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Sammanfattning 
Denna rapport har utformats i samband med projektet att förhöja Gengåvan Karlstads varumärke. 

Under en längre tid har Gengåvan haft ett statiskt och oattraktivt varumärke, som olyckligt nog kan 

avskräcka konsumenter från att välja second hand som ett handlingsalternativ. Studiens syfte är att 

problematisera dagens samhälles överkonsumtion och genom omarbetning av en visuell identitet se hur 

detta kan bidra till en beteendeförändring kring second hand. Innan fältstudien påbörjades behandlas ett 

par olika teoretiska moment och tidigare forskning om bland annat konsumentbeteende, 

identitetsskapande, motivationsfaktorer, varumärkesteori, visuell retorik och designteori. För att ta reda 

på svaret till vår frågeställning gjorde vi i fältstudien tre kvalitativa fokusgrupper med tre segmenterade 

målgrupper: unga föräldrar, folk som inte handlar second hand samt äldre stamkunder. 

Det som utvanns efter de fokusgrupper som hölls var att det inte är ekonomiska faktorer som 

nödvändigtvis behöver spela den mest centrala rollen bakom anledningen till att en person väljer att 

handla second hand. Vår analys pekar på att det snarare rör sig om vilken typ av uppväxtförhållanden 

och livsstil en person har levt, samt vilken attityd föräldrarna sitter på. Slutligen förankrades resultatet i 

utformningen av en logotyp, trycksaker samt en mockup till en webbsida för Gengåvan. Dessa har i syfte 

att användas utav Gengåvan både i marknadsföringssyfte men även inne i butiken.  

 

Nyckelord: konsumtion, identitet, secondhand, varumärke, visuell retorik, grafisk design 
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Abstract 
This report has been written in connection with a project to enhance Gengåvan Karlstad’s brand 

identity. For some time Gengåvan has had a static and poor brand identity, which unfortunately, most 

likely deters consumers from choosing second-hand as a purchase option. The purpose of the study is to 

problematize society’s overconsumption and by reworking a visual identity, how this might contribute to 

a behavioural change towards second hand. Before the field study was initiated a handful of theoretical 

frameworks and prior research were studied. These include consumer behaviour, the process of identity, 

motivational factors, brand theory, visual rhetorics and design theory. To answer our research question 

three different qualitative focus group interviews were held with three segmented target groups: young 

parents, people who don’t purchase second hand and elderly regular customers. 

What we could extract from the focus groups was that people would choose second-hand shopping for 

other reasons than economical factors. Our analysis shows that factors like your upbringing, life style 

and the attitude your parents hold is far more adequate. Lastly we applied our results in the designing of 

a logotype, prints and a mockup for a website for Gengåvan. The purpose is for Gengåvan to use these 

both in marketing purpose and for signage in the store. 

  

Keywords: consumption, identity, second hand, brand, visual rhetoric, graphic design 
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Förord 
 

Vi vill rikta ett tack till Ulf och Gengåvan som gjort detta projekt möjligt. Tack även till våra handledare 

André och Jessica, för all hjälp och stöd under denna process. 

Arbetsfördelningen i detta projekt har fördelats lika. Vi har under hela processen arbetat tillsammans och 

alla beslut har tagits i samråd med varandra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

Innehållsförteckning 
1. Inledning ...................................................................................................................................... 8 

1.1 Bakgrund .............................................................................................................................................. 8 
1.2 Problembeskrivning ............................................................................................................................. 9 
1.3 Syfte och frågeställning ........................................................................................................................ 9 
1.4 Avgränsningar .................................................................................................................................... 10 

2. Teori och tidigare forskning ....................................................................................................... 11 
2.1 Konsumenten ..................................................................................................................................... 11 

2.1.1 Identitet .................................................................................................................................................................... 11 
2.1.2 Konsumentbeteende .............................................................................................................................................. 11 
2.1.3 Motivationsfaktorer ................................................................................................................................................ 12 

2.2 Varumärket ........................................................................................................................................ 13 
2.2.1 Varumärkesteori ...................................................................................................................................................... 13 
2.2.2 Word of mouth ....................................................................................................................................................... 13 

