten är 

okänd, vilket innebär att det finns en otydlig image. I detta fall finns det ett behov av en 

välplanerad marknadskommunikation. Ett annat skäl är om företaget är känt men har en dålig 

image. I det senare fallet räcker det inte med en god marknadskommunikation, utan roten till 

den onda kan vara att kundernas erfarenheter av verksamheten inte är goda. Det kan till 

exempel vara kvalitetsproblem, vilket inte kan lösas med en dyr och bra utformad 

marknadsföringskampanj. (Mossberg, 2003) 

 

Enligt Wahlström (2002) präglar den starka individualismen dagens samhälle. Vad för sorts 

spännande person är jag? Och vilka berättelser kan jag berätta? Det är enligt Wahlström 

(2002) dessa frågeställningar som dominerar och som får sina svar i den kombination av 

ställningstaganden som den enskilde gör, framför allt i sina inköp av olika varor och tjänster. 

Detta är grunden till den allt tydligare varumärkesprofileringen i dagens samhälle.  
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”Du är det du köper, och inte köper” (Wahlström, 2002: 32). Det är också på gränsen till 

omöjligt att ställa sig utanför denna norm idag (Ibid.). 

 

Forskning gjord inom turism av Mayo och Jarvis (1981, se Mossberg, 2003), har enligt 

Mossberg (2003), visat följande, Om en destination är svår att placera i någon kategori eller 

inte på ett tydligt sätt skiljer sig från andra liknande destinationer i fråga, minskar 

sannolikheten att destinationen kommer att innebära en potentiell valmöjlighet för kunden.  

På detta sätt ser man en tydlig lucka i destinationens image. (Ibid) 

 

 

3.2 Upplevelser 

Att skapa upplevelser handlar inte enbart om att underhålla konsumenterna, utan också om att 

engagera dem. En upplevelse delas enligt Pine & Gilmore (1999) in i två dimensioner. Den 

första dimensionen är det passiva deltagandet. Det passiva deltagandet innebär att 

konsumenten indirekt påverkas vid utförandet eller evenemanget som leder till upplevelsen, 

och är därmed delaktig samt kreatör av den upplevda händelsen, till exempel besöket på 

fiskmarknaden, restaurangen, hos vinproducenten, på biografen eller i klädbutiken. Den andra 

dimensionen är det aktiva deltagandet, vilket är det som berör konsumentens utgångspunkt 

eller dennes relation till omgivningen, det vill säga vilket sammanför besökaren med det 

inträffade.  

 

 
Figur 2. ”The Experience Realms” (Pine & Gilmore, 1999) 

 

 

Enligt Pine och Gilmore’s modell; The Experience Realms, kan en upplevelse bestå av fyra 

delar; Underhållning, utbildning, estetik och eskapism, vilka är grunden för konsumentens 

totalupplevelse. Upplevelser kännetecknas där av att vara underhållande, bildande eller 

fungera som verklighetsflykt från den stundande vardagen. En upplevelse kan också spela på 

estetiska element. (Ibid.) 
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3.2.1 Shoppingupplevelse 

Shoppingupplevelsen i en klädbutik är enligt Figur 2, en passiv upplevelse. Förutom att arbeta 

med butikens sortiment och exponeringar, kan detaljisten (butiksägaren) även arbeta med 

butiksmiljön för att öka konsumentens upplevelse. Det finns studier där atmosfären ses som 

en av flera komponenter som kunderna medvetet analyserar vid val av butik (Nordfält, 2007). 

I den typen av studier studeras butiksatmosfären som ett konkurrensmedel. Andra 

konkurrensmedel kan vara sortiment och prisnivå (Ibid.).  

 

Upplevelser handlar om att få njuta och ha roligt (Mossberg, 2003). Emotionella värden är 

därmed viktiga vid konsumtion. Att göra det roligt för kunden att konsumera innebär att 

företag måste fokusera på annat än enbart kärnprodukten (Nordfält, 2007). En god atmosfär 

kan skapas i butiken genom att använda stimuli som påverkar kundens sinnen. Inspirerande 

musik, lagom ljudnivå, fräscha dofter, vacker design, klara färger och behagligt ljus är 

exempel på faktorer som skapar positiva reaktioner hos kunden (Mossberg, 2003; Nordfält, 

2007). Ju mer effektivt en upplevelse engagerar kundens sinnen, desto mer minnesvärd blir 

upplevelsen (Pine & Gilmore, 1999). Ett företags personal och andra kunder kan också få 

kunden att känna glädje, gemenskap och tillhörighet (Mossberg, 2003 och Nordfält, 2007).  

 

Upplevelser är inte temporära fenomen hävdar Mossberg (2003) och Pine och Gilmore 

(1999), utan intar en plats i individens minne och fortlever därmed genom dagdrömmar, 

fantasi, samtal och reflektion. Indikationer på detta är vår medvetenhet om hälsa, miljö, 

existentiella frågor och medvetenhet om vår globala framtid (Wikström, 1997). Pine och 

Gilmore (1999) menar också att tyngdpunkten förflyttats från det materiella till något mer 

abstrakt, nämligen upplevelser. Tidigare forskning kring upplevelsekonsumtion har 

framförallt behandlat branscher såsom underhållning, turism, äventyrsresor och detaljhandeln 

(Mossberg, 2003).  

 

Enligt Bauman (1999) är konsumtionen en i huvudsak privat upplevelse och genom 

upplevelsekonsumtion skaffar sig individen minnen, personliga utmaningar, nya former av 

kunskap samt insikt om sig själv och andra, vilket härleder oss till sambandet mellan vår egen 

självbild, vår önskade självbild samt mönster i hur vi idag väljer att konsumera. (O’Dell, 

2002) 

 

3.2.2 Olika butiksmiljöer skapar olika upplevelser 

Upplevelserummet i form av butiksmiljöns utformning, skapar olika känslor hos besökaren. 

Vissa upplevelserum gör att kunden blir glad och upprymd, medan andra gör att vi blir ledsna 

och nedstämda (Mossberg, 2003). 

 

Enligt en studie gjord av Havlena och Holbrook (se Nordfält, 2007:139) om butiksmiljön, 

visar det sig att olika typer av shoppingmiljöer aktiverar olika känslor hos konsumenten. I en 

studie av Karen Machleit och Sevgin Eroglu, vilken Nordfält (2007) tar upp i sin bok, 

behandlar studien ett experiment utfört i ett köpcentrum, ett varuhus, en dagligvarubutik och 
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en lågprisbutik. Till fördel för köpcentra och varuhus och till nackdel för dagligvarubutiker 

och lågprisbutiker, visar studien att de flesta positiva upplevelserna i form av glädje, 

upprymdhet, förväntning och överraskning är överrepresenterade i de förstnämnda butikerna. 

Dagligvarubutiker och lågprisbutiker väcker mer känslor av ledsamhet, förakt och rädsla 

(ibid.). Studien visar också att de sistnämnda butikerna ofta straffas hårdare om de inte lever 

upp till konsumentens förväntan än om de två första butikerna inte gör det. 

 

 

3.3 Beteende och psykologi vid konsumtion 

Följande avsnitt avser gå till botten med varför vi beter oss som vi gör vid konsumtion idag. 

Jag anser att, för att kunna vidareutveckla en lösning av ett, vad jag anser vara ett problem, 

bör läsaren förstå bakgrunden. 

 

Enligt behaviorismen har vi vid födseln, ett antal medfödda reflexer. Vi är närmast att 

betrakta som ett oskrivet blad – en tabula rasa som det heter på latin (Svedberg, 2006). 

Behaviorismen är en skola där psykologins mål inte är en beskrivning av människan, utan en 

beskrivning av dennes beteende. Psykologi ses av behavioristerna som en gren av 

naturvetenskapen och ska därför ägna sig åt det som är objektivt mätbart, nämligen beteenden. 

Behavioristerna anser även att beteende främst är ett resultat av inlärning. Detta antagande 

leder till en optimistisk syn på inlärning. Teoretiskt sett kan vem som helst genom en 

gynnsam påverkan och stimulans lära sig vad som helst. Dock ser man individuella 

variationer vad beträffar till exempel inlärningshastighet och inlärningsstil. (Ibid.) 

 

När människan studeras utifrån ett beteendeperspektiv, är denne således intresserad av sitt 

konkreta beteende och de påverkande faktorer som föregår beteendet. Påverkan kallas här 

stimuli och beteendet kallas respons. Behavioristerna anser (åtminstone de mest ortodoxa) att 

från och med det att människan får sina stimuli till dess att denne reagerar, vet vi inte säkert 

vad som händer. Därför ses också människan som något av en ”black-box”, vad som sker 

mellan stimuli och respons, är fortfarande osäkert. (Svedberg, 2006).  

 

Enligt behavioristerna formas vi av omgivande förstärkande faktorer från vaggan till graven. 

För det första är positiv förstärkning (moroten) generellt sett mest effektiv för att åstadkomma 

en varaktig förändring (som här ses som inlärning eller omlärning). Bestraffning (piskan) kan 

förvisso vara kraftfullt men åstadkommer sällan en varaktig eller önskad effekt. Effekterna 

kan på lång sikt rent av vara de motsatta. Moroten är således att föredra framför piskan. 

(Svedberg, 2006)  

 

3.3.1 Påverkan 

Enligt Edfeldt (2000) är det vår uppfostran, det vill säga våra föräldrar och vårt umgänge, som 

präglar oss mest av alla påverkbara faktorer.  Men för att man ska bli berörd av något, och till 

och med att börja åtrå det, måste det först ha uppmärksammats med våra sinnen. Edfeldt 

(2000) menar att det finns ingenting inom en människa, som inte först ha varit utanför henne. 
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Vad kommersiell reklam gör är att den riktar in vår lust mot vissa utvalda objekt. Genom sina 

budskap i ljud, bild, lukt och känsel får reklamen oss att tro att just det avsedda objektet ger 

oss god behovstillfredsställelse generellt eller specifikt. Vi får en slags kvasitrygghet genom 

att äga många olika saker. Det är så här produkter som är inne, skapas. Vi tror att vi behöver 

dem och måste ha dem för att höra hemma i en viss grupp. (Edfelt, 2000) 

 

Ur ett behavioristiskt perspektiv formas människan enligt moroten respektive piskans 

principer (Svedberg, 2006). Ett klassiskt behavioristiskt sätt att förstå och påverka individens 

beteende är att använda sig av olika slags förstärkare. En förstärkare stimulerar eller 

frammanar ett visst beteende och upplevs som behagligt och önskat, till exempel pengar, mat, 

beröm eller kroppskontakt (Ibid.). Positiv förstärkning har inträffat i de fall beteendet har 

förändrats i önskad rikting, Negativ förstärkning inträffar när något som upplevs som 

obehagligt kan undvikas. Svedberg (2006) tar som exempel att använda paraply för att 

undvika att bli blöt. Att däremot ständigt använda paraply vid utomhusvistelse är ett icke 

önskat resultat. En bestraffning avser att minska eller blockera ett visst beteende. Det kan 

antingen ske genom en utebliven belöning eller genom att introducera något oönskat såsom 

böter, tillsägelser etcetera. (Ibid.) 

 

3.3.2 Köpcentrum i hjärnan  

Enligt Martin Ingvar (2007), professor i integrativ medicin vid institutionen för Klinisk 

Neurovetenskap på Karolinska Institutet, har vi människor ett belöningssystem som ger oss 

dopaminkickar när vi tillfredsställer våra behov. Ingvar bekräftar vad Svedberg (2006) skriver 

om att vi är födda med förmågan att skaffa oss primära belöningar som mat, vatten, sex och 

social säkerhet. Att skaffa oss sekundära belöningar som pengar och produkter måste vi 

däremot lära oss. Sekundära belöningar är lättare att lära in om de kopplas till de primära, 

skriver Ingvar i Konsumera mera – dyrköpt lycka. 

 

Hur är hjärnan då organiserad för att hantera upplevda behov? Enkelt uttryckt hanterar vi våra 

behov med hjälp av hjärnans belöningssystem (Johansson, 2007). Vi upplever belöning och 

njutning när bland annat signalämnet dopamin frisätts i kopplingsställena mellan nervcellerna 

i känslohjärnan. Dopamin är vårt inbyggda belöningsmedel som får oss att må bra och känna 

lust och välbehag. Förmågan att söka efter belöning har under evolutionens lopp varit 

nödvändig för överlevnad och reproduktion för alla mobila individer, menar Ingvar (2007). 

Belöningar menar han kan definieras som sådant som förstärker olika beteendemönster, och 

belöningarna kan vara primära eller sekundära. Sekundära belöningar som pengar och 

produkter behöver som ovan nämnt inlärning för att leda till beteendepåverkan. Sekundära 

belöningar är lättare att lära in om de kopplas till de primära. Det är till exempel ingen 

tillfällighet att reklam använder mängder av sensuella och sexuella anspelningar för att ge 

positiv förstärkning för till exempel ett visst bilmärke. (Ibid.) 

 

Belöningssystemen har flera funktioner, som att man efter en belöning gärna upprepar 

beteendet, att man startar beteenden för att nå belöningen och kunna konsumera den, och 
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slutligen att man upplever en positiv känsla. En viktig del i detta som Ingvar (2007; Edfeldt, 

2000) belyser, är att funktionen går att lära sig och att prognoser om belöning eller dess 

motsats motiverar och förändrar våra beteenden. 

 

3.3.3 Närmande eller undvikande av en butik 

Forskarna Donovan och Rossiter (1994), vilka är ett fåtal av dem som har forskat om 

beteenden i detaljhandeln. Enligt deras tankar om respons, delas beteendet in i två grupper, 

nämligen närmande (approach) och undvikande (avoidance). Närmande tolkas som att kunden 

vill stanna i butiksmiljön, undersöka den och ta kontakt med andra i den samt också att 

butikmiljön underlättar för kunden att bli nöjd med sitt köp. 

 

Undvikande blir följaktligen motsatsen. I båda fallen är resonemanget nära besläktat med de 

behavioristiska idéerna om positiv och negativ förstärkning (Svedberg, 2006). De känslor hos 

kunden som skapar det närmande eller undvikande beteendet är enligt Nordfält (2007) 

upprymdhet och glädje. Upprymdhet och glädje antas enligt forskarnduon Donovan och 

Rossiter hänga samman på så sätt att upprymdhet förstärker känslan av glädje. Om kunden 

däremot upplever atmosfären i butiken som negativ, antas en större upprymdhet förstärka 

även den negativa känslan. (Nordfält, 2007) Upprymdhet ses alltså som en förstärkare ur 

butiksmiljösynpunkt. 

 

Figur 3 visar den stimulans-organism-responsmodell (SOR) som Donovan och Rossiter 

(1994) testat i två studier och som sedan dess legat till grund för den mesta forskningen inom 

butiksmiljön och hur den påverkar kundens beteende om huruvida hon närmar eller undviker 

butiken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Stimulans-Organism-Respons. Donovan & Rossiter (1994) 
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3.4 Den upplevda butiksatmosfären och upplevelserummet 

 

Butiksatmosfären brukar definieras som de fysiska och ickefysiska element i butiksmiljön, 

vilka kontrolleras av detaljisten, i syfte att påverka kunden (Nordfält, 2007). En gemensam 

idé bakom en stor del av den forskning som har gjorts om butiksatmosfären är att atmosfären 

påverkar kundernas känslor. Genom att skapa en inspirerande butiksatmosfär, tycker kunden 

att besöket är roligare, vilket i sin tur leder till att kunden är mer villig till att variera sig, 

prova nya saker samt göra oplanerade köp. Naturligtvis finns det faktorer bortom detaljistens 

kontroll, vilka till exempel kan vara om kunden är ute efter att göra ett rutinmässigt ”måste-

inköp” eller om kunden är ute och nöjesshoppar. (ibid.) 

 

I en studie av Kotler (1973), delade han in butiksatmosfären utifrån de olika mänskliga 

sinnena (Syn, lukt, känsel, hörsel och smak). De stimuli som påverkade respektive sinne 

antogs dessutom kunna påverka i flera olika dimensioner. Han ansåg dock att smak inte var av 

vikt vad gällde butiksatmosfären. Dock ansåg han att smak kan hjälpa till att aktivera minnet 

av speciella smaker, vilket i sin tur kan leda till minnen av positiva upplevelser. 

 

Upplevelserummet påverkar människors uppfattning om lokal, produkter samt de personer 

som vistas i butiksmiljön (Mossberg, 2003). Dekor, möbler och om det är rörigt och ostädat 

kan påverka kundens uppfattning om företagets seriositet eller exklusivitet. En ostädad butik 

kan ge intrycket av brist på seriositet, medan dyr design kan ge intrycket av exklusivitet. 