2.3 Designteori ........................................................................................................................................ 14 
2.3.1 Visuell retorik .......................................................................................................................................................... 14 
Disposition & komposition ............................................................................................................................................ 14 
2.3.2 Visuell profil ............................................................................................................................................................ 15 
Logotyp .............................................................................................................................................................................. 15 
Färg ..................................................................................................................................................................................... 15 
Typografi ........................................................................................................................................................................... 16 
Bilden ................................................................................................................................................................................. 16 

3. Metod .......................................................................................................................................... 17 
3.1 Kvalitativ fokusgruppsintervju ........................................................................................................... 17 

3.1.1 Urval ......................................................................................................................................................................... 18 
3.1.2 Tillvägagångssätt ..................................................................................................................................................... 19 
3.1.3 Etik ............................................................................................................................................................................ 19 
3.1.4 Reliabilitet och validitet.......................................................................................................................................... 19 

3.2 Metodkritik ........................................................................................................................................ 20 
3.3 Designprocessen: Metod ................................................................................................................... 21 

3.3.1 Genomförda användartester ................................................................................................................................. 21 

4. Analys ......................................................................................................................................... 24 
4.1 Ansvarig på Gengåvan ....................................................................................................................... 24 
4.2 Stamkunder ........................................................................................................................................ 25 
4.3 Fokusgrupp: Ovetande ...................................................................................................................... 25 
4.4 Fokusgrupp: Unga föräldrar .............................................................................................................. 27 
4.5 Fokusgrupp: Slutsats ......................................................................................................................... 29 

Reflektion .......................................................................................................................................................................... 30 

5. Designprocessen: Varumärket ................................................................................................... 31 
5.1 Behovsanalys 5.1.1 Grafisk profil ........................................................................................................ 32 

5.1.2 Enheter ..................................................................................................................................................................... 33 
5.2 Idéskapande ....................................................................................................................................... 34 

5.2.2 Enheter ..................................................................................................................................................................... 35 
5.3 Utveckling .......................................................................................................................................... 35 

5.3.2 Enheter ..................................................................................................................................................................... 37 
5.4.2 Enheter ..................................................................................................................................................................... 38 



 6 

6. Slutdiskussion ............................................................................................................................ 40 

7. Referenser ................................................................................................................................... 41 
7.1 Böcker ................................................................................................................................................ 41 
7.2 Artiklar ............................................................................................................................................... 42 

8. Bilagor........................................................................................................................................ 44 
8.1 Guider till Fokusgrupper ................................................................................................................... 44 

8.1.1 Bilaga 1 Ovetande ................................................................................................................................................... 44 
8.1.2 Bilaga 2 Unga föräldrar .......................................................................................................................................... 48 
8.1.3 Bilaga 3 Yrkesverksam ........................................................................................................................................... 53 
8.1.4 Bilaga 4 Fokusgrupp/användartest Stamkunder ............................................................................................... 55 

8.2 Transkribering ................................................................................................................................... 56 
8.2.1 Bilaga 5 Ovetande ................................................................................................................................................... 56 
8.2.2 Bilaga 6 Unga föräldrar .......................................................................................................................................... 67 
8.2.2 Bilaga 7 Stamkunder ............................................................................................................................................... 86 

8.3 Typografi ........................................................................................................................................... 90 
8.3.1 Bilaga 8 Skiss 1 ........................................................................................................................................................ 90 
8.3.2 Bilaga 9 Skiss 2 ........................................................................................................................................................ 91 
8.3.3 Bilaga 10 Resultat .................................................................................................................................................... 92 

8.4 Färg .................................................................................................................................................... 93 
8.4.1 Bilaga 11 Skiss ......................................................................................................................................................... 93 

8.5 Logotyp .............................................................................................................................................. 94 
8.5.1 Bilaga 12 Nuvarande logotyp ................................................................................................................................ 94 
8.5.2 Bilaga 13 Skiss ......................................................................................................................................................... 95 
8.5.3 Bilaga 14 Resultat .................................................................................................................................................... 96 

8.6 Bild ..................................................................................................................................................... 97 
8.6.1 Bilaga 15 Gengåvans fotografier .......................................................................................................................... 97 
8.6.2 Bilaga 16 Resultat .................................................................................................................................................... 98 

8.7 Moodboard ........................................................................................................................................ 99 
8.7.1 Bilaga 17 Moodboard ............................................................................................................................................. 99 

8.8 Webbsida ......................................................................................................................................... 100 
8.8.1 Bilaga 18 Nuvarande webbsida .......................................................................................................................... 100 
8.8.2 Bilaga 19 Skiss ...................................................................................................................................................... 101 
8.8.3 Bilaga 20 Skiss ...................................................................................................................................................... 102 
8.8.4 Bilaga 21 Webbsida resultat ............................................................................................................................... 103 

8.9 Trycksaker ....................................................................................................................................... 104 
8.9.1 Bilaga 22 Nuvarande trycksaker ........................................................................................................................ 104 
8.9.2 Bilaga 23 Skiss ...................................................................................................................................................... 105 
8.9.3 Bilaga 24 Resultat ................................................................................................................................................. 106 
8.9.4 Bilaga 25 Resultat ................................................................................................................................................. 107 

 

       

 

 



 7 

Figurförteckning 

       Figur1:Konsumtionstrend………………………………………………………………………….….......... 8 

       Figur2:Fältstudieprocess……………………………………………………………………………..……. 17 

       Figur3:Respondenter……………………………………………………….………………………..……. 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Allt vi handlar lämnar spår efter sig. Den konsumtion Sverige ensamt bär ansvar för motsvarar en 

förbrukning motsvarande 4 planeter. Denna miljöförstöring blir bara mer påtaglig för var dag och 

behöver få ett stopp. Den konsumtion Sveriges befolkning ger upphov till har under de senaste 20 åren 

medverkat till att utsläppen från de länder som Sverige importerar från har ökat med hela 50 procent 

(Naturvårdsverket, 2017). Johan Magnus Roos (2018) presenterar i sin konsumtionsrapport statistik på 

att svenskar allt mer sällan väljer att handla second hand. Annan statistik är att elektronik kastas och 

köps nytt istället för att lagas, samt att e-handeln är ett kraftigt växande område. Ur en framväxande to-

go-livsstil har plastkonsumtionen uppmärksammats och blivit ett globalt problem. Engångsartiklar 

används och slängs sällan i återvinningen (Roos, 2018). Konsumtionsproblematiken är mer aktuell än 

någonsin och siffrorna i statistiken behöver vändas för att vi ska kunna bevara vår planet. För att detta 

ska ske behöver fler människor se över sina konsumtionsvanor och genomgå en förändring gällande 

inställning och beteende inom området, där second hand-konsumtion kan vara ett steg i rätt riktning.  

Bara mellan åren 2016 och 2017 sjönk siffrorna berörande hur många gånger svensken konsumerar 

second hand-produkter på ett år från 3,6 gånger till 2,6 gånger, och åren innan skedde det istället en stor 

ökning (Roos, 2018). Second hand-konsumtionen har varit fluktuerande vilket visas i figur 1 nedan. 

Detta till en följd av den globala finanskrisen och möjliga trendbrott, exempelvis att vintage klassas som 

mode och därmed ökade under år 2013. 

 

 

 

 

Figur 1 Konsumtionstrend (Roos, 2018) 
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I detta arbete vill vi hjälpa till och uppmana till en beteendeförändring kring just konsumtionsvanor och 

inställning till second hand-shopping. Vi har därför valt att samarbeta med Gengåvan i Karlstad, en utav 

Sveriges största fysiska secondhand-butiker på ca 3300 kvm. Gengåvan startades för 21 år sedan, drivs 

av Pingstkyrkan och Stadsmissionen och har idag 14 anställda. Verksamheten är öppen 3 dagar i veckan 

och lockar åt sig en blandning av människor från entusiaster och samlare till hobbypersoner. Utbudet är 

brett och varierar från barnkläder till möbler och porslin. Till skillnad från konkurrenter som Myrorna så 

tycks Gengåvan ha en betydligt äldre målgrupp. I en undersökning med en yrkesverksam på Gengåvan 

fick vi reda på att det fanns ett intresse hos kunderna att utöka deras öppettider till sju dagar i veckan, då 

det ofta är köbildning på morgonen för att komma in i butiken. 