(Bitner, 1992; Mossberg, 2003) Den allmänna uppfattningen om en bestämd miljö hjälper 

också kunderna och de anställda att placera företaget mentalt i en viss kategori, så kallad 

image. (Mossberg, 2003) Exempelvis kan dispositionen i en butik underlätta men också 

försvåra för kunden att ta sig runt i butiken. Är dispositionen väl genomtänkt kan kundens 

beteende i butiken lättare styras av detaljisten. Detta kan dramatiskt påverka kundens 

upplevelse och beteende i butiken. (Mossberg, 2003) 

 

Richardson, Jain och Dick (1996), antar i sin artikel The influence of store aesthetics on 

evaluation of private label brands, att en ”snyggare” butiksmiljö borde smitta av sig på hur 

kunderna utvärderar varumärkena i butiken. De tror dock inte att butiksmiljön, estetiskt sett, 

kan påverka kundernas uppfattning om mer kända varumärken som även finns i andra butiker. 

I en undersökning i deras artikel låter de därför kunder utvärdera dels lokala varumärken och 

dels nationella varumärken i mer respektive mindre moderna butiker inom samma 

butikskedja. De mer moderna butikerna har bredare gångar, mer kreativa layouter, mer färger, 

mer modern och ljusare inredning och en renare butiksmiljö. Resultaten blev som Richardson 

et al (1996) hade siat om. Det är stora skillnader på hur kunderna utvärderar ett och samma 

butiksmärke beroende på om miljön är estetisk eller inte. Däremot var det ingen skillnad på 

samma kunders utvärdering av de nationella varumärkena. (ibid.) 
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3.4.1 Atmosfärens påverkan på butikens upplevda sortiment 

I en studie gjord av Ann Schlosser (se Nordfält, 2007), var syftet att skapa förståelse för hur 

butiksatmosfären är olika viktig beroende på vilken produkt (vara eller tjänst) som avses 

säljas. Schlosser (ibid.) utgick från två väl grundade antaganden. Dels antog hon, precis som 

Richardson et al (1996) att åtminstone en del av effekten av butiksmiljön innefattade att den 

smittade av sig på utvärderingen av produkterna i butiken, och dels från differensen mellan 

produkter som i första hand hade en nyttig funktion jämfört med produkter som i första hand 

hade en social funktion. Exempel på dessa sociala och nyttiga produkter kan vara till exempel 

huvudvärkstabletter, som i första hand är av nyttig karaktär och gratulationskort som i första 

hand är av social karaktär. De flesta produkter ligger mittemellan dessa två ytterligheter 

menar Schlosser (se Nordfält, 2007) Ett klädesplagg kan till exempel säljas som både 

statuspryl och säljas som billig eller funktionell. I nästa steg menar Schlosser (ibid.) att det i 

första hand är i det sammanhang där en ytlig aspekt som atmosfären, går hand i hand (är 

kongruent) med produkten, som atmosfären påverkar utvärderingen av produkten. Detta 

skulle innebära att en socialt behaglig miljö skulle främja köp av gratulationskort men inte 

huvudverkstabletter. (ibid.) 

 

I en studie gjord av Broniarczyks et al (1998, se Johansson, 2007) med flera, utgick 

författarna från ett typiskt kundperspektiv: Att kunden som stiger in i en butik, snabbt skannar 

igenom ett butikssortiment för att orientera sig om produkterna i butiken skulle kunna vara av 

intresse. Det upplevda butikssortimentets stuktur påverkar således den upplevda variationen 

se Figur 4 nedan. (Nordfält, 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4 Modell för upplevt sortiment. Broniarczyks et al (1998, se Nordfält, 2007) 
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Nordfält (2007) förklarar i sin bok Marknadsföring i butik, om forskarkonstellationen Andrea 

Morales, Barbara Kahn, Leigh McAllister och Susan Broniarczyk som år 2005, åtog sig att 

undersöka följande uppgift: Hur kundens förväntningar påverkar den upplevda variationen 

utifrån en butiksmiljöaspekt. Nordfält (2007) skriver att logiken i resonemanget bakom denna 

studie var att, om kundens minnesstruktur motsvaras av strukturen i butiken, underlättar 

processandet av sortimentet så att kunden lättare ser vad som finns och även minns det vid 

senare tillfällen. Ju sämre matchning mellan kundens mentala struktur och butikens struktur, 

desto mer processande skulle krävas av kunden för att förstå sortimentet. Om minnesstruktur 

och butik matchar varandra kallas detta för kongruens, om de inte matchar, kallas det för 

inkongruens. (ibid.) 
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4.0 METOD 
Kapitlet redogör för uppsatsens metodologiska tillvägagångssätt. Dessa tillvägagångssätt 

beskriver hur jag ur ett metodologiskt perspektiv, har arbetat för att besvara uppsatsens 

forskningsfrågor. 

 

4.1 Delstudier 

I detta kapitel avser jag redogöra för de tre delstudier som uppsatsen innefattar. 

 

4.1 Delstudie 1 – Litteratursökning 

 

Litteraturstudierna i min undersökning innefattar böcker, vetenskapliga artiklar samt 

intressanta publikationer på olika webbsidor. Det är viktigt vid litteraturstudier, att inte välja 

ut sådant material som stödjer forskarens egna idéer för att skapa ett falskt resultat. (Patel & 

Davidson, 2003) 

 

I mina litteraturstudier undersöker jag befintliga teorier och begrepp såsom hållbar 

konsumtion, upplevelserummet, självbild, livsstil och image. Dessa begrepp och definitioner 

utgör referensramen för genomförandet av mina studier.  De befintliga teorierna presenteras i 

kapitel 2 Teoretisk referensram, för att skapa förståelse hos läsaren inför de två 

undersökningarna i uppsatsen. Dessa teorier kommer sedan att diskuteras i kapitel 4, empiri 

och analys samt i kapitel 5, slutsats och diskussion. 

 

4.2 Delstudie 2 – Fokusgrupper 

 

Jag har valt att inleda min studie med en kvalitativ undersökning i form av 

fokusgruppsdiskussioner. Fokusgrupper är en metod som kan användas för att studera 

människors föreställningar, kunskaper, attityder och värderingar genom fokuserade 

gruppinterjuver (Wibeck, 2000). Att använda just fokusgrupper innebär att en grupp 

diskuterar givna ämnen som en moderator anger. Fokusgrupper är en bra metod att använda 

sig av vid marknadsundersökningar, utvärderingar och i forskningssammanhang (Ibid.). 

 

Analysen vid fokusgrupperna har varit anteckningsbaserad. Anteckningsbaserade 

fokusgrupper innebär att jag har gjort fältanteckningar i form av citat under diskussionernas 

gång. Diskussionerna är inspelade och inspelningarna har främst använts för att verifiera citat 

från diskussionerna. Vid analys av diskussionerna, gick jag tillbaka till uppsatsens syfte 

eftersom syftet styr både datainsamling och val av analysmetod (Wibeck, 2000). Genom detta 

tillvägagångssätt har jag antecknat frekvent återkommande citat, vilka jag har baserat min 

enkätundersökning på.  
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4.2.1 Kvalitativ metodteori 

Jag använder mig av kvalitativ metod för att få en djupare förståelse för problemområdet samt 

att förstå problemområdets samband med en helhet. 

 

Den metodteori jag använder mig av i fokusgruppsdiskussionerna, är av kvalitativ karaktär. 

Kvalitativ då den söker förståelse för livsvärlden hos en individ eller en grupp individer 

(Hartman, 1998). I kvalitativa undersökningar tolkar man människors beteende. Genom 

upprepade tolkningar och omtolkningar av dessa beteenden, närmar vi oss deras subjektiva 

sätt att se på världen. (Ibid.) 

 

Jag har använt mig av kvalitativ metod vid fokusgruppsdiskussionerna då jag sökte djupare 

förståelse hos gruppmedlemmarna angående deras åsikter och beteenden i deras konsumtion i 

form av samband och helhet (Andersen, 1998). Jag sökte också förståelse för vad som skulle 

behöva förändras för att fler svenskar ska börja handla mer kläder på Second hand. Utifrån 

deras svar i form av frekvent angivna citat, utformade jag en enkätundersökning med syfte att 

undersöka ytterligare attityder, åsikter och inställningar kring de ämnen som jag ur 

diskussionerna tolkat vara viktiga samt avgörande vid shopping av kläder. Den valda 

metodteorin har även hjälpa mig att tänka kritiskt genom min undersökning så att jag till sist 

har goda skäl att tro att mina svar utgör vetenskaplig kunskap (Hartman, 1998). 

 

Det jag ville uppnå med fokusgrupperna genom kvalitativ metod var förståelse för det jag 

ämnade undersöka, nämligen: Vad behöver förändras för att svenska konsumenter ska börja 

handla mer kläder på Second hand? Det jag ville uppnå med enkätundersökningen, vilken är 

av kvantitativ karaktär, var förklarande (Andersen, 1998). 

 

4.2.2 Urval 

Jag har valt att använda mig av fokusgrupper då jag anser att det passar min typ av studie och 

uppfyller mitt syfte. Med hjälp av fokusgrupper breddas perspektivet på ämnet då deltagarna 

har möjlighet att framföra sina åsikter samtidigt som de andra lyssnar och fyller på med sina 

egna erfarenheter kring ämnet (Wibeck, 2000). På grund av denna interaktion mellan 

deltagarna, visar det stort djup i svaren och frågorna blir belysta ur många perspektiv, trots få 

deltagare. Det är viktigt att informera deltagarna att målet inte är att komma fram till 

konsensus, utan att det mycket väl får finnas olikheter i gruppens åsikter och synpunkter 

(Ibid.). Till stöd för fokusgruppsdiskussionerna, har jag använt mig av en intervjuguide. Se 

bilaga 1. 

 

För att få tag i, för studien lämpliga, personer med starka åsikter, valde jag att använda mig av 

så kallade kontaktpersoner. Kontaktpersonerna används som informanter genom att upplysa 

mig som moderator om lämpliga tänkbara gruppmedlemmar (Wibeck, 2000). Därefter fick de 

redan rekryterade personerna uppge namn på andra lämpliga, troligen intresserade 

gruppmedlemmar. Detta tillvägagångssätt kallas enligt Wibeck (2000) för snöbollsurval. 

Gruppen växer sig större precis som en snöboll blir allt större när den sätts i rullning. 
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Jag har valt att använda mig av så kallade ostrukturerade fokusgrupper, vilket innebär att jag 

har lagt fram allmänna frågor för gruppen att diskutera. Jag har utgått i från tre fokusgrupper. 

Grupperna har bestått av åtta personer vardera samt varit homogena på så sätt att 

gruppdeltagarna i respektive grupp har haft samma konsumtionsmönster vad gäller att handla 

kläder på Second hand . Anledningen till att jag har valt homogena grupper är för att de på så 

sätt känner en gemenskap till ämnet, vilket ska bidra till en trygghetskänsla i gruppen. Detta 

för att gruppen ska känna sig bekväm att framföra sina åsikter under diskussionen (Wibeck, 

2000). En annan anledning till att grupperna är homogena, är att tydligare åskådliggöra 

skiljaktigheter mellan de tre grupperna i deras diskussioner (Ibid.). 

 

I egenskap av moderator, har jag lagt fram som diskussionsämnen i form av öppna frågor. Jag 

har själv hållit mig passiv under diskussionerna men har hela tiden lyssnat och antecknat och 

efter varje fråga, stämt av med gruppen om jag uppfattat deras åsikter korrekt. Studien som är 

beskriven ovan är gjord på; En grupp där deltagarna aldrig handlar kläder på Second hand, en 

grupp där deltagarna ett par gånger har handlat kläder på Second hand samt den sista gruppen, 

där merparten gör flertalet av sina klädinköp på Second hand.  

 

Grupp 1 – Handlar aldrig kläder på Second hand, bestod av åtta personer, alla egna 

företagare. Gruppdeltagarna var i åldrarna 28 – 54 år. Diskussionerna ägde rum på skidorden 

St Moritz i Schweiz den 26 mars 2010. 

 

Grupp 2 – Har handlat på Second hand ett par gånger, bestod av åtta personer. Fyra av 

dessa var studenter i åldrarna 22 – 29 år. Fyra arbetar i Umeå respektive i Stockholm, och är 

mellan 26 och 50 år. Diskussionen ägde rum i Umeå den 5:e april 2010. 

 

Grupp 3 – Gör flertalet av sina klädinköp på Second hand, bestod även den av åtta 

personer. Fyra personer i gruppen kände varandra sedan tidigare, de andra fyra har 

gemensamt att alla har handlat fler än tio gånger i en Second handbutik. Ålderspannet var 

mellan 24 och 52 år. Diskussionen ägde rum i en Second handbutik på Kungsholmen i 

Stockholm den 8:e april 2010. Butiken är nischad mot sport, funktion och streetmode.  

 

Grupperna har diskuterat följande fem frågor:  

1) Vad är viktigt för er när ni handlar kläder? Denna fråga ställdes för att undersöka vilka 

behov shopping tillfredsställer.  

2) Varför väljer ni att handla nya kläder (First hand)?  Denna fråga ämnar undersöka vilka 

attribut och element som skulle kunna adderas till Second hand shopping i konkurrensen med 

First hand shopping.  

3) Varför väljer ni att handla Second hand respektive First hand?  Syftet är att undersöka 

gruppens åsikter om de främsta skiljaktigheterna mellan First- och Second hand.  

4) Vad i kläd- och skoväg skulle ni kunna tänka er att handla på Second hand? Här söker jag 

främst svar från de som aldrig eller endast enstaka gånger handlar kläder på Second hand. 

Frågan ämnar undersöka vederbörandes efterfrågan på sortiment i Second handbutiker.  



MY ERNEVI                                               Examensarbete upplevelseproduktion D – U7001F 

ymyere@student.ltu.se                                                                                               2010-06-02 

___________________________________________________________________________ 

 

 

26 

 

5) Vad skulle få er att handla mer kläder på Second hand? Frågan ämnar undersöka just precis 

detta.  

 

Utifrån resultaten i fokusgrupperna har jag utformat delstudie 3 i uppsatsen, nämligen en 

enkätundersökning. Läs mer om den i avsnitt 3.1.3. 

 

4.2.3 Fokusgruppsdiskussionernas kvalitetsbegrepp 

Under analysen av fokusgruppsdiskussionerna, var det viktigt för mig att vara öppen för olika 

tolkningar som skulle komma att uppträda. I vissa fall hade deltagarna helt olika åsikter trots 

den homogena gruppen. Det var här viktigt att acceptera och nöja sig med att konstatera att de 

hade skiftande åsikter. Det är alltså viktigt för mig i analysarbetet att skildra verkligheten som 

den förstås och upplevs av andra. (Wibeck, 2000) En stor utmaning för mig som moderator 

var att inte bli färgad av de tidigare gruppernas diskussioner och inte samla citat genom 

perception. De olika grupperna hade olika förförståelse vad gäller att handla på Second hand 

och därför gällde det att vara lika lyhörd och nytänkande vid anteckningarna från den sista 

gruppen, som vid den första. 

 

Efter varje öppen fråga i de olika fokusgrupperna, stämde jag i egenskap av moderator av med 

gruppdeltagarna att jag uppfattat deras åsikter korrekt. Detta för att minimera risken för att ha 

blivit färgad i perception och för att öka reliabiliteten hos mitt mätinstrument. 

 

Bedömningsfel hos moderatorn kan trots återkoppling med gruppen komma att förekomma 

under kvalitativa intervjuer (Patel & Davidsson, 2003) och därför har jag valt att genomföra 

även en enkätundersökning utifrån de citat som uppkommit under fokusgruppsdiskussionerna. 

Ser vi sedan likheter i svaren från både fokusgrupperna och i enkäten, kan vi dra slutsatsen att 

fokusgruppsintervjun så väl som enkätundersökningen har hög tillförlitlighet. 

4.3 Delstudie 3 - Enkätundersökning 

Enkätundersökningen avser mäta 105 slumpvis utvalda konsumenter som är födda i Sverige. 

Enkäten innefattar 26 frågor vilka avser mäta dessa respondenters attityder, åsikter och 

inställningar kring sin egen konsumtion samt vad gäller att handla kläder på Second hand. Jag 

har använt mig av det online-baserade undersökningsverktyget Google documents.  

 

4.3.1 Kvantitativ och kvalitativ metodteori 

Den metodteori jag använder mig av i enkätundersökningen är av kvantitativ karaktär. 