1.2 Problembeskrivning 

Västvärldens konsumtion kan argumenteras vara ett invant beteende. Det kan sägas vara en produkt – 

eller ett resultat – av bland annat den goda ekonomi som råder, ständig tillgång till nya produkter genom 

butiker och e-handel, samt närvarande kommunikation i form av reklam och budskap i busskurer, 

skyltfönster och på telefoner. Denna kommunikation matar oss med värderingar och påståenden om att 

vi bör köpa en viss produkt eller tjänst. Detta är något som konsumenter både medvetet och omedvetet 

tar till sig för att skapa sig en identitet, en livsstil som förverkligar deras bästa jag, vare det sig är att bli 

vegetarian eller att bära dyr päls från designermärken. Därför har kommunikatören en särskild 

inblandning i detta, med även den yttersta möjligheten att styra kommunikationen. 

 

Miljöproblematiken utgör ett av de största problem i vår samtid, och kan granskas utifrån exempelvis 

samhälls- och miljövetenskapliga perspektiv. I vår studie ämnar vi att studera det utifrån ett 

kommunikationsvetenskapligt perspektiv med fokus på hur identitetsskapande, livsstil, 

motivationsfaktorer och visuella element hos ett varumärke kan ligga till grund i valen hos en konsument 

att konsumera - eller inte konsumera - second hand som en bidragande lösning på problemet. Oavsett 

konsument så finns det olika faktorer som avgör i valet och kvalet av att konsumera etiskt. Faktorer 

såsom grupptryck, uppfostran, personlig motivation och ett varumärkes kommunikativa förmåga. I 

kommande kapitel så ämnar vi lokalisera dessa faktorer genom relevant teori och tidigare forskning. 

1.3 Syfte och frågeställning 
Projektets syfte är att genom att ta reda på vilka element som kan spela in i valet av att konsumera 

second hand, och därmed bidra till en mer hållbar planet. Under projektets gång jobbar vi utefter 

frågeställningen. 

 “Hur kan en visuell profil motivera konsumenten till beteendeförändring gällande second hand?” 
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Syftet är att ta reda på hur människors förtroende för butiker – i detta fall second hand – kan påverkas 

genom det visuella uttryck som organisationen/butiken speglar. Kommande projekt ämnar höja second 

hand-butiken Gengåvans avseende samt få fler att välja second hand framför förstahands-konsumtion 

genom att bidra till en förändrad inställning vilket långsiktigt kan leda till en beteendeförändring. Till 

hjälp kommer vi att – tillsammans med vår huvudfrågeställning – arbeta mot frågeställningarna: 

Vilka faktorer spelar in i valet att handla, eller inte handla, second hand? 

 

Vilka visuella element bidrar till att skapa associationer som lockar nya kunder till Gengåvan utan att de trogna 

kunderna stöts bort? 

1.4 Avgränsningar  
Gengåvan i Karlstad är i behov av en uppfräschning när det kommer till deras visuella profil. Efter ett 

möte med cheferna fick projektet grönt ljus och samarbetet inleddes. De avgränsningar som kommer ske 

under studien är att utforma en visuell profil till Gengåvan. De element som kommer beröras i detta 

projekt är utformning av design till en webbsida, logotyp, trycksaker, färger och typografi. 

Avgränsningen är baserat på att helheten av dessa element tillsammans utgör en tydlig grund för 

Gengåvans visuella profil. Detta projekt kommer inte att beröra Gengåvans sociala medier såsom 

Instagram eller Facebook. Det vi snarare vill göra är att skapa en grund med visuella element som 

Gengåvan själva sen kan ta vidare i sina sociala kanaler. Det är inte heller en Grafisk manual som 

kommer att skapas, då vi hellre vill ge riktlinjer snarare än regler för hur Gengåvan ska använda sig av 

sina visuella element.    
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2. Teori och tidigare forskning 
För att närmare undersöka den möjliga beteendeförändringen kommer teorier inom humaniora att 

appliceras. Dessa är motivationsteori, konsumentbeteende, identitetsskapande, visuell retorik och 

designteori. Den teori och tidigare forskning som behandlats kommer delas upp i tre delar: 

konsumenten, varumärket och designteori.  

2.1 Konsumenten 
I detta avsnitt ämnar vi att förstå konsumenten, som i vidare kapitel ska ligga till grund för tolkning och 

analys av fokusgruppernas respondenter. 

2.1.1 Identitet 
När en produkt väljs utefter inte enbart dess funktion, utan för att det finns en viss tro på varumärket – 

en viss relation mellan varumärke och konsument – exempelvis att det kommunicerar en livsstil eller 

känsla, innebär det att den väljs i enlighet med identitetsskapande (Featherstone, 2007; Oswald, 2011). 

Det är av stor vikt att fler människor identifierar sig med att handla second hand, och framför allt i detta 

fall Gengåvan specifikt. Därför är det viktigt att få deras visuella profil att tilltala fler människor.   

Anthony Giddens (1991) diskuterar livsstilens betydelse och förklarar den som: “en uppsättning 

praktiker som en individ följer, inte bara därför att sådana praktiker tillfredsställer nyttobehov, utan 

därför att den ger en materiell inramning till en speciell berättelse om självidentitet”. En livsstil är en 

inlärd rutin och tar sig i uttryck genom bland annat klädvanor, om en person väljer att handla second 

hand eller nyproducerat, matvanor och vem man umgås med. Dessa rutiner är dock mycket flexibla, 

liksom den karaktär varje enskild individ innehar. Alla beslut som tas under en dag bidrar i längden till 

vem personen vill vara. En livsstil är bestående av vanor en person har och bildar ett mönster som är av 

stor vikt för den enskilde individens känsla av trygghet. Det är viktigt att ha i beaktning att genererandet 

av livsstilar även till stor del påverkas av bland annat grupptryck och socioekonomiska förhållanden. 

Giddens (1991) talar om hur medias stegrande globaliseringen gör att många olika miljöer och kulturer 

blir tillgängliga för fler människor att ta del av. Detta möjliggör en potentiell mångfald gällande livsstilar 

och bidrar till att gränser mellan olika miljöer blir mer och mer diffusa.  

2.1.2 Konsumentbeteende  
I relation till vad Giddens (1991) talar om identitet kan man tydligt förankra detta i konsumenters 

beteende. Konsumenter identifierar sig idag mer än någonsin med varumärken och det de står för. Detta 
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kallas för varumärkeslojalitet – relationen mellan konsument och varumärken (de Mooij, 2010; Solomon, 

2008). Projektet ämnar att bygga upp denna – vad som idag kan ses som relativt dåliga – relation och 

skapa en identifikation mellan varumärke och potentiella konsumenter. 

För att kunna utforma kommunikation, framförallt strategisk sådan, analyseras ofta målgrupper. Genom 

konsumentbeteende, innebärande det beteende som involveras när enskilda konsumenter eller I grupp 

väljer, köper, använder eller gör sig av med produkter, tjänster, idéer eller erfarenheter för att 

tillfredsställa behov (Cohen, Prayag, & Moital, 2014; de Mooij, 2010; Solomon, 2008), ska vi tolka, 

analysera och förstå vår målgrupp genom demografiska egenskaper såsom ålder och kön, men även 

psykografiska egenskaper såsom livsstil och butikpreferenser. Lika de demo- och psykografiska 

egenskaper finns även inom denna forskning olika variabler. Dessa variabler kan vara exempelvis 

familjestruktur eller inkomst (Solomon, 2008). 

Något som har ökat de senaste åren är etisk konsumtion (Yeow, Dean & Tucker, 2013). Detta tar sig i 

uttryck genom att människor blivit vegetarianer, handlar på second hand eller väljer att åka kollektivt till 

jobbet. Medvetenheten kring detta kan argumenteras komma från varumärkes stora omställning till att 

bli mer ansvarstagande, även kallat för Corporate Social Responsibility, vilket kan tyckas vara ett måste 

idag för ett varumärke att överleva (Giesler & Veresiu, 2014).  