Kvantitativ på så sätt att jag undersöker den numeriska relationen mellan två eller flera 

mätbara egenskaper (Hartman, 1998). Den största skillnaden mellan kvantitativa och 

kvalitativa undersökningar är att vid kvantitativa undersökningar vill man besvara frågorna 

”Hur mycket?” och ”Hur många”. Vid kvalitativa undersökningar söker man mer efter vilken 

livsvärld människan har, det sätt denne ser på sig själv och på sin relation till omgivningen.  
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Delstudie 2 i min undersökning är av kvantitativ karaktär då jag använder mig av en 

enkätundersökning. Den kvantitativa undersökningen ämnar utgå från de citat som uppkom 

under fokusgruppsdiskussionerna; hur deltagarna handlar, vad som är viktigt när de handlar 

samt vad som skulle kunna bidra till att de skulle handla mer kläder på Second hand. I många 

frågor i enkäten använder jag en likertskala, vilket är ett vanligt mätinstrument när forskaren 

mäter attityder, inställningar och åsikter hos respondenten (Patel & Davidsson, 2003). 

Stämmer påståendet in på respondenten, fyller denne i en 5:a på likertskalan, stämmer 

påstående inte in på dennes åsikter, fyller hon i en 1:a. 

 

I analysen av enkätundersökningen, använder jag mig återigen av kvalitativ metod då jag 

tolkar respondenternas svar utifrån uppsatsens teorier och begrepp. 

 

4.3.2 Urval  

I undersökningen var respondenterna i åldrarna 16 – 72 år och enkäten har skickats ut via e-

post, det sociala mediet Facebook samt delats ut till kunder i Second handbutiken Fabulous & 

POOR i Stockholm. Avsikten med det breda ålderspannet är att jag vill undersöka svenska 

konsumenters shoppingvanor samt deras inställning till att börja handla mer på Second hand. 

Jag vill få en så stor förståelse som möjligt för deras åsikter och inställningar angående vad 

som är viktigt när de konsumerar kläder. 

 

Enkätundersökningen är strukturerad på följande sätt: 

Fråga 1 – 4 är öppna frågor så som ålder, sysselsättning, kön och uppehållsort. Dessa frågors 

syfte är att introducera respondenten till undersökningen (Churchill & Brown, 2004).  

Fråga 5 – 11 handlar om hur respondenten ser på sin egen klädstil och identitet, vilka faktorer 

som är viktiga för att denne ska lockas att gå in i en klädbutik samt vilka faktorer som är 

viktiga när denne handlar kläder.  

Fråga 12 – 20 handlar om Second hand, respondentens åsikter angående hur Second 

handkommersen skulle kunna förändras till dennes fördel samt vilka faktorer som är viktiga 

för att öka respondentens köp av kläder på Second hand.  

Fråga 21 ämnar undersöka vilka känslor, utifrån Donovan och Rossiters SOR-teori (1994) 

om närmande och undvikande, respondenten upplever när denne handlar kläder.  

Fråga 22 avser utreda faktorer i butiksmiljön som är viktiga när konsumenten handlar kläder 

på Second hand.  

Fråga 23 – 25 avser undersöka vad respondenten tror och vet om Second hand idag.  

 

Syftet med enkätens disposition är att få respondenten att blotta sina konsumtionsvanor utan 

vetskap om att tonvikten läggs på att undersöka dennes åsikter om Second hand.  

 

Jag har även valt att inte analysera alla frågor i enkäten. Jag analyserar endast de som direkt 

uppfyller uppsatsens syfte. Anledningen till att de frågor som inte analyseras djupare är med i 

uppsatsen, är på grund av egenintresse för ämnet samt för att respondenten skulle introduceras 

inför de olika delarna i undersökningen. Se enkätguide i bilaga 2. 
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4.3.3 Enkätundersökningens kvalitetsbegrepp 

Då delstudie 2 i undersökningen är av kvantitativ karaktär, är det numeriska värden som är 

essensen i resultatet i enkätundersökningen (Patel & Davidson, 2003). Resultatet ska ha ett 

”sant” värde som inte varierar beroende på hur många gånger undersökningen ämnas göras 

(Ibid.). Den genomförda enkätundersökningen mäter dock attityder hos respondenten och när 

det gäller attitydmätningar finns det risk att individen ändrar sig mellan de olika 

mätningstillfällena.  

 

För att mätinstrumentet i studien ska få så hög tillförlitlighet som möjligt och för att minimera 

risken för missförstånd i undersökningen, är det viktigt att tydliggöra frågorna för den vars 

åsikter ska undersökas. För att mätinstrumentet skulle vara så tydligt som möjligt, testade jag 

frågorna på min handledare samt på två vänner innan jag gjorde undersökningen publik. Detta 

för att öka tillförlitligheten hos mätinstrumentet. 

 

Ett tydligt tecken på att undersökningen är tillförlitlig eller inte, är om många frågor 

missuppfattas eller misstolkas av flera personer i undersökningen (Pater & Davidson, 2003). 

Detta kan till exempel te sig i att flera av respondenterna lägger till egna svarsalternativ. 

  

Det är också viktigt att ha i åtanke att om många respondenter i undersökningen har fyllt i ett 

eget svar istället för de redan angivna, är detta ett tecken på att det saknas svarsalternativ i 

undersökningen och det kan tolkas som att undersökningen har låg tillförlitlighet (ibid.). 

 

För att öka undersökningens giltighet, utgick jag från fokusgruppsdiskussionerna. Svaren från 

fokusgrupperna använde jag som en grund till enkätundersökningen. Stämmer svaren i 

enkätundersökningen överens med svaren från fokusgrupperna samt teorin, kan man dra 

slutsatsen att undersökningen också har bra giltighet. 

 

 

4.4 Vetenskapligt förhållningssätt 

 

Det förhållningssätt jag har valt att använda mig av är Hermeneutiken. Hermeneutik är en 

metod, en tolkningslära och en filosofi. Positivismens raka motsats, då positivismen helt 

bygger på rådata i form av objektiva observationer (Mårtensson & Nilstun, 1988).  

 

Ett Hermeneutiskt förhållningssätt, innebär en tolkning av den tolkade verkligheten. 

Forskningsfrågor som ”vad betyder den här företeelsen för den här gruppen av människor?”, 

lämpar sig ofta för en hermeneutisk forskningsansats. Vi människor använder trots detta, 

oftast tolkningar för att orientera oss i tillvaron, det vi uppfattar som sanningar brukar helt 

enkelt vara de tolkningar som gäller i ett bestämt sammanhang menar Ljuvas Lilja (2009). 

Essensen av tolkningsläran hermeneutik, är att återskapa det redan skapade, att fördjupa sin 

kunskap och förstå det förstådda (ibid.). 
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Forskningsprocessen, vilken hänvisar till kvalitativa och kvantitativa undersökningar, består 

av tre faser, planerings-, insamlings- och analysfasen. Nedan följer en beskrivning av vilken 

forskningsansats jag har valt att använda mig utav i denna uppsats. 

 

4.5 Deduktiv forskningsansats 

 

Studien innefattar en deduktiv forskningsansats. Deduktiv på så sätt att jag utgår från 

allmänna principer och befintliga teorier. Jag drar slutsatser om särskilda företeelser i mina 

studier där den befintliga teorin förklarar antaganden som prövas i de aktuella 

undersökningarna (Patel & Davidson 2003). Objektiviteten i mina studier antas på detta sätt 

stärkas, då jag utgår från redan befintliga teorier och därmed blir det svårt att blanda in mina 

subjektiva tolkningar av studien.  

 

När syftet är att skapa kunskap, finns det vanligtvis två sätt att beskriva de olika 

tillvägagångssätten på, nämligen genom deduktion eller induktion. Induktivisterna anser att 

naturvetenskapen är den bästa vetenskapen, att den fysiska vetenskapen är vetenskapen 

framför vetenskapen (Persson, 2009). Många forskare blandar induktiv och deduktiv ansats, 

men enligt Edfeldts (1996) metafor Västkustresan, är det viktigt att ha i åtanke att man inte 

kan vara på både öst- och västkusten samtidigt. Alltså, man kan inte använda både induktiv 

och deduktiv ansats samtidigt. 

 

Deduktivisterna går vad Patel och Davidson (2003) kallar bevisandets väg. Med bevisandets 

väg menar de att forskaren drar sina slutsatser utifrån allmänna principer, hypoteser och 

befintliga teorier. Det är sedan hypotesen och teorierna som styr vilka observationer som 

forskaren kommer att göra (Hartman, 1998).  
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5.0 EMPIRI OCH ANALYS 
I detta kapitel presenteras resultat och analys från delstudie 2 - fokusgruppsdiskussioner och 

därefter delstudie 3 – enkätundersökning. Analys av svaren från fokusgrupperna presenteras 

under respektive grupps citat. Enkätundersökningens analys sker i samband med resultatet i 

avsnitt 5.4. Vänligen se intervju- och enkätguide i bilaga 1 och 2.  

 

Jag kommer inte att analysera citaten från fokusgrupperna på ett djupare plan, då det är utifrån 

dessa citat jag har baserat enkätundersökningen. Däremot tyckte jag att gruppernas beteenden 

under diskussionerna var intressanta och kommer därför att diskutera dessa nedan. 

 

5.1 Resultat och analys av fokusgruppsdiskussioner 

 

5.1.1 Fokusgrupp 1 – Handlar aldrig kläder på Second hand 

 

Citat från fråga 1 - Vad är viktigt för er när ni handlar kläder? 

 

 

Att de är snygga. 

 

De ska vara representativa för sitt ändamål. 

 

Fylla sin funktion. 

 

Området, omgivningen spelar roll 

 

Bra kvalitet. 

 

De ska vara jag. 

 

Gärna gå att ha till flera olika set 

 

Fräckt och elegant. 

 

Utstråla såsom jag känner mig just den 

dagen jag tar på mig det. 

 

Jag vill känna att jag får ut något mer än 

själva plagget när jag handlar, liksom en 

image. 

 

Butikslokalen kan påverka om jag handlar 

eller inte. 

 

Fräscht och välsorterat tycker jag att det ska 

vara. 

 

Skön stämning i butiken, man ska liksom bli 

inspirerad 

 

Det ska inte vara krävande på något sätt 

 

Kläder är liksom mer än bara själva plagget  

 

Plagget ska representera mig som person 

 

Går till olika butiker beroende på hur viktigt 

köpet är. 

 

Jag kan betala mycket om det är bra kvalitet 
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Fokusgrupp 1 – Handlar aldrig kläder på Second hand 

 

Citat från fråga 2 - Varför väljer ni att handla nya kläder (First hand)? 

 

 

Man vet vad man får 

 

Det är en speciell känsla 

 

Man blir glad 

 

Förnyelse 

 

Det är kul att gå runt och se vad som finns, 

se vad man kan få 

 

Man vill ju byta ut sin garderob ibland 

 

Man tröttnar ju på sina gamla kläder 

 

Man gör olika saker och då behöver man 

olika sorters kläder. Alla kläder passar ju 

inte till allt 

 

Hittar inte till några Second handbutiker 

 

Har någon slags inbillning att det inte finns 

något i mina storlekar på Second Hand 

 

Vet inte vart jag ska gå annars? 

 

Man kanske inte alltid behöver dem men 

det är kul att köpa något nytt 

 

Det är en speciell känsla när man klipper 

bort lapparna 
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Fokusgrupp 1 – Handlar aldrig kläder på Second hand 

 

Citat från fråga 3 - Varför väljer ni att handla Second hand respektive First hand? 

 

 

Mina barn handlar mycket på Second hand 

 

Priset 

 

De kläder jag köper finns inte i Second 

handbutiker 

 

Varför ska man köpa gammalt när man kan 

köpa nytt? 

 

Det är en speciell känsla när man klipper 

bort lapparna 

 

Man vet vad man får 

 

Vissa saker vill man ju inte att andra ska ha 

haft på sig innan 

 

Jag vet inte var de butikerna ligger 

 

Det är inte så jag att åka runt och leta efter 

sådana butiker. Det har jag inte tid med och 

så vet man aldrig vad som finns 

 

Jag vet ingen bra Second hand butik 

 

Det är så rörigt i sådana butiker så kanske 

om det var lite mer organiserat och lättare 

att komma till 

 

De finns så många små som man måste leta 

upp och det är sällan man har den tiden 

tycker jag så då går man ju dit man vet 

 

 

 

 

Man orkar ju inte leta runt i en stökig butik 

med tusen olika stilar 

 

Det är inte jag att åka runt handla i Second 

handbutiker 
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Fokusgrupp 1 – Handlar aldrig kläder på Second hand 

 

Citat från fråga 4 - Vad i kläd- och skoväg skulle ni kunna tänka er att handla Second hand? 

 

  

Typ kappor, pälsar. De var finare förr och 

de kan man ju inte få tag på idag i vanliga 

butiker 

 

Märkesgrejer av bra kvalitet  

 

Second hand är en trend och trender tyder 

på okunskap 

 

Bra grej för de som av olika anledningar 

inte kan handla nytt 

 

Jag kan köpa Second hand om det är bra 

kvalitet 

 

Man går ju till olika butiker beroende på 

hur viktigt köpet är och vad det är till. 

 

Vid temafester kan jag gå till Second 

handbutiker 

 

Jag kanske kunde tänka mig men jag vet 

inte var de finns 

 

Det beror ju på hur fräscht det känns 

 

Underkläder skulle jag aldrig kunna köpa 

eller något som sitter nära kroppen 

 

Inte sneakers 

 

Till maskerad 

 

 

 

 

Om man ska hänga med någon på en hike eller 

något så att man slipper köpa nya för typ 5000 

spänn 

 

Skor kanske 
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Fokusgrupp 1 – Handlar aldrig kläder på Second hand 

 

Citat från fråga 5 - Vad skulle få er att handla mer kläder på Second hand? 

 

 

Utbud! 

  

Att man knappt ser att det är en Second 

handbutik  

 

Om butiken ligger nära de butiker jag 

brukar gå till 

 

Som sagt så finns inte de kläder jag vill ha i 

Second handbutiker 

 

Fräscht och välsorterat tycker jag att det 

ska vara och det är det sällan 

 

Butikslokalen kan påverka om jag handlar 

eller inte 

 

Om man kunde parkera utan att få böter 

eller att det låg i ngt stort center som man 

ändå skulle till så skulle jag kunna lämna in 

grejer men då vill jag att de köper kläderna 

så att det är de som tar risken och inte jag. 

Det är ju de som vill tjäna pengar 

 

Alltså tillgängligheten av Second 

handbutikerna 

 

Om min stil fanns som butik så skulle jag 

kunna tänka mig det 

 

Äsch, när man kommer dit så finns det ju 

ändå ingenting som man vill ha eller i ens 

storlek 

 

Mer nischat 

 

 

 

Har bara varit inne på någon och då fanns det 

så himla många olika stilar, det är så svårt att 

hitta då. 
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5.1.2. Analys av fokusgrupp 1 – Handlar aldrig kläder på Second hand 

 

Till en början var gruppen ömsesidigt intresserad av att svara på frågor om sina 

konsumtionsvanor och pratade gärna om vad som var viktigt för dem när de shoppade kläder. 

När frågorna om Second hand började komma, gavs det allt mer korta svar och fler och fler 

gruppdeltagare distanserade sig från ämnet genom att sätta armarna i kors. I början kom citat 

som ”Det är en speciell känsla när man klipper bort lapparna”, ”De kläder jag köper finns inte 

i Second handbutiker”, ”Second hand är en trend och trender tyder på okunskap” samt ”Det är 

inte jag att åka runt handla i Second handbutiker”. Dessa citat tolkar jag som allmänna 

generaliseringar. Gruppen har en förförståelse om vad Second handbutiker är och tror sig veta 

hur alla Second handbutiker ser ut och vad de erbjuder. Beteendet i gruppen är enligt min 

mening ett tydligt tecken på det Donovan och Rossiter (1994) visar på i sin SOR-modell (se 

figur 3). Konsumenten har haft en dålig upplevelse av Second hand tidigare och har på så sätt 

den upplevelsen färsk i minnet. Individen agerar därför undvikande mot Second handbutiker. 

 

Gruppen nämner även att de vill ha kvalitet och vill handla där de vet vad de får. De vill ha 

ordning och reda och har inte tid att åka runt och leta Second handbutiker. ”När man kommer 

dit så finns det ju ändå ingenting som man vill ha eller i ens storlek”. Detta är hela gruppen 

överens om. Dock luckras gruppens distanserande upp när jag frågar vad som skulle krävas 

för att just de, skulle handla oftare på Second hand. För att de ska handla mer på Second hand, 

ska det praktiskt taget inte kännas som en Second handbutik, det ska vara rent, fräscht och 

välsorterat. Det ska vara lätt att hitta och man ska kunna parkera utanför butiken. Butikerna 

ska också vara lätta att hitta. Jag får uppfattningen att det inte är frågan om att inte ta på sig ett 

klädesplagg som någon annan har haft tidigare, utan för de som aldrig handlar Second hand, 

ligger det stora problemet i butiksmiljön, hur plaggen är exponerade i butiken samt butikens 

tillgänglighet. 
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5.2 Fokusgrupp 2 – Har handlat på Second hand ett par gånger 

 

Citat från fråga 1 - Vad är viktigt för er när ni handlar kläder? 

 

 

Snygga 

 

De ska vara enligt min stil 

 

Något speciellt om det inte är basplagg 

 

Skönt 

 

Inspiration 

 

Butikslokalen kan påverka om jag handlar 

eller inte. 

 

Butiken ska vara fräsch och det ska finnas 

mycket att välja på 

 

Mycket olika färger gärna 

 

Ibland kan jag handla för att jag inte har 

något annat att göra, man kan ju handla så 

billigt idag  

 

Skön personal och gärna mysig butiksmiljö 

 

Lätt att ta sig dit och att det ligger många 

butiker som passar mig och min stil runt 

omkring för jag har ofta shoppardagar. 

Köper liksom inte då och då utan är mer 

ute för att shoppa och då är jag väldigt 

Open minded 

 

Ordning och reda 

 

 

 

Att jag inte ska vara stressad 

 

Jag spyr på rea-hysterin. Jag betalar hellre mer 

än att gå på rea även om jag förlorar på det 

och så finns det aldrig ens storlek. 
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Fokusgrupp 2 – Har handlat på Second hand ett par gånger 

 

Citat från fråga 2 - Varför väljer ni att handla nya kläder (First hand)? 

 

 

Det är ju de nya kläderna som man ser i 

tidningar, på nätet, på tv etc. så man färgas 

ju 

 

Man blir glad 

 

Det nya modet kommer ju ofta i form av 

nya kläder 

 

Byta ut sin garderob ibland 

 

Man tröttnar ju på sina gamla kläder ibland 

 

Jag måste inte köpa nytt men det finns ju 

mer av de butikerna än Vintage och Second 

handbutiker. 

 

Jag vet inte vart jag ska gå om jag ska köpa 

Second hand.  

 

Jag är nog ganska bekväm, det är nog mest 

därför jag köper nytt 

 

Nytt och nytt, spelar inte så stor roll alltid 

men det är butikerna med nya kläder som 

jag ser 

 

Bra kvalitet 

 

 

 

Man kanske inte alltid behöver dem men det är 

kul att köpa något nytt 
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Fokusgrupp 2 – Har handlat på Second hand ett par gånger 

 

Citat från fråga 3 - Varför väljer ni att handla Second hand respektive First hand? 

 

 

Om det ligger en korg med tröjor för 5 

kronor huller om buller så finns det säkert 

något snyggt men man orkar ju inte leta i 

en sådan korg, plus att det känns äckligt på 

något sätt, ofräscht. 

 

Jag vet ingen bra Second hand butik 

 

Det är så rörigt i sådana butiker så kanske 

om det var lite mer organiserat så att man 

såg vad som fanns 

 

Det finns så många små som man måste 

leta upp och då måste man ha tid 

 

Jag har köpt Second hand men då har jag 

varit på humör. 

 

Det känns som att man måste vara på ett 

kreativt humör när man ska shoppa Second 

hand.  

 

Jag handlar Second hand ibland om jag vill 

ha något originellt till en viss stil 

 

Om det var lättare att hitta till dem skulle 

jag kunna handla mer Second hand 

 

Det är ju kul att mixa nytt och gammalt och 

det är sällan någon annan som har det som 

finns i Second handbutiker 

 

Man blir ju inspirerad till att handla Second 

hand när man läser tidningar och det står 

Vintage, då vet man typ att ingen annan har 

samma plagg. 

 

 

Priset är ju ofta bättre och beroende på vad det 

är för typ av butik och vilken nisch den har så 

kan man ju göra riktiga kap. 

 

Nu är det ju svårt att hitta second hand så det 

är klart man väljer nytt 
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Fokusgrupp 2 – Har handlat på Second hand ett par gånger 

 

Citat från fråga 4 - Vad i kläd- och skoväg skulle ni kunna tänka er att handla Second hand? 

 

 

Jag skulle gärna köpa sådant som inte går 

att få tag i någon annan stans 

 

Jag handlar gärna second hand. Idag finns 

det ju bra grejer, förr fanns det bara skräp i 

Second handbutiker men nu är det 

annorlunda 

 

Sånt som man inte kommer att använda 

varje dag till exempel sportkläder som är 

svindyra nya och som man bara använder 

några veckor om året max. 

 

Ja men ytterplagg tröjor, byxor, skor 

 

Annorlunda grejer 

 

Underkläder skulle jag aldrig kunna köpa 

eller något som sitter nära kroppen 

 

Allt möjligt bara det matchar min stil 

 

Sånt som man ser, man får ju ofta panik 

bara av att se röran. 
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Fokusgrupp 2 – Har handlat på Second hand ett par gånger 

 

Citat från fråga 5 - Vad skulle få er att handla mer kläder på Second hand? 

 

  

Mer ordning och reda i de butikerna 

 

Om man visste vart de låg 

 

Om de butikerna var lite fräschare 

 

Mer nischade butiker så man vet vad man 

finner när man kommer in 

 

Att man slipper botanisera bland allt som 

man inte vill ha för att kanske hitta något 

till slut. 

 

Mer nischade butiker 

 

Slippa leta i röran efter något man vill ha 

 

Fräscht och med en inriktning/ nisch 

 

Nischat och kunnig personal inom det 

området känns bra också, då är det inte så 

stor skillnad från att köpa nytt egentligen 

 

Att tänka på klimatet, att allt faktiskt inte 

behöver vara sprillans nytt  

 

Bra öppettider. Man jobbar ju måndag till 

fredag och många butiker har öppet 10 – 18 

och sen stängt på helger. 

 

Bra grejer, att man känner det när man 

kommer in liksom och att man blir sugen 

på att handla 

 

Att man får en uppfattning om vad som 

finns i butiken. 

 

 

Mer utrymme i butiken, man känner sig ofta 

instängd 

 

jag vill kunna gå in i en butik och kunna gå ut 

igen samma väg, inte vara tvungen att ta 

omvägen via kassan. Man köper ju inte ngt 

varje gång man går in. 

 

Det ska inte vara uppbyggt som om man 

transporterar boskap i gångar med andra ord. 

Man ska kunna röra sig fritt i lokalen 

 

Fler butiker som Judits. Det känns inte som en 

Second handbutik 

 

Man skulle gärna vilja veta var de finns 

 

Sånt som får en att känna sig lite unik 
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5.2.1 Analys av fokusgrupp 2 – Har handlat på Second hand ett par gånger 

 

Gruppmedlemmarna var även här förvånansvärt negativt inställda till att handla kläder på 

Second hand till en början. Även här luckrades denna inställning upp efterhand som 

diskussionen fortskred. De pratade inte om sig själva i första person, utan uttryckte sina 

åsikter utifrån hur ”man” tycker. Gruppmedlemmarna var alla ense om att Second hand var en 

trend men att de aldrig hittade till dessa trendiga Second handbutiker. De hade alla varit inne i 

flera butiker men många hade vänt i dörren då de fått panik av röran, som de själva uttryckte 

det.  

 

För att den här gruppen som endast någon gång handlat kläder på Second hand, skulle handla 

mer, skulle det se ut som i vanliga klädbutiker vad gäller butiksinredning, ordning och reda. 

Butiken skulle gärna vara nischad så att man fann det man letade efter, snabbt och enkelt. 

”Man skulle också gärna vilja veta var de finns”. Det finns många tecken som tyder på att just 

butiksmiljön spelar stor roll vad gäller val av butik att handla kläder i. 
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5.3 Fokusgrupp 3 – Gör flertalet av sina klädinköp på Second hand 

 

Citat från fråga 1 - Vad är viktigt för er när ni handlar kläder? 

 

 

De ska vara jag 

 

Fylla sin funktion 

 

Bra kvalitet 

 

Speciella 

 

Något som man inte kan se på alla andra 

 

De ska spegla mig 

 

Schysst känsla i butiken 

Plagget ska representera mig som person 

 

Fräscht och välsorterat tycker jag att det 

ska vara. 

 

Det är roligt att handla kläder 

 

Man känner sig så nöjd efteråt 
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Fokusgrupp 3 – Gör flertalet av sina klädinköp på Second hand 

 

Citat från fråga 2 - Varför väljer ni att handla nya kläder (First hand)? 

 

 

Vissa plagg kan man ju inte köpa Second 

hand, underkläder till exempel 

 

Om det är något som är jäkligt snyggt  

 

Det är schysst att kombinera Second hand 

och nytt. Det nya plagget behöver dock 

bara vara ett par coola leg-ins, ett par skor 

eller ett linne typ 

 

Det är ju så att det finns fler affärer som har 

”First hand” så det är ju svårt att undvika 

om man inte är Second hand fascist 

 

Butiker som säljer nytt är ofta fräshare och 

mer nischade 

 

Det finns fler butiker som säljer nytt än de 

som säljer Second hand 

 

Nytt och nytt, spelar inte så stor roll alltid 

men det finns ju fler butiker med nya 

kläder som sagt 

 

Man kanske inte alltid behöver dem men 

det är kul att köpa något nytt 

 

För att vara helt ärlig så är det ju de 

kläderna man ser på reklamen och man ska 

ju inte sticka under stolen med att vi alla 

påverkas av reklam 

 

Utbudet är så mycket större inom First 

hand 
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Fokusgrupp 3 – Gör flertalet av sina klädinköp på Second hand 

 

Citat från fråga 3 - Varför väljer ni att handla Second hand respektive First hand? 

 

 

De är snygga/schyssta (Second hand) 

 

Coola (Second hand) 

 

Det är min hobby typ (Second hand) 

 

En utmaning att hitta något som ingen 

annan har 

 

Men det är lite coolare att ingen vet vart 

kläderna kommer ifrån 

 

Det fulaste jag vet är när man ser någon 

som har på sig en tröja typ som har varit på 

reklam över hela stan, så opersonligt 

 

Det är snyggt att kombinera nytt och 

gammalt 

 

Man får en mer unik stil  

 

Det är mer jag (Second hand) 

 

Alla har inte de plaggen och framförallt 

inte samma kombinationer 

 

Det blir liksom en sport att hitta de coola, 

unika plaggen 

 

Det är ju trendigt nu med Vintage och 

Second hand 

 

Det är ju kul att mixa nytt och gammalt och 

det är som sagt sällan någon annan som har  

 

Man blir inspirerad till att handla Second hand 

när man läser tidningar och det står att det är 

Vintage eller Second hand 

 

Priset är ju ofta bättre men i och för sig så 

spelar det ingen jättestor roll 

 

Man kan inte sätta någon stämpel på någon 

med en mixad stil på samma sätt som någon 

med Jack and Jones- eller Gina Tricot-stilen 

 

Det känns lite mer ”international” att blanda 

Second hand och nytt, trendigt 

 

Det är mer min stil (Second hand) 
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Fokusgrupp 3 – Gör flertalet av sina klädinköp på Second hand 

 

Citat från fråga 4 - Vad i kläd- och skoväg skulle ni kunna tänka er att handla Second hand? 

 

  

Jag köper gärna sådant som inte går att få 

tag i någon annan stans 

 

Allt utom underkläder faktiskt 

 

Ja men ytterplagg tröjor, byxor, skor är väl 

vanligast 

 

I nischade butiker är det roligast att handla 

för då hittar man oftast bättre kvalitet 

 

Ja nischade butiker är absolut bäst att 

shoppa i 

 

Blandade Second hand butiker är ofta så 

sjabbiga 

 

Annorlunda grejer, sådant man inte skulle 

köpa nytt för att om andra skulle ha dem så 

blir det ju inte så unikt ändå 

 

Men typ Odd Molly-stilen är schysst och 

unik men den massproduceras ju 

 

Gärna accessoarer 

 

Men har man barn borde det ju vara perfekt 

 

Ja, barnen bli ju trendiga då också  

 

Underkläder skulle jag aldrig kunna köpa 

eller något som sitter nära kroppen 

 

Sådant som känns unikt liksom 
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Fokusgrupp 3 – Gör flertalet av sina klädinlöp på Second hand 

 

Citat från fråga 5 - Vad skulle få er att handla mer kläder på Second hand? 

 

  

Mer ordning och reda i de butikerna 

 

Om fler av butikerna var lite fräschare 

 

 Lätt mer nischade butiker  

 

Mer nischade butiker 

 

Fräscht och med en inriktning/ nisch 

 

Kunnig personal inom det området känns 

bra också, då är det inte så stor skillnad 

från att köpa nytt egentligen 

 

Göra hela Second handgrejen lite mer 

kommersiell, inte så att alla går till ”mina” 

favoritbutiker men att fler butiker öppnar 

 

Bra öppettider 

 

Att butiken gör så att man blir sugen på att 

köpa 

 

Att fler människor lämnar sina gamla 

kläder till Second hand 

 

Ja, alla gör ju felköp, de kan man ju sälja 

istället för att låta dem ligga 

 

Mer marknadsföring från Second hand-

butikerna så att det blir större ruljans på 

varorna i butiken 

 

Att man lätt får en uppfattning om vad som 

finns i butiken. 

 

 

Att man slipper botanisera bland allt som man 

inte vill ha för att kanske hitta något till slut. 

 

Att det känns fräscht, som en ny butik fast 

man säljer Second handprodukter 

 

Bättre läge på butikerna 

 

Ja mer A-lägen än C-lägen 

 

Det krävs ju ett stort engagemang om man ska 

handla Second hand idag och den tiden har 

man inte alltid, även om man gärna vill och då 

blir det lätt att man handlar något nytt plagg 

istället 

 

Om de hade legat i bättre lägen inte hela tiden 

i små källarlokaler på små gator 

 

Ja, det är ju trots allt shopping, har man inte 

tiden så bendar man ju inte backwards för att 

komma till en Second Hand-butik som kanske 

har vad man söker 

 

Att fler Second hand-butiker goes online! 

 

Vi har ju tur att bo i Stockholm men annars vet 

jag faktiskt inte om jag hade varit lika mycket 

för Second hand. Tillgängligheten är väl inte 

topp i småstäder 

 

I min favoritbutik vet jag typ vad som finns 

när jag går dit 
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5.3.1 Analys av fokusgrupp 3 – Gör flertalet av sina klädinköp på Second hand 

 

Här var gruppen mycket mer positiv till att handla kläder på Second hand. Fokus under 

diskussionen låg mycket på att man fick tag i mer speciella kläder på Second handbutiker, 

kläder som ingen annan hade, och alla delade de intresset att hitta det unika. De tyckte att 

Second handbutiker ofta såg likadana ut i exponeringen av kläderna, butiksinredningen och 

var butiker låg; ”i små källarlokaler på små gator”. Gruppen var överrens om att de hade sina 

favoritbutiker och det var dem de gick tillbaka till. Dessa butiker hade gemensamt att vara 

välorganiserade och hade bra ruljans på sortimentet. De flesta kände sig bekanta med 

personalen och de ”vet vad som finns” när de besöker dessa butiker. De handlar alla First 

hand men menar på att omväxling förnöjer. Det är trots allt First handbutiker med nya kläder 

som syns mest i reklamer och i andra exponeringar så det är svårt att jämföra utbudet mellan 

First hand och Second hand. 
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5.4 Resultat av enkätundersökning 

Enkätundersökningen avser svenska konsumenters konsumtionsvanor av kläder samt åsikter 

om att börja handla mer på Second hand. Analys följer efter respektive resultat för att läsaren 

enkelt ska följa med i resonemanget. Jag har valt att endast analysera de frågor som är direkt 

relevanta för syfet. Vänligen se intervjuguide i bilaga 2.

 

I vissa frågor har respondenten kunnat ange fler svarsalternativ än ett, dessa frågor markeras 

med en *. Detta innebär också att de totala procenten i dessa frågor ibland är över 100 %. 

 

Fråga 1 – 4 är öppna frågor så som ålder, sysselsättning, kön och uppehållsort. Dessa frågors 

syfte är att introducera respondenten till undersökningen (Churchill & Brown, 2004). 