2.1.3 Motivationsfaktorer 
För att bekämpa problemet med överkonsumtion behöver människor motiveras att återanvända saker 

som finns tillgängliga på second hand. Analyseras reklam med kraftiga rötter i samhällsproblem används 

i media ofta känsloladdade budskap för att skapa en känsla av skyldighet. Denna skyldighet är ofta en 

motiverande faktor för konsumenter att interagera med varumärken som jobbar med samhällsproblem 

eller är ideella – så kallade etiska varumärken. Dessa varumärken speglar ofta ett större förtroende i 

konsumentens ögon, vilket resulterar i en högre grad lojalitet. De präglas också ofta av en bättre 

sammanhållning inom företaget (Maignan, Ferrell & Hult, 1999). 

I och med den rådande problematik behövs motivationsfaktorer ytterligare nyanseras för att hjälpa 

samhällsklimatet. De största befintliga faktorerna till varför folk väljer second hand kan enligt Carla 

Ferraro, Sean Sands och Jan Brace-Govan (2016) delas in i fyra olika kategorier. Den första är kritiska 

faktorer och innebär att konsumenten distanserar sig ifrån de konsumtionsnormer genom att exempelvis 

inte handla förstahandsvaror och att aktivt värna om miljön, något som syns i ökningen av att 

konsumera mer etiskt. (Yeow et al,. 2013). Ekonomiska faktorer har under en längre tid varit en stor 

hävarm gällande konsumtion av second hand-varor. Många konsumenter tycker det är spännande och 

belönande att fynda i second hand-butiker och på loppis (Guiot & Roux, 2010). För konsumenter med 
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lägre inkomst är detta också en given faktor (Ferraro et al., 2016). Nostalgisk/rekreationell faktor behandlar 

värdet av att gå på loppis som en erfarenhet (Guiot & Roux, 2010) – en upplevelse – likt att gå på 

historiska muséen. Detta kan argumenteras vara den minsta av de fyra faktorer men är en stor motivator 

för samlare och shopping-entusiaster (Ferraro et al., 2016). Den fjärde och sista faktorn är mode. Second 

hand klassas idag inom modebranschen som vintage (Beard, 2008; Ferraro et al., 2016). De unika 

varorna produceras inte längre och får därmed ett högre värde, vilket lockar många modemedvetna och 

konsumentbenägna personer till second handbutikerna som vill – med de unika produkterna – skapa en 

unik identitet (Yan, Bae & Wu, 2015). 

2.2 Varumärket 
I detta avsnitt ämnar vi att undersöka och förstå varumärket och designteori, som i vidare kapitel ska 

ligga som projektets grund tillsammans med fokusgruppernas svar. 

2.2.1 Varumärkesteori 
Ett varumärke är ett företags kompletta identitet, dess ansikte och helhetsuttryck mot konsumenten. 

Varumärken har tre huvudfunktioner. Navigation: De försöker styra konsumenter till det egna varumärket 

i en djungel av konkurrenter. Bekräftelse: De vill bekräfta konsumenter att de valt rätt produkt genom att 

belysa varumärkets egna kvalitéer. Engagemang: De vill engagera konsumenten genom att använda 

exempelvis en särskild jargong i form av språk, eller olika associationer för att skapa en identifikation 

(Wheeler, 2018). Engagemang trycker på de kvalitéer som Featherstone (2007) & Oswald (2011) talar 

om: att vissa konsumenter väljer produkter inte bara baserat på funktionalitet utan även en känsla och 

tro på varumärket.  

 

Varumärkets värden är grundat på kundens åtaganden, betydenhet och att en sorts gemenskap bildas 

inom varumärkets kultur. Detta kan även kallas för varumärkeslojalitet och är en viktig del i det samtida 

varumärkesklimatet. Det är även viktigt att värna om sitt företags varumärke utifrån många aspekter 

såsom att konkurrensen minskar och att marknadsföringen blir mer effektiv (Aaker, 2014; Arvidsson, 

2005). Idag är det även av stor vikt att lägga fokus på samhällsenliga frågor (CSR) såsom jämställdhet 

och miljö för att vinna potentiella konsumenters uppmärksamhet och bli betraktade som möjliga 

kandidater i varumärkesdjungeln. 