Respondenterna är i åldrarna 16 – 72 år, vilket ger en bred grund för studien (ibid.). 

Respondenterna är till 38 % män och 62 % kvinnor vilket visar på att svaren representeras 

utifrån båda genusperspektiven dock främst kvinnor. Uppgifter från undersökningen visar 

också att 58 % av de som svarade just nu arbetar, 30 % studerar 5 % är arbetssökande och 7 % 

gör något annat så som mellan två jobb och mammaledig. Respondenterna har sitt uppehälle i 

större delen av Sverige med en utspridd fördelning. Ett fåtal befinner sig dock utomlands, då 

främst i Norge och Frankrike. 

 

5. Hur anser du att följande klädstilar stämmer in på dig? 

5.1 Egen 

 
Inte alls 

egen  

Väldigt 

egen 
 

1 -  Inte alls egen 
 
6 % 

2 
  

23 % 

3 
  

39 % 

4 
  

28 % 

5 -  Väldigt egen 
 
4 % 

 

5.2 Modemedveten 

 
Inte alls 

modemedveten  

Väldigt 

modemedveten 
 

1 -  Inte alls modemedveten 
 
3 % 

2 
  

17 % 

3 
  

40 % 

4 
  

35 % 

5 -  Väldigt modemedveten 
 
5 % 
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Analys  

Enligt begreppet Limited edition - att allt ska vara skräddarsytt och unikt (Dahlén, 2010), syns 

det i delstudie 3 ingen direkt koppling till dessa teorier. Dock visade det sig annorlunda i 

delstudie 2 – fokusgrupper. Anledningen att denna fråga kändes aktuell i undersökningen var 

för att orden ”unik” och ”min stil” var frekventa citat i fokusgrupperna. Ser vi till fråga 12, är 

det inte heller särskilt viktigt att inte se ut som ”alla andra”. Mer om den frågan när vi 

kommer dit. 

 

Vad gäller modemedvetenheten hos respondenterna, var det betydligt fler som tyckte att de 

var modemedvetna än vad de hade en egen stil. Många har angivit en 3:a på likertskalan, 

vilket jag tolkar som att de känner sig som något mitt emellan väldigt modemedveten och inte 

alls modemedveten. 35 % av respondenterna anser att de är mycket modemedvetna och 5 % 

anser att de är väldigt modemedvetna. 21 % av respondenterna anser sig inte vara särskild 

modemedvetna. För att relatera detta till konsumtionen så menar Mossberg (2003) att modet 

är beroende och lever på förändringar. Förändringar i modet bidrar därmed till nykonsumtion, 

vilket därmed bidrar till nyproduktion. Kan man popularisera Second handkommersen, kan 

man alltså stävja onödig nykonsumtion, och då menar jag okynneskonsumtion.  

 

6. Vilka faktorer är viktiga när du handlar kläder?  

 

6.1 Hög kvalitet 

 
Inte alls 

viktigt  

Väldigt 

viktig 
 

1 -  Inte alls viktigt 
 
1 % 

2 
  

8 % 

3 
  

30 % 

4 
  

47 % 

5 -  Väldigt viktig 
 
14 % 

 

6.2 Att de matchar min image 

 
Inte alls 

viktigt  

Väldigt 

viktigt 
 

1 -  Inte alls viktigt 
 
2 % 

2 
  

5 % 

3 
  

19 % 

4 
  

45 % 

5 -  Väldigt viktigt 
 
29 % 
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6.3 Lågt pris 

 
Inte alls 

viktigt  

Väldigt 

viktigt 
 

1 -  Inte alls viktigt 
 
6 % 

2 
  

32 % 

3 
  

44 % 

4 
  

14 % 

5 -  Väldigt viktigt 
 
4 % 

 

6.4 Att butiksmiljön är tilltalande 

 
Inte alls 

viktigt  

Väldigt 

viktigt 
 

1 -  Inte alls viktigt 
 
8 % 

2 
  

12 % 

3 
  

19 % 

4 
  

43 % 

5 -  Väldigt viktigt 
 
18 % 

 

6.5 Väl exponerade plagg 

 
Inte alls 

viktigt  

Väldigt 

viktigt 
 

1 -  Inte alls viktigt 
 
2 % 

2 
  

15 % 

3 
  

32 % 

4 
  

31 % 

5 -  Väldigt viktigt 
 
20 % 

 

6.6 Att jag får inspiration från butiken 

 
Inte alls 

viktigt  

Väldigt 

viktigt 
 

1 -  Inte alls viktigt 
 
9 % 

2 
  

11 % 

3 
  

19 % 

4 
  

42 % 

5 -  Väldigt viktigt 
 
19 % 
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Analys 

Enligt enkäten är följande faktorer viktiga när respondenten handlar kläder: hög kvalitet, att 

kläderna matchar respondentens image, att butiksmiljön är tilltalande och att respondenten får 

inspiration från butiken. Många tycker också att det är viktigt att kläderna är väl exponerade i 

butiken, vilket innebär att de är lätta att ta och känna på samt att det är lätt att snabbt skanna 

av utbudet i butiken (Nordfält, 2007). Majoriteten av respondenterna anser dessa faktorer vara 

mycket viktiga. Det är ett tydligt tecken på att upplevelserummet, image och identitet spelar 

en stor roll när individen konsumerar. Det intressanta är att det inte spelar så stor roll huruvida 

det är lågt pris eller inte när respondenterna konsumerar, utan det är andra faktorer som är mer 

betydelsefulla. 

 

 

7. Var köper du oftast dina kläder? (notera: oftast) 

 

 

På nätet 
  

7 % 

I mindre butiker 
  

43% 

I butikskedjor 

(exempelvis H&M)   
41% 

Annat 
  

9 % 

 

Annat: Utomlands, Exklusiva boutiquer, Second hand, coola sportbutiker och temporära utförsäljningar 

 

 

Fråga 7 och analys 

Majoriteten av respondenterna handlar oftast sina kläder i mindre butiker eller i butikskedjor 

såsom H&M. Utifrån svaren i enkätundersökningen samt under fokusgruppsdiskussionerna, 

drar jag slutsatsen att detta är på grund av tillgängligheten och den exponering dessa butiker 

har ekonomi att hantera. Vi påverkas av det vi exponeras för menar Edfelt (2000). Han menar 

att reklam gör att vi riktar in vår lust på vissa utvalda objekt, ofta i form av produkter. Genom 

sina budskap i ljud, bild, lukt och känsel, får reklamen oss att tro att just den avsedda 

produkten ger oss god behovstillfredsställelse. Vidare handlade 7 % oftast på nätet och 9 % 

handlade oftast någon annanstans än angivna alternativ, se resultatet av fråga 7.  

 

8. Hur viktigt är det med märkeskläder för dig? 

  

 

Väldigt viktigt 
  

6 % 

Viktigt 
  

32 % 

Lite viktigt 
  

46 % 

Inte alls viktigt 
  

29 % 
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Analys 

Enligt respondenterna är det viktigt med märkeskläder men det är inget som är avgörande när 

det väl kommer till kritan. Många gruppmedlemmar i fokusgrupperna förknippade 

märkeskläder med kvalitet. Kundens bild av en vara eller tjänst kallas enligt Gummesson 

(Grönroos, 2008) för varumärkesimage. Hög kvalitet visar enligt många frågor i enkäten vara 

av största vikt och då kvalitet för många respondenter i fokusgrupperna, går hand i hand med 

märkeskläder, kan frågan ha varit felformulerad eller så har enkätrespondenterna inte mod 

nog att svara ärligt på frågan. Ett annat alternativ är att respondenterna har en förförståelse för 

märkesvarornas goda kvalitet och att själva märket inte har något med valet av plagg att göra, 

förutom kvaliteten. Jag har mina egna åsikter i frågan, vilka inte presenteras här. 

 

9. Vad får dig att vilja gå in i en klädbutik?* 

 

 

Märkena i butiken 
  

22 % 

Om kläderna matchar min klädstil 
  

84 % 

Butiksmiljön 
  

36 % 

Om den ligger i det område där jag brukar handla 
  

13 % 

Annat  
  

8 % 
 

 

Annat: Bra och billiga saker, om jag behöver något, skyltfönstren, märkena och ”if the shoe fits, you must wear 

it - principen” 

 

 

Analys 

Vad får nu respondenterna att gå in i en klädbutik? 84 % går in om kläderna passar dennes 

klädstil, 36 % går in om butiksmiljön är tilltalande, 22 % går in om klädmärkena i butiken 

tilltalar dem och för 13 % avgörs det om butiken ligger i närheten av var de för tillfället 

befinner sig. Här ser vi att butiksmiljön, även kallat, upplevelserummet (Mossberg, 2003) 

spelar roll vid konsumenternas val av klädbutik. Att kläderna matchar deras klädstil är väldigt 

viktigt, vilket med hjälp av ett nischat sortiment utifrån Lean Consumption begreppet 

(Womack & Jones, 2005), skulle kunna hjälpa Second handbutiker att bli ett naturligt 

alternativ till fler konsumenter. 
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10. Hur påverkar följande faktorer ditt klädval 

 

10.1 Media 

 

Inte alls 
 

Väldigt 

mycket 
 

1 -  Inte alls 
 
11 % 

2 
  

25 % 

3 
  

39 % 

4 
  

23 % 

5 -  Väldigt mycket 
 
2 % 

 

 

10.2 Kompisar 

 

Inte alls 
 

Väldigt 

mycket 
 

1 -  Inte alls 
 
7 % 

2 
  

26 % 

3 
  

36 % 

4 
  

26 % 

5 -  Väldigt mycket 
 
5 % 

 

 

10.3 Förebilder 

 

Inte alls 
 

Väldigt 

mycket 
 

1 -  Inte alls 
 
9 % 

2 
  

24 % 

3 
  

30 % 

4 
  

34 % 

5 -  Väldigt mycket 
 
3 % 
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10.4 Föräldrar 

 

Inte alls 
 

Väldigt 

mycket 
 

1 -  Inte alls 
 
62 % 

2 
  

25 % 

3 
  

10 % 

4 
  

3 % 

5 -  Väldigt mycket 
 
0 % 

 

 

10.5 Min image 

 

Inte alls 
 

Väldigt 

mycket 
 

1 -  Inte alls 
 
3 % 

2 
  

7 % 

3 
  

25 % 

4 
  

47 % 

5 -  Väldigt mycket 
 
18 % 

 

 

Analys 

Vad gäller hur respondenternas klädval påverkas av olika faktorer, är det till största del 

respondenternas image som bidrar till var de köper sina kläder samt vilka kläder de köper. 

Imagen genomsyrar alltså hur vi väljer att konsumera kläder. Enligt Wahlströms (2002) ”är 

du vad du köper, och inte köper ” är det frågeställningar som: ”Vad för sorts spännande 

person är jag?” och ”vilka historier kan jag berätta?” (Wahlström, 2002) som dominerar och 

får sina svar genom inköp av olika varor och tjänster. Detta är vad som präglar den starka 

individualismen i dagens samhälle (ibid.).  

 

Något som inte alls påvekar de klädval vi gör är våra föräldrar. 65 % hävdar att deras klädval 

inte alls påverkas av föräldrarnas åsikter, trots att Edfeldt (2000) skriver att vår uppfostran, 

det vill säga föräldrar och vårt umgänge, är det som präglar oss mest av alla faktorer. Studien 

visar däremot att kompisar påverkar de klädval vi gör. Det är förmodligen mer acceptabelt att 

kompisar påverkar oss än att våra föräldrar gör det, men enligt Edfeldt (2000) är vi 

förmodligen mer indoktrinerade av våra föräldrars åsikter än vad vi tror. Det kan dock mycket 

väl vara så, bara det att man som individ inte anser att ens föräldrar har något att säga till om 

just här och nu. Media, anser vi inte heller ha en så stor påverkan vad gäller våra klädval men 

det har däremot våra förebilder. Om dessa förebilder är mediala sådana eller av annan 

karaktär är en annan fråga.  
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11. Tycker du att din klädstil och din identitet går hand i hand? 

 

 

Ja 
  

58 % 

Nej 
  

19 % 

Hoppas det 
  

24 % 

Vet ej 
  

9 % 
 

 

11.1 Hur viktigt är det att din klädstil och identitet går hand i hand? 

 
Inte alls 

viktigt  

Väldigt 

viktigt 
 

1 -  Inte alls viktigt 
 
8 % 

2 
  

10 % 

3 
  

27 % 

4 
  

37 % 

5 -  Väldigt viktigt 
 
18 % 

 

 

Analys 

Det är enligt respondenterna viktigt att deras personlighet och klädstil är kongruent (går hand 

i hand). Denna fråga speglar på så sätt indirekt vad individernas image betyder vid val av 

kläder. Ser man till teorier om image och livsstil, är livsstil enligt Giddens (1999) rutiner. 

Rutiner som upptagits i matvanor, klädvanor, beteenden och sällskapsmiljöer. De val 

individen väljer att göra angående sitt klädval avser spegla den självbild som individen önskar 

spegla (Ibid.). Enligt Mossberg (2003) tenderar individen också att besöka butiker vilka de 

uppfattar har en bra image eller en image som motsvarar deras egen. Genom att skapa bättre 

och starkare image kring att shoppa Second hand, hävdar jag att detta kan bidra till att fler 

individer väljer att shoppa Second hand. 

 

 

12. Är det viktigt att inte se ut som "alla andra"? 

 

 

Ja 
  

34 % 

Nej 
  

40 % 

Kanske 
  

26 % 
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Analys 

Enligt respondenternas svar på frågan huruvida det är viktigt att inte se ut som alla andra, 

svarade majoriteten att det inte är så viktigt. När vi ställs mot väggen, kanske det inte är så 

viktigt men i andra frågor i undersökningen är det däremot väldigt viktigt med unika och udda 

kläder, något som inte alla kan få tag i = Limited edition (Dahlén, 2010). Enligt Wahlström 

(2002) är det ett tecken på individualism, att inte vilja se ut som någon annan, och 

individualismen präglar idag vårt samhälle menar Wahlström (2002). Trots att respondenterna 

inte tycker att det spelar så stor roll om man ser ut som andra eller inte, så säger de emot sig 

själva i sina svar i fråga 17, där Limited edition var ett överrepresenterat svarsalternativ. 

Limited edition är ett begrepp som ofta används inom marknadsföring och används där för att 

skapa känslor som unik och one-peace-only etcetera (Dahlén 2010). Att vilja vara unik 

samtidigt som det inte spelar någon roll om vi ser ut som alla andra eller inte, går inte riktigt 

ihop för mig. Jag drar här slutsatsen av att 1) Frågan är ställd på ett felaktigt sätt, 2) 

Respondenterna är inte ärliga i sina svar eller 3) Undersökningen har gjorts på ett väldigt stort 

åldersspann och det kan därmed vara väldigt stora skillnader i åsikterna mellan de olika 

åldrarna, vilket vi inte kan se i detta resultat. Om jag då går tillbaka till 

fokusgruppsdiskussionerna, tolkar jag det som att alternativ 1 och 2 är de som talar bäst för 

respondenterna. Anledningen till att man shoppar Second hand idag är till största delen för att 

det är unika plagg man får tag i (se delstudie 2 och 3). Detta är någonting Second handbutiker 

därför bör jobba mer med och använda som sitt främsta konkurrensmedel. 

 

13. Handlar du kläder på Second hand? 

 

 

Ja 
  

39 % 

Nej 
  

19 % 

Har gjort någon gång 
  

42 % 
 

 

 

Analys 

29 % av respondenterna handlar kläder på Second hand, 42 % har gjorde det någon gång och 

19 % av respondenterna handlar inte på Second hand. Denna fråga valde jag att ha med då jag 

tycker att resultatet är av stort intresse för studien för att se trenden bland respondenterna. En 

annan anledning till denna fråga var också att bjuda in respondenten till en ny kategori av 

frågor i undersökningen (Churchill & Brown, 2004) Jag tänker inte analysera denna fråga på 

ett djupare plan. 
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14. Skulle du kunna tänka dig att oftare handla kläder på Second hand? 

 

 

Ja 
  

65 % 

Nej 
  

7 % 

Kanske 
  

28 % 
 

 

Analys 

65 % av respondenterna skulle kunna tänka sig att handla oftare på Second hand, 28 % kanske 

skulle kunna göra det och 7 % skulle inte kunna tänka sig att börja handla mer på Second 

hand. Jag placerade denna fråga här då jag ville ha ett så spontant ofärgat resultat som möjligt 

i den här frågan utan att få några ”om”. Jag hade en förförståelse om detta resultat då jag 

utformade enkäten. Enligt fokusgruppsdiskussionerna, kunde i stort sett alla tänka sig att 

handla mer kläder på Second hand. Dock hade de flesta i grupperna starka åsikter om hur 

detta skulle kunna ske. Det finns alltså någonting som gör att man skulle kunna tänka sig att 

handla mer kläder på Second hand och mitt syfte med uppsatsen är ju att ta reda på det skulle 

kunna vara. 

 

15. Vad spelar roll och hur stor roll spelar följande för att du skulle handla mer kläder 

på Second hand? 

 

15.1 Lågt pris 

 
Inte alls 

viktigt  

Väldigt 

viktigt 
 

1 -  Inte alls viktigt 
 
12 % 

2 
  

21 % 

3 
  

21 % 

4 
  

31 % 

5 -  Väldigt viktigt 
 
15 % 

 

15.2 Väl exponerade plagg (att kläderna syns tydligt och är lätta att komma åt) 

 
Inte alls 

viktigt  

Väldigt 

viktigt 
 

1 -  Inte alls viktigt 
 
4 % 

2 
  

10 % 

3 
  

24 % 

4 
  

41 % 

5 -  Väldigt viktigt 
 
21 % 
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15.3 Nischade butiker (Butiker som har en viss typ av utbud) 

 
Inte alls 

viktigt  

Väldigt 

viktigt 
 

1 -  Inte alls viktigt 
 
6 % 

2 
  

7 % 

3 
  

25 % 

4 
  

47 % 

5 -  Väldigt viktigt 
 
15 % 

 

15.4 Hög kvalitet 

 
Inte alls 

viktigt  

Väldigt 

viktigt 
 

1 -  Inte alls viktigt 
 
2 % 

2 
  

9 % 

3 
  

27 % 

4 
  

38 % 

5 -  Väldigt viktigt 
 
24 % 

 

15.5 Butiksmiljön 

 
Inte alls 

viktigt  

Väldigt 

viktigt 
 

1 -  Inte alls viktigt 
 
5 % 

2 
  

13 % 

3 
  

15 % 

4 
  

50 % 

5 -  Väldigt viktigt 
 
17 % 

 

15.6 Tillgänglighet 

 
Inte alls 

viktigt  

Väldigt 

viktigt 
 

1 -  Inte alls viktigt 
 
0 % 

2 
  

8 % 

3 
  

20 % 

4 
  

50 % 

5 -  Väldigt viktigt 
 
22 % 
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Analys 

Frågan avser undersöka vad som spelar roll för respondenten samt hur stor roll följande 

spelar, för att denne ska handla mer kläder på Second hand;  

 

Lågt pris spelade stor roll för 48 % av respondenterna. För att börja handla mer kläder på 

Second hand, är det enligt respondenterna mycket viktigt med ett lågt pris, vilket talar emot 

svaret i fråga sex angående vilka faktorer som är viktiga när man handlar kläder. Det är 

mycket möjligt att åsikterna skiljer sig åt då respondenterna förmodligen tänkte på First hand i 

fråga sex och denna fråga avser Second hand. 

 

Väl exponerade plagg är för respondenterna viktigt även i en Second handbutik. Detta var 

också något som diskuterades mycket i alla fokusgrupper och det är här som Second 

handkonceptet brister tycker många respondenter. Många, särskilt i Fokusgrupp 1 och 2, har 

förförståelsen för att det ”alltid” är rörigt i Second handbutiker och man hittar ingenting i 

butikerna. Man hittar ingenting på grund av den stökiga och osorterade butiksmiljön och 

många respondenter anser sig inte ha tiden att ”leta i röran”. Dessa åsikter är kongruenta med 

Ann Schlossers (se Nordfält, 2007) teorier om hur butiksmiljöer smittar av sig på 

utvärderingen av produkterna i butiken. Detta kan även relateras till Mossbergs (2003) teorier 

om hur upplevelserummet påverkar våra uppfattningar om produkterna i butiken.  

 

Nischade butiker är enligt studien också viktigt. Flertalet respondenter i fokusgrupperna 

tycker att nischade butiker är att föredra då det allt oftare är ordning och reda i dessa butiker, 

”det är lättare att hitta det man söker”, butikspersonalen har redan plockat ut ”godbitarna” 

och ”man vet vad man får om man går dit” säger fokusgruppsdeltagarna. Dessa åsikter kan 

relateras till Womack och Jones (2005) Lean Consumption begrepp. När konsumenten inte 

har tid, sparar de både tid och ansträngning genom att söka en viss vara i en nischad butik. 

Skulle butiken inte vara nischad och konsumenten förslagsvis letar efter en Gore-texjacka i en 

vanlig Second handbutik, skulle hon förmodligen behöva leta igenom flera butiker. Hon 

skulle troligtvis dessutom bli less och irriterad och till slut kanske ändå vända sig till First 

hand – ”där hon vet vad hon får”. Går hon i stället till en nischad sport Second hand, finner 

hon troligen vad hon söker. Finner hon inte jackan där, vet butikspersonalen med all säkerhet 

vart hon borde vända sig för att hitta något liknande. (Womack & Jones, 2005) Begreppet 

Lean Consumption kan enligt studien definitivt komma till stor nytta för Second handbutiker. 

 

Hög kvalitet är också viktigt för respondenten vid köp av Second hand. Detta tolkar jag 

utifrån delstudie 2 vara viktigt hos respondenterna oavsett om det är Second hand eller First 

hand. Respondenten vill helt enkelt inte känna sig lurad eller köpa något som denne tror 

kommer att gå sönder efter första tvätten. Hög kvalitet är viktigt (Se delstudie 2). 

 

Butiksmiljön är viktig. 67 % av respondenterna anser att butiksmiljön är mycket viktig när det 

kommer till frågan om att börja handla mer kläder på Second hand. Enligt Mossberg (2003), 

Kotler (1973), Nordfält (2007), Edfeldt (2000), Gummeson (se Grönroos, 2008), Donovan 
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och Rossiter (1994), (Bitner, 1992) och till sist Broniarczyks et al (se Nordfält, 2007), har 

butiksmiljön en avgörande roll i valet av butik. Butiksmiljön väljer jag att utifrån Mossbergs 

(2003) definition, benämna som upplevelserummet. Upplevelserummet bör således förbättras 

utifrån Mossbergs (2003) och Bitners (1992) kriterier för vad upplevelserummet innebär, för 

att gynna Second handkommersen och därmed hållbar konsumtion. 

 

Tillgänglighet är enligt över 90 % av respondenterna, mycket viktig. Fokusgruppsdeltagarna 

tycker att de ”inte hittar till någon bra Second handbutik”, ”de vet inte var de finns” och ”har 

inte tid” eller ”det är inte deras grej” att leta upp dessa ”ofta små källarlokaler”. 

Tillgängligheten av bra Second handbutiker är alltså väldigt avgörande för hur gemene man 

väljer att konsumera kläder. Edfeldt (2000) och Mossberg (2003) skriver att det så är det 

viktigt att visa att man finns och var man finns. Att skapa en image kring en Second 

handbutik kan därför vara ett bra sätt att få fler individer att handla mer kläder på Second 

hand. 

 

 

16. Av vilka anledningar väljer du att handla First hand istället för Second hand?* 

 

 

Tiden 
  

48 % 

Tillgänglighet 
  

79 % 

Butiksmiljön 
  

33 % 

Kvalitet 
  

61 % 

Image 
  

22 % 

Vetskap om plaggens härkomst 
  

30 % 
 

 

Analys 

När jag ställde frågan varför respondenterna skulle välja att handla First hand istället för 

Second hand i delstudie 2 - fokusgrupper, svarar de flesta att detta beror på tillgänglighet och 

kvalitet. Det tar helt enkelt för mycket tid ”att springa runt och leta”. Här kan respondenternas 

svar återigen återkopplas till begreppet Lean Consumption (Womack och Jones, 2005). 

Butiksmiljö och image var inte lika viktiga faktorer vad gäller skillnaden mellan att handla 

First- eller Second hand men de spelade ändå en betydande roll. Däremot var vetskapen om 

plaggens härkomst ett argument för att föredra First hand enligt respondenterna. 
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17. Av vilka anledningar skulle du välja att handla Second hand istället för First hand?* 

 

 

Tiden 
  

3 % 

Tillgänglighet 
  

16 % 

Butiksmiljön 
  

21 % 

Limited edition 
  

74 % 

Image 
  

35 % 

Miljön 
  

56 % 

Pris 
  

64 % 

Annat 
  

14 % 
 

Annat: Hitta något annorlunda som man inte hittar på stora kedjor, något som inte alla andra har, mindre slöseri 

på naturens resurser, det är kul att kläderna används igen, det är roligare som kund att få en mer unik produkt. 

 

Analys 

Vänder vi på föregående fråga, finner vi intressanta resultat. 74 % av respondenterna skulle 

välja att föredra Second hand före First hand på grund av Limited edition, alltså på grund av 

de unika plaggen och att de oftast erbjuds som one-peace-only (Dahlén, 2010) samt på grund 

av det individualistiska samhälle vi lever i idag (Wahlström, 2002). 56 % av respondenterna 

skulle välja att handla på Second hand till fördel för miljön. Trots att forskare anser att vi inte 

är informerade nog om vad vår konsumtion gör med planeten (Maxwell, 2010) så är det enligt 

denna studie, oväntat många som tänker på miljön vid konsumtion av Second hand. Något att 

ha i åtanke är dock att det finns en möjlighet även här att respondenten inte har varit helt 

ärliga i sitt svar utan har svarat utifrån hur de vill att de ska vara (Churchill & Brown, 2004). 

En annan anledning kan också vara att de skyller anledningar, såsom lågt pris exempel, på 

något som låter bättre, nämligen miljöperspektivet. Men spelar orsaken till varför 

konsumenten handlar Second hand egentligen någon roll i det långa loppet? Då har det i alla 

fall implementerats en tanke om hållbar konsumtion hos respondenterna. Priset är även här 

avgörande. Image har 35 % svarat är en anledning till att de skulle köpa kläder på Second 

hand. Detta avgörs beroende på vilken Second handbutik det är, se fråga 19. 

 

18. Handlar människor i ditt umgänge kläder på Second hand? 

 

 

 

Ja 
  

40%  

Nej 
  

6 % 

Vid enstaka 

tillfällen   
48% 

Vet inte 
  

6 % 
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Analys 

För att inte bara undersöka trenden bland dessa 105 respondenter, valde jag också att 

undersöka om respondenternas umgänge handlade på Second hand. 40 % gjorde det, 48 % har 

gjort det någon gång och 6 % gjorde det inte alls. Detta tycker jag visar att fenomenet att 

handla kläder på Second hand inte är särskilt främmande bland svenska konsumenter. Kan 

Second hand dessutom populariseras ytterligare utifrån upplevelserummet, Limited edition, 

Image och Lean Consumption kan nog Second hand komma att få ett ordentligt uppsving. 

 

19. Vad för typ av butik skulle det vara för att du skulle handla mer kläder på Second 

hand?* 

 

 

Vintage 
  

50 % 

Sportig 
  

28 % 

Modern 
  

27 % 

Nischad av något slag (Butiker som har ett visst typ av utbud) 
  

48 % 

Annat 
  

10 % 
 

Annat: Passar min åldersgrupp, mer blandat och opretentiöst – mer fyndmöjligheter, modernt med udda, 

kvalitetskläder 

 

Analys 

På frågan vilken typ av butik respondenterna skulle handla på om de skulle börja handla mer 

kläder på Second hand, uppgav de flesta (48 %) att det skulle handla på en nischad butik av 

något slag. Det gavs även alternativ till nischade butiker såsom vintage, sport, modern och 

annat. Andra butiker som respondenterna skulle vilja handla på var butiker med kläder som 

passar min åldersgrupp, opretentiösa butiker, fler fyndmöjligheter, modernt med udda samt 

kvalitetskläder. Jag anser att udda kan relateras till Limited edition och kvalitet är kvalitet 

men kan också relateras till butiker med märkeskläder då märkeskläder och kvalitet går hand i 

hand enligt åsikterna i delstudie 2 – fokusgrupper. 

 

20. Hur avgörande är följande faktorer för att du skulle handla mer kläder på Second 

hand? 

20.1 Butiksmiljön 

 
Inte alls 

avgörande  

Mycket 

avgörande 
 

1 -  Inte alls avgörande 
 
5 % 

2 
  

15 % 

3 
  

20 % 

4 
  

37 % 

5 -  Mycket avgörande 
 
23 % 
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20.2 Lågt pris 

 
Inte alls 

avgörande  

Mycket 

avgörande 
 

1 -  Inte alls avgörande 
 
4 % 

2 
  

10 % 

3 
  

29 % 

4 
  

31 % 

5 -  Mycket avgörande 
 
26 % 

 

20.3 Hög kvalitet 

 
Inte alls 

avgörande  

Mycket 

avgörande 
 

1 -  Inte alls avgörande 
 
1 % 

2 
  

5 % 

3 
  

28 % 

4 
  

42 % 

5 -  Mycket avgörande 
 
24 % 

 

20.4 Miljömedvetenhet 

 
Spelar 

ingen roll  

Mycket 

avgörande 
 

1 -  Spelar ingen roll 
 
9 % 

2 
  

13 % 

3 
  

22 % 

4 
  

32 % 

5 -  Mycket avgörande 
 
24 % 

 

20.5 Tillgänglighet 

 
Inte alls 

avgörande  

Mycket 

avgörande 
 

1 -  Inte alls avgörande 
 
1 % 

2 
  

8 % 

3 
  

26 % 

4 
  

48 % 

5 -  Mycket avgörande 
 
17 % 
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20.6 Modeinriktad 

 
inte alls 

avgörande  

Mycket 

avgörande 
 

1 -  inte alls avgörande 
 
10 % 

2 
  

19 % 

3 
  

30 % 

4 
  

30 % 

5 -  Mycket avgörande 
 
11 % 

 

20.7 Butikens image 

 
Inte alls 

avgörande  

Mycket 

avgörande 
 

1 -  Inte alls avgörande 
 
10 % 

2 
  

15 % 

3 
  

37 % 

4 
  

27 % 

5 -  Mycket avgörande 
 
11 % 

 

 

Analys 

Denna fråga avser hur avgörande ett antal faktorer är för att respondenterna skulle handla mer 

på Second hand. Frågan går att jämföras med fråga 15, angående vad som spelar roll samt hur 

stor roll antalet faktorer spelar för att denne ska handla på Second hand. Fråga 20 handlar om 

avgörande faktorer för att respondenten ska handla mer än vad den redan gör på Second hand. 

I denna fråga kan man se tydligt att respondenten har tänkt till angående hur denne tänker om 

vad som avgör dennes val samt om denne väljer att gå in i en klädbutik eller inte. 

Viktiga faktorer för om respondenterna skulle handla mer Second hand är butiksmiljön - 

upplevelserummet, hög kvalitet på kläderna - märkeskläder, lågt pris, tillgänglighet, 

miljömedvetenhet och modeinriktade butiker. Den faktor som var minst avgörande men som 

ändå spelade en viss roll vid val av Second handbutik var butikens image. Upplevelserummet 

spelar alltså en stor roll för konsumenten vid val av klädbutiker. Skulle detta förändras i 

Second handbutiker, skulle högst troligen, fler konsumenter välja att handla kläder på Second 

hand. 
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21. Vad upplever du när du handlar kläder?* 

 

 

Lycka 
  

33 % 

Glädje 
  

75 % 

Ångest 
  

12 % 

Nedstämdhet 
  

2 % 

Annat 
  

17 % 
 

Annat: Nu har jag äntligen hittat något jag vill ha, tillfredställelse, att det ibland är kul att hitta något annorlunda, 

inget särskilt, ett måste, många borde verkligen köpa på Second handställen när köpsuget slår till, jag skulle vilja 

vända på det och säga att jag shoppar när jag har roligt och känner mig avslappnad, att uppfylla ett behov, gjort 

ett bra köp, svårt att bestämma sig, beror på tillfället och köpet, beror på impuls eller fynd och kåthet.  

 

Analys 

Många känner glädje då det handlar kläder. Glädje och lycka står till dryga 90 % av 

respondenternas svar i denna fråga. Här vill jag göra klart att respondenterna kunde välja flera 

alternativ och därav blir den totala svarsfrekvensen drygt 100 % i denna fråga. Men vi kan hur 

som helst se en trend i de känslor som svallar när respondenten handlar kläder. Glädje. 

Alternativ som respondenterna har skrivit till på egen hand är;  

 

”Nu har jag äntligen hittat något jag vill ha”, ”tillfredställelse”, ”att det ibland är kul att 

hitta något annorlunda”, ”inget särskilt”, ”ett måste”, ”många borde verkligen köpa på 

Second handställen när köpsuget slår till”, ”jag skulle vilja vända på det och säga att jag 

shoppar när jag har roligt och känner mig avslappnad”, ”att uppfylla ett behov”, ”gjort ett 

bra köp”, ”svårt att bestämma sig”, ”beror på tillfället och köpet”, och ”beror på impuls 

eller fynd”. Ett svar som jag övervägt att ta med eller inte, men som jag ändå bestämde mig 

för att ha med, är att en respondent upplever ”kåthet”, vilket bekräftar teorin om att vi först 

och främst tillfredställer våra sexuella behov, som är ett av de första stegen i Maslows 

behovstrappa (Maslow, 1970). Anledningen till att vi blir glada när vi shoppar är för att 

hjärnan utsöndrar lyckoämnet dopamin när vi känner att vi har tillfredställt ett behov 

(Johansson, 2007). Kan Second handbutiker konkurera med First hand och tillfredställa 

konsumentens behov på samma sätt, har Second hand absolut en chans att bli ett alternativ vid 

individers val av butik. 
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22. Hur avgörande är följande faktorer i butiksmiljön när du handlar kläder? 

 

22.1 Ljuset  

 
Inte alls 

avgörande  

Mycket 

avgörande 
 

1 -  Inte alls avgörande 
 
5 % 

2 
  

13 % 

3 
  

29 % 

4 
  

41 % 

5 -  Mycket avgörande 
 
12 % 

 

 

22.2 Personalen 

 
Inte alls 

avgörande  

Mycket 

avgörande 
 

1 -  Inte alls avgörande 
 
0 % 

2 
  

10 % 

3 
  

16 % 

4 
  

25 % 

5 -  Mycket avgörande 
 
49 % 

 

 

22.3 Väl exponerade plagg 

 
Inte alls 

avgörande  

Mycket 

avgörande 
 

1 -  Inte alls avgörande 
 
2 % 

2 
  

5 % 

3 
  

18 % 

4 
  

45 % 

5 -  Mycket avgörande 
 
30 % 
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22.4 Musik 

 
Inte alls 

viktigt  

Väldigt 

viktigt 
 

1 -  Inte alls viktigt 
 
6 % 

2 
  

13 % 

3 
  

31 % 

4 
  

36 % 

5 -  Väldigt viktigt 
 
14 % 

 

22.5 Lågt pris 

 
Inte alls 

viktigt  

Väldigt 

viktigt 
 

1 -  Inte alls viktigt 
 
9 % 

2 
  

18 % 

3 
  

39 % 

4 
  

25 % 

5 -  Väldigt viktigt 
 
9 % 

 

 

22.6 Entrén (Det första jag ser när jag kommer in) 

 
Inte alls 

viktigt  

Väldigt 

viktigt 
 

1 -  Inte alls viktigt 
 
6 % 

2 
  

12 % 

3 
  

26 % 

4 
  

33 % 

5 -  Väldigt viktigt 
 
23 % 

 

 

Analys 

Vad som då är av vikt samt vad som är avgörande i en butiksmiljö är enligt studien 

personalen, väl exponerade plagg, entrén till butiken, ljuset och musiken i lokalen. Lågt pris 

är inte den mest avgörande faktorn. Upplevelserummet ser vi återigen spelar en stor roll när vi 

handlar (Mossberg, 2003) 

 

 

 



MY ERNEVI                                               Examensarbete upplevelseproduktion D – U7001F 

ymyere@student.ltu.se                                                                                               2010-06-02 

___________________________________________________________________________ 

 

 

67 

 

23. Tror du att Second hand är en trend som kommer att minska? 

 

 

Ja 
  

2 % 

Nej 
  

81 % 

Vet inte 
  

17 % 

 

 

 

Analys 

81 % tror inte att Second hand är en trend som kommer att minska, 17 % vet inte och 2 % tror 

att det är en trend som kommer att dö ut. Om man ser till den upphaussning om miljö och 

klimatsmart shopping och så vidare som just nu har en boom ibland annat Sverige (Dahlén, 

2010) så tror jag att Second handkommersen bara är i sin initiala fas.  

 

Second hand som subkultur tror jag kan komma att bli en masskultur. Men för att det ska 

kunna bli det och för att nå ett mer klimatsmart sätt att shoppa på, är det någonting som 

behöver förändras. Den smutsiga stämpeln och de negativa attityderna om Second hand 

behöver tvättas bort för att fler av oss, för det första börjar acceptera tanken att handla kläder 

på Second hand och för det andra går från tanke till handling och faktiskt börja konsumera 

mer kläder på Second hand. 

 

24. Skulle du handla mer kläder på Second hand om det inte kändes som en Second 

handbutik? 

 

 

Ja 
  

52 % 

Nej 
  

28 % 

Vet inte 
  

20 % 
 

 

Analys 

 

En fråga som är aktuell och som jag tolkade som en tänkbar lösning utifrån 

fokusgruppsdiskussionerna, är om fler skulle börja handla mer kläder på Second hand om 

butiken inte kändes som en Second handbutik. 52 % av respondenterna skulle börja handla 

mer kläder på Second hand om det inte kändes som en klassisk Second handbutik. 20 % vet 

inte om de skulle göra det och 28 % skulle inte göra det. Denna fråga kan vi åter igen knyta an 

till Schlossers teori (se Nordfält, 2007) angående hur butikatmosfären påverkar oss och hur 

mycket själva butiksmiljön spelar roll i de val av butik vi gör. Richardson Jain och Dick 
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(1996) antar i sin artikel The influence of store aesthetics on avaluation of private label 

brand, att en “snyggare” butiksmiljö smittar av sig på hur kunderna utvärderar produkterna i 

butiken. De tror dock inte att butiksmiljön kan påverka redan etablerade märken i butiken men 

själva konceptet kan mycket väl påverkas med hjälp av butiksmiljön eller det så kallade 

upplevelserummet (Mossberg, 2003). 

 



MY ERNEVI                                               Examensarbete upplevelseproduktion D – U7001F 

ymyere@student.ltu.se                                                                                               2010-06-02 

___________________________________________________________________________ 

 

 

69 

 

6.0 SLUTSATS OCH DISKUSSION 

I detta avsnitt utgår jag från min problemdiskussion samt utifrån mina fyra forskningsfrågor. 

Jag låter befintlig teori tillsammans med citaten från fokusgruppsdiskussionerna och svaren 

på enkätundersökningarna, ligga till grund för den generalisering jag gör för att kunna 

besvara på forskningsfrågorna. 

 

Enligt resultat från både fokusgrupper och enkätundersökning, drar jag slutsatsen att det inte 

är en förändring av individen som är nödvändig för att fler ska handla kläder på Second hand, 

utan en förändring av Second handkommersen. Utifrån studierna handlar det om att 

implementera samma element som individen uppskattar när denne konsumerar First hand, 

även i Second hand.  

 

6.1 Är Second hand ett bra alternativ till hållbar konsumtion? 

 

Att förändra människan, och få denne att genomgående tänka klimatsmart, är inte en hållbar 

lösning. Det måste skapas lättillgängliga alternativ för konsumenten. Enligt Holmberg och 

Hansson (2009), är det inte slutkonsumenten som ska beskyllas för våra växthusgaser. Schön, 

Didring, Forsberg, Froster, Holmgren och Mattsson (2009)  menar att förutsättningar bör 

skapas så att slutkonsumenten kan välja att konsumera hållbart. Att handla Second hand är 

enligt både Morley (2010) och Oljeqvist (2010) ett sätt att konsumera hållbart. Att konsumera 

hållbart när man köper ett klädesplagg innebär att ta ansvar för konsekvenserna som ens köp 

får för miljön, ekonomin och sociala förhållanden. 

Maxwell (2010) säger att man besparar miljön bäst genom att återanvända kläder framför att 

återvinna dem. Hon säger också att vi behöver nå ut till nya marknader för att återanvändning 

av kläder ska bli mer accepterat i samhället. Enligt både delstudie 2 och 3, visar det sig att 

respondenterna kan tänka sig att handla mer kläder på Second hand. Dock har de restriktioner 

om vad som skulle krävas för att de skulle göra just så. Jag påstår att utifrån befintliga teorier 

och genomförda studier kan man påvisa att Second hand är ett bra alternativ till hållbar 

konsumtion. Det krävs dock vissa förändringar inom Second handkommersen, läs 

nedanstående. 

 

6.2 Vad behöver förändras för att svenska konsumenter ska börja handla mer 

kläder på Second hand?  

 

Shoppingupplevelsen behöver förnyas och utvecklas inom Second handkommersen. Second 

handkommersen bör dock inte anpassa alla element efter First handkommersen utan bör 

istället ta tillvara på de konkurrenskraftiga faktorerna som First hand inte kan erbjuda 

konsumenten på samma sätt som Second hand kan. Second handplagg kommer ofta som 

”one-peace-only” (Dahlén, 2010) och genom begreppet Limited edition, bör Second 

handkommersen istället försöka skapa en unik image kring fenomenet att handla Second 
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hand. Genom image kan man skapa en starkare upplevelse av att handla kläder på Second 

hand. Genom att möta konsumenternas behov på samma sätt som First hand gör idag genom 

upplevelserummet och butikernas tillgänglighet, kan också Second hand skapa en starkare 

shoppingupplevelse för konsumenten genom att synas, genom att vara mer lättillgänglig för 

konsumenten och genom att tillfredställa de behov som konsumenten önskar tillfredställa när 

denne handlar kläder. Det studierna och befintliga teorier visar, är att upplevelserummet har 

en avgörande roll när konsumenter väljer butik. Enligt Mayo och Jarvis (1981, se Mossberg, 

2003) forskning angående turistdestinationers image, kan man på samma sätt se Second 

handbutikers image. Kan Second handbutiken inte enkelt placeras i en kategori eller inte på 

ett tydligt sätt skiljer sig från andra Second handbutiker, är sannolikheten inte heller stor att 

butiken innebär en potentiell valmöjlighet då individen ska konsumera. Nischade Second 

handbutiker är därför nödvändigt för att fler konsumenter ska börja handla mer kläder på 

Second hand. På detta sätt kan man också se en tydlig lucka i butikens image. Enligt delstudie 

2 och 3, bör Second handbutikens förstärkas med hjälp av upplevelserummet, tillgänglighet, 

Limited edition och Lean Consumption. 

 

Jag hävdar inte att alla människor endast ska börja köpa sina kläder på Second hand, men 

genom att Second hand blir ett accepterat alternativ till First hand, hävdar jag däremot att vi 

kan komma att uppnå en mer hållbar konsumtion, för en framtida hållbar miljö.  

 

Genom att minska klyftan mellan First- och Second hand i form av faktorer som exponering 

av kläderna i butiken, nischade butiker, information och kunskap om vad återanvändning 

faktiskt innebär för klimatet samt butikernas tillgänglighet, tror jag utifrån genomförda studier 

(se fråga 7 i delstudie 3 - enkätundersökning) och befintliga teorier, att Second 

handkommersen har chans till ett rejält uppsving i form av större acceptans i samhället.  

 

6.3 Vad upplever individen när denne handlar kläder? Hur kan dessa känslor 

även implementeras i Second hand shopping? 

 

75 % av respondenterna i enkätundersökningen upplever glädje när de handlar kläder, 33 % 

upplever lycka. De mest avgörande faktorerna när respondenterna handlar kläder är att 

butiksmiljön är tilltalande det är hög kvalitet på kläderna, att kläderna matchar 

respondenternas image, att kläderna är väl exponerade och att de får inspiration i butiken de 

handlar i. I butiksmiljön är det entrén till butiken, väl exponerade plagg, ljuset, musiken och 

personalen som är viktigast. 

 

Enligt studierna som är gjorda i denna uppsats, är det inte inställningen till att ha på sig ett 

tidigare använt plagg som måste förändras (Palmer & Clark, 2005: 198), utan den 

otillgänglighet som idag råder samt upplevelserummets utformning i dagsläget i Second 

handbutiker. Enligt Mossberg (2003), Pine och Gilmore (1999) och Nordfält (2007) finns det 

flera faktorer i upplevelserummet som individen analyserar vid val av butik. Ju mer effektivt 
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en upplevelse engagerar kundens sinnen, desto mer minnesvärd blir också upplevelsen (ibid.), 

i detta fall Second handbutiken. De är enligt intervjupersonerna och enkätundersökningen 

som gjorts i denna uppsats idag otillgängligt, rörigt, smutsigt och osorterat i många Second 

handbutiker. Detta hindrar idag konsumenter att handla Second hand.  

 

Enligt Havlena och Holbrook’s forskning (se Nordfält, 2007:139) om olika upplevelser i olika 

butiksmiljöer, visar det sig att köpcentrum och varuhus genererar flest positiva upplevelser till 

skillnad från dagligvarubutiker och lågprisbutiker. Ser man till de flesta Second handbutiker, 

är det ofta lågt pris som erbjuds konsumenten. Men genom lyfta upplevelsen i form av 

upplevelserummets attribut, påstår jag, med stöd av resultaten från delstudie 2 och 3, att man 

kan skapa en positivt överraskande upplevelse för konsumenten, vilket bidrar till ett positivt 

minne av butiken (Donovan & Rossiter, 1994). 

 

Vi människor har nämligen ett perceptionellt minne (Svedberg, 2006). Har vi varit inne i en 

butik som tidigare inte tilltalat oss, tar det enligt Donovan och Rossiter (1994) emot att ta sig 

tid och leta upp en liknande butik, där vi förmodligen inte heller nästa gång, kommer att finna 

något av intresse. Det är konceptet Second hand som bör rustas upp för att fler ska handla 

kläder på Second hand. 

 

6.4 Vad behöver förändras för att Second ska kunna bli ett naturligt alternativ 

till First hand shopping för fler konsumenter? 

 

Ser vi till delstudie 3 – enkätundersökningen, är det först och främst upplevelserummet i 

Second handbutiker som behöver förändras. Upplevelserummet i form av ljus, klädernas 

exponering, ordning och reda, personal, musik, skyltfönstret och entrén (delstudie 3 och 

Mossberg, 2003). Därefter spelar tillgängligheten störst roll (se delstudie 2 och 3). Skulle 

Second handbutiker idag ligga mer lättillgängligt, skulle respondenterna i både 

fokusgrupperna och i enkätundersökningen till stor del handla mer kläder på Second hand. 

Efter tillgängligheten kommer Limited edition och Lean Consumption. 74 % av 

respondenterna i enkätundersökningen svarade att de handlade kläder på Second hand på 

grund av att det är Limited edition. Limited edition är ett begrepp som syftar till att kläderna i 

butiken är unika på så sätt att plagget är en one-peace-only vara (Dahlén, 2010), vilket var 

mycket efterfrågat av samtliga respondenter i både delstudie 2 och 3. Genom att applicera 

Limited edition begreppet på en Second handbutik, kan det istället bli något positivt av att det 

inte går att få tag i plagget i olika storlekar och olika färger. Detta kan istället för att vara 

något negativt, skapa ett ha-begär hos konsumenten (ibid.). Second hand behöver uppgraderas 

och det kan enligt studierna göras med hjälp av en upprustning av upplevelserummet, 

tillgängligheten, Limited edition och Lean Consumption. 
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Samhället matar oss hela tiden med uppmaningar om att vi bör handla klimatsmart, återvinna 

vårt hushållsavfall i form av matrester, hårdplast, aluminiumburkar, tidningspapper och så 

vidare, men det är mer sällan det nämns något om kläder och textilier (Oljeqvist, 2010). 

Medvetenhet hos konsumenterna om återanvändning behöver spridas i form av utbildning 

menar Maxwell (2010) men det är inte genom piskans principer som vi kan förändra 

människans syn på Second hand (Svedberg, 2006). Det som behöver förändras är de faktorer 

som konsumenten upplever positivt vid First hand shopping. De faktorer som konkurerar med 

Second hand vad gäller val av klädbutik.  En ”snyggare” eller mer tilltalande butiksmiljö 

skulle enlig respondenterna bidra till att de skulle handla mer kläder på Second hand och 

enligt Richardson, Jain och Dick’s artikel (1996), smittar en ”snyggare” butiksmiljö även av 

sig på hur konsumenterna värderar produkterna i butiken.  

 

Butiken ska vara ren, fräsch och tillhandahålla utplockade plagg, det vill säga; vara nischad. 

Här drar jag återigen paralleller till Lean Consumption-begreppet av Womack & Jones 

(2005). Nischad Second hand stämmer in på flera punkter under Womack & Jones (2005) 

begrepp, Lean Consumption. Nischad Second hand minimerar kundens slöseri med tid och 

erbjuder dessutom ofta det kunden kommit till butiken för att finna utan en större 

kraftansträngning. Pärlorna är redan utplockade av personalen och konsumenten ser snabbt 

om det är något av intresse i butiken. Om varan inte finns i butiken, kan butiksinnehavaren ge 

personlig service till konsumenten genom att föreslå andra liknande Second handbutiker eller 

lova att höra av sig om varan kommer in i butiken. Nischad Second hand, vilket jag ofta 

nämner i uppsatsen, kan vara till exempel vintage, sport, mammakläder, streetwear, svart och 

vitt eller jeans etcetera. Ett begrepp som ofta förekommer i samband med att skapa 

upplevelser och upplevelseproduktion är begreppet tematisering (Mossberg, 2003; Pine & 

Gilmore, 1999). Jag ser här en tydlig parallell mellan begreppen Lean Consumption och 

Tematisering, vilket enligt min tolkning, innebär att genom att tillämpa Lean Consumption, 

kan konsumtionsupplevelsen i Second handbutiker komma att öka för konsumenten. 

 

Att lägga ner mycket tid på att hitta Second handbutiker och även att hitta plagg som passar i 

både storlek och form, är ingenting önskvärt bland respondenterna i undersökningarna. 

Genom att applicera Lean Consumption på Second handkommersen skulle det enligt Womack 

och Jones (2005) samt delstudie 2 och 3, mycket väl kunna innebära att Second hand mycket 

kan bli ett naturligt alternativ till att shoppa First hand.  Ingen Second handbutik skulle dock 

kunna erbjuda en speciell vara, vid en exakt tidpunkt, exakt när kunden vill ha den. Däremot 

kan nischade Second handbutiker erbjuda lösningar för att reducera den tid och det krångel 

som kan uppstå vid köp. 

 

En påminnelse om hur viktigt det är med ett tydligt sortiment men samtidigt en utmaning för 

Second handbutiker, är kundens förväntningar i jämförelse med upplevt sortiment. Är butiken 

nischad är det lättare för konsumenten att erinra sig butikens sortiment än om butikens 

struktur inte alls matchar konsumentens mentala struktur. Är inte butikens sortiment 

kongruent med konsumentens förväntning, krävs mer processande i konsumentens 
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minnesstruktur och butiken blir inte ett naturligt val hos konsumenten vid val av klädbutik. 

(Nordfält, 2007) 

 

En gemensam idé bakom delstudierna i uppsatsen samt en stor del av den forskning som har 

gjorts om butiksatmosfären är att atmosfären påverkar kundens känslor. Genom att skapa en 

inspirerande butiksatmosfär, tycker kunden, enligt studierna i uppsatsen samt befintliga 

teorier, att besöket blir roligare, vilket i sin tur leder till att kunden är mer villig att variera sig 

och prova nya saker. I detta fall, att handla mer kläder på Second hand. 
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7.0 KONKLUSION 
 

Konsumtion är en i huvudsak privat upplevelse och genom upplevelsekonsumtion skaffar 

individen sig minnen, personliga utmaningar, nya former av kunskap samt insikt om både sig 

själv och andra. 

 

Jag tror att man kan popularisera Second handkommersen genom att göra Second hand mer 

tillgängligt samt addera de attribut som människan upplever och söker för att tillfredställa sina 

behov när de idag handlar kläder.  

 

Genom att förslagsvis placera en Second handbutik i ett attraktivt butiksläge, med en hel, ren 

och trendig butikslokal, med ett helt, rent och välsorterat sortiment, skulle vi människor, 

enligt studierna i uppsatsen samt teorier, acceptera att handla mycket mer kläder på Second 

hand. Vi har inte något emot att köpa ett använt plagg, men vi tycker att det tar emot att 

handla plagget i en smutsig, rörig och mörk butikslokal som tar mycket av vår dyrbara tid att 

ens finna (Se delstudie 2 och 3). När vi sedan funnit butiken, hittar vi förmodligen ingenting 

av intresse i all röra. Oavsett om detta är verklighet eller inte så är det enligt Normann (2000) 

konsumentens verklighet, vilken är av vikt i detta resonemang.  

 

Kanske krävs det till och med att man skapar en ny beteckning för det ”nya” Second 

handkonceptet. En beteckning som eliminerar alla negativa associationer till att återanvända 

kläder. Vi behöver tänka nytt och utveckla Second handbutiker med de attribut som individer 

söker när de intar rollen som konsument, för att ha en möjlighet att uppnå en mer hållbar 

konsumtion. 

 

Kan vi påverkas och därmed lära oss redan från barnsben, om hur vi bör konsumera och hur 

vi inte bör konsumera? Enligt Svedberg (2006) påverkas vi mest positivt enligt morotens 

principer och det är kanske den principen vi ska ta till oss och använda i vår barnuppfostran 

vad gäller hur vi konsumerar. Negativa åsikter om saker och ting, har enligt Edfelt (2000) sin 

härkomst i konsumenternas förförståelse och uppväxt. Teoretiskt sett kan vem som helst 

genom en gynnsam påverkan och stimulans, lära sig vad som helst menar Svedberg (2006). 

Men att förändra en person vars tankebanor är följande: ”Varför ska man köpa gammalt när 

man kan köpa nytt?” vilket är ett citat som kom upp under en av fokusgruppdiskussionerna, 

kommer att ta lång tid att förändra. 

 

Därför är min slutsats följande:  

 

”Anpassa inte individen efter Second hand, anpassa Second hand efter individen.” 

 

                   -My Ernevi, 2010 
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8.0 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 
 

Att Second handkommersen bör rustas upp till fördel att fler konsumenter ska börja handla 

mer kläder på Second hand, är nu ett faktum. Mitt förslag till vidare forskning är Hur detta 

konkret skulle kunna göras utifrån begreppen upplevelserummet, tillgänglighet, Limited 

edition och Lean Consumption.
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Bilaga 1. Intervjuguide till fokusgruppsdiskussioner 
 

 

Fråga 1 

 

Vad är viktigt för er när ni handlar kläder? 

 

Syfte 

Att undersöka vilka behov shopping 

tillfredsställer. 

 

Fråga 2   

 

Varför väljer ni att handla nya kläder 

     (First hand)? 

 

Syfte 

Att undersöka vilka attribut och element som 

skulle kunna adderas till Second hand 

shopping i konkurrensen med First hand 

shopping. 

 

Fråga 3 

 

Varför väljer ni att handla Second hand 

respektive First hand? 

Syfte 

Att undersöka gruppens åsikter om de främsta 

skiljaktigheterna mellan First- och Second 

hand. 

 

Fråga 4 

 

Vad i kläd- och skoväg skulle ni kunna 

tänka er att handla på Second hand?  

Syfte 

Här söker jag främst svar från de som aldrig 

eller endast enstaka gånger handlar kläder på 

Second hand. Frågan ämnar undersöka 

vederbörandes efterfrågan på sortiment i 

Second handbutiker. 

 

Fråga 5 

 

Vad skulle få er att handla mer kläder på 

Second hand? 

 

Syfte 

 

Frågan ämnar undersöka precis detta 
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Bilaga 2. Intervjuguide till Enkätundersökningen 
 

Enkätundersökning gällande svenska 

konsumenters inställning vid shopping 
Hej! 

 

Jag skriver just nu min magisteruppsats vid Luleå Tekniska Universitet i ämnet 

Upplevelseproduktion. Uppsatsens fokuserar på hållbar konsumtion av kläder och jag skulle 

bli ytterst tacksam om du ville hjälpa mig i mitt arbete, genom att svara på frågorna nedan. 

 

Notis: Begreppet Second hand innebär i denna undersökning endast köp av kläder och skor. 

 

Instruktioner: Du får fylla i både ett eller flera alternativ. Vid alternativ där du har möjlighet 

att gradera påståendena på en skala från 1 - 5, var vänlig gradera de alternativ som stämmer 

bäst in på dig med en 5:a och de som stämmer in sämst med en 1:a. 

 

Kom i håg att vara så ärlig som möjligt i dina svar. 

 

Tack för hjälpen! 

 

Vänlig hälsning, 

 

My 

 

(Har du några som helst frågor; kontakta mig gärna på my.ernevi@gmail.com eller 0707-

340277) 

 
 

 

1. Hur gammal är du? 

  
 

2. Vad är din sysselsättning idag?  

 Arbetar 

 Student 

 Arbetssökande 

 Annat:  

 

mailto:my.ernevi@gmail.com
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 3. Kön?   

 Man 

 Kvinna 

 

 

4. I vilken stad bor du?  

  
 

 

5. Hur anser du att följande klädstilar stämmer in på dig?  

 

5.1 Egen  

 
1 2 3 4 5 

 

Inte alls egen      Väldigt egen 

 

5.2 Modemedveten  

 
1 2 3 4 5 

 

Inte alls modemedveten      Väldigt modemedveten 

 

6. Vilka faktorer är viktiga när du handlar kläder?   

 

6.1 Hög kvalitet  

 
1 2 3 4 5 

 

Inte alls viktigt      Väldigt viktig 

 

6.2 Att de matchar min image  

 
1 2 3 4 5 

 

Inte alls viktigt      Väldigt viktigt 

 

6.3 Lågt pris  

 
1 2 3 4 5 

 

Inte alls viktigt      Väldigt viktigt 

 

 

 



MY ERNEVI                                               Examensarbete upplevelseproduktion D – U7001F 

ymyere@student.ltu.se                                                                                               2010-06-02 

___________________________________________________________________________ 

 

 

84 

 

6.4 Att butiksmiljön är tilltalande  

 
1 2 3 4 5 

 

Inte alls viktigt      Väldigt viktigt 

 

6.5 Väl exponerade plagg  

 
1 2 3 4 5 

 

Inte alls viktigt      Väldigt viktigt 

 

6.6 Att jag får inspiration av butiken  

 
1 2 3 4 5 

 

Inte alls viktigt      Väldigt viktigt 

 

7. Var köper du oftast dina kläder? (notera: oftast)  

 På nätet 

 I mindre butiker 

 I butikskedjor (exempelvis H&M) 

 Annat:  

 

 

8. Hur viktigt är det med märkeskläder för dig? 

 Väldigt viktig 

 Viktigt 

 Lite viktigt 

 Inte alls viktigt 

 

9. Vad får dig att vilja gå in i en klädbutik? 

 Märkena i butiken 

 Om kläderna matchar min klädstil 

 Butiksmiljön 

 Om den ligger i det område där jag brukar handla 

 Annat:  

 

 



MY ERNEVI                                               Examensarbete upplevelseproduktion D – U7001F 

ymyere@student.ltu.se                                                                                               2010-06-02 

___________________________________________________________________________ 

 

 

85 

 

10. Hur påverkar följande faktorer ditt klädval  

 

10.1 Media  

 
1 2 3 4 5 

 

Inte alls      Väldigt mycket 

 

10.2 Kompisar  

 
1 2 3 4 5 

 

Inte alls      Väldigt mycket 

 

10.3 Förebilder  

 
1 2 3 4 5 

 

Inte alls      Väldigt mycket 

 

10.4 Föräldrar  

 
1 2 3 4 5 

 

Inte alls      Väldigt mycket 

 

 

10.5 Min image  

 
1 2 3 4 5 

 

Inte alls      Väldigt mycket 

 

11. Tycker du att din klädstil och din identitet går hand i hand?   

 Ja 

 Nej 

 Hoppas det 

 Vet ej 
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11.1 Hur viktigt är det att din klädstil och identitet går hand i hand?  

 
1 2 3 4 5 

 

Inte alls viktigt      Väldigt viktigt 

 

 

12. Är det viktigt att inte se ut som "alla andra"? 

 Ja 

 Nej 

 Kanske 

 

13. Handlar du kläder på Second hand? 

 Ja 

 Nej 

 Har gjort någon gång 

 

 

14. Skulle du kunna tänka dig att oftare handla kläder på Second hand? 

 Ja 

 Nej 

 Kanske 

 

 

15. Vad spelar roll och hur stor roll spelar följande för att du skulle handla mer kläder 

på Second hand?  

 

15.1 Lågt pris  

 
1 2 3 4 5 

 

Inte alls viktigt      Väldigt viktigt 

 

15.2 Väl exponerade plagg (att kläderna syns tydligt och är lätta att komma åt)  

 
1 2 3 4 5 

 

Inte alls viktigt      Väldigt viktigt 
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15.3 Nischade butiker (Butiker som har en viss typ av utbud)  

 
1 2 3 4 5 

 

Inte alls viktigt      Väldigt viktigt 

 

 

15.4 Hög kvalitet  

 
1 2 3 4 5 

 

Inte alls viktigt      Väldigt viktigt 

 

15.5 Butiksmiljön  

 
1 2 3 4 5 

 

Inte alls viktigt      Väldigt viktigt 

 

15.6 Tillgänglighet  

 
1 2 3 4 5 

 

Inte alls viktigt      Väldigt viktigt 

 

 

16. Av vilka anledningar väljer du att handla First hand istället för Second hand? 

      Välj de TRE alternativ som passar bäst in på dig  

 Tiden 

 Tillgänglighet 

 Butiksmiljön 

 Kvalitet 

 Image 

 Vetskap om plaggens härkomst 
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17. Av vilka anledningar skulle du välja att handla Second hand istället för First hand? 

      Välj de TRE alternativ som passar bäst in på dig  

 Tiden 

 Tillgänglighet 

 Butiksmiljön 

 Limited edition 

 Image 

 Miljön 

 Pris 

 Annat:  

 

 

18. Handlar människor i ditt umgänge kläder på Second hand?  

 Ja 

 Nej 

 Vid enstaka tillfällen 

 Vet inte 

 

 

19. Vad för typ av butik skulle det vara för att du skulle handla mer kläder på Second 

hand?  

 Vintage 

 Sportig 

 Modern 

 Nischad av något slag (Butiker som har ett visst typ av utbud) 

 Annat:  

 

20. Hur avgörande är följande faktorer för att du skulle handla mer kläder på Second 

hand?  

 

20.1 Butiksmiljön  

 
1 2 3 4 5 

 

Inte alls avgörande      Mycket avgörande 
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20.2 Lågt Pris  

 
1 2 3 4 5 

 

Inte alls avgörande      Mycket avgörande 

 

20.3 Hög kvalitet  

 
1 2 3 4 5 

 

Inte alls avgörande      Mycket avgörande 

 

20.4 Miljömedvetenhet  

 
1 2 3 4 5 

 

Spelar ingen roll      Mycket avgörande 

 

20.5 Tillgänglighet  

 
1 2 3 4 5 

 

Inte alls avgörande      Mycket avgörande 

 

 

20.6 Modeinriktad  

 
1 2 3 4 5 

 

inte alls avgörande      Mycket avgörande 

 

20.7 Butikens image  

 
1 2 3 4 5 

 

Inte alls avgörande      Mycket avgörande 

 

21. Vad upplever du när du handlar kläder?  

 Lycka 

 Glädje 

 Ångest 

 Nedstämdhet 

 Annat:  
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22. Hur avgörande är följande faktorer i butiksmiljön när du handlar kläder? 

 

22.1 Ljuset  

 
1 2 3 4 5 

 

Inte alls avgörande      Mycket avgörande 

 

22.3 Personalen  

 
1 2 3 4 5 

 

Inte alls avgörande      Mycket avgörande 

 

22.4 Väl exponerade plagg 

 
1 2 3 4 5 

 

Inte alls avgörande      Mycket avgörande 

 

22.5 Musik  

 
1 2 3 4 5 

 

Inte alls viktigt      Väldigt viktigt 

 

 

22.6 Lågt pris  

 
1 2 3 4 5 

 

Inte alls viktigt      Väldigt viktigt 

 

22.7 Entrén (Det första jag ser när jag kommer in)  

 
1 2 3 4 5 

 

Inte alls viktigt      Väldigt viktigt 

 

 

23. Tror du att Second hand är en trend som kommer att minska?   

 Ja 

 Nej 

 Vet inte 
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24. Skulle du handla mer kläder på Second hand om det inte kändes som en Second 

handbutik?   

 Ja 

 Nej 

 Vet inte 

 

25. Hur många olika Second handbutiker vet du om i dagsläget?  

      (Kedjor som Myrornas och Röda korset räknas som en)  

 1- 2  

 3-4 

 mer än 4 

 Ingen 

 

 

26. Skulle du kunna köpa kläder Second hand i en webbshop på nätet?  

 Ja 

 Nej 

 Kanske 

 