2.2.2 Word of mouth 
Gengåvan lägger nära till inga pengar på marknadsföring. Det är viktigt i utformningen av Gengåvans 

visuella identitet att lyckas skapa en form av igenkänning med varumärket och dess budskap – så att 

Gengåvan och second hand överlag – får spridning. Detta brukar också kallas för word of mouth. Groeger 
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& Buttle (2014) menar att under en lång tid har begreppet haft en stor inverkan på vad vi tycker och 

tänker om saker. Word of mouth, WOM, är en kommunikationsform mellan konsumenter som uppstår 

automatiskt när det rör sig om en produkt eller tjänst (Arvidsson, 2005). Idag är det vanligt att 

konsumenten rådfrågar vänner eller familj innan de handlar. Detta gäller även för digitala kanaler såsom 

sociala medier där det istället blir electronic word of mouth, eWOM. Eftersom en stor mängd varumärken 

är närvarande i digitala kanaler är det även viktigt att jobba med word of mouth marketing, WOMM. Detta 

är något som tillsammans med alla typer av WOM visats ha en signifikant betydelse och ett starkt 

samband mellan konsument och produkt (Groeger & Buttle, 2014; Lim & Chung; 2014; Martin & Leug, 

2013), inte minst inom influenceryrket.  

2.3 Designteori 
I detta avsnitt ämnar vi att förstå och applicera designteori på de designval som kommer att tas. Detta 

för att kunna luta oss mot när vi ska ta val gällande färg och form på det grafiska material som ska 

produceras för Gengåvan. 

2.3.1 Visuell retorik 
I grund och botten är retoriken en teknik för att förklara, övertyga och övertala mottagaren med hjälp av 

språket Det kan också ses som klassisk retorik. Det vi kommer behandla i vårt projekt är visuell retorik – 

alltså när något visuellt eller grafiskt, såsom fotografier eller illustrationer, fungerar som de övertygande 

och förklarande verktygen. Beroende på avsedd målgrupp kan användningen av retorik variera för att 

skräddarsys till målgruppens behov (Pettersson, Svensson & Wærn, 2004). Detta kommer vi använda 

och jobba utifrån för att vidare utforma vad vi ska leverera till Gengåvan. 

Disposition & komposition 
För att skapa en informativ bild är det av stor vikt att tänka på hur den är disponerad. Avsändaren bör 

tänka på komponenter som vilka delar ska vara med i bilden, vem eller vad huvudfiguren är, vad 

bakgrunden är, samt hur de olika delarna förhåller sig till varandra gällande storlek (Pettersson et al., 

2004). Det viktigaste elementet placeras med fördel i det övre vänstra hörnet, eftersom det är dit tittarens 

ögon först letar sig för att börja läsa av en bild. Gällande logotyp så bör den placeras i det nedre högra 

hörnet, då det invanda beteendet är att avsändaren ska synas där. Detta går hand i hand med de 

attraherande och orienterande krav – A&O – som en fotograf eller designer måste uppnå med bilden 

(Bergström, 2016). 

Det gyllene snittet är ett matematiskt proportionsförhållande som beskriver det mest balanserade 

förhållandet mellan längd och bredd. Det är baserat på en talserie av matematikern Fibonacci och börjar 
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med 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21.. Talen bygger på summan av de två föregående talen. Bergström (2016) 

presenterar ett adekvat exempel på hur det gyllene snittet kan appliceras i typografi. Han förklarar att en 

bildtext kan vara 8p med en brödtext på 13p. Detta innebär att för en perfekt harmoni bör 

mellanrubrikerna vara i 21p och slutligen rubrik i 34p (Bergström, 2016).  

Det finns fyra designprinciper att arbeta utifrån: kontrast, balans, linje och rytm. Inom kontrast finns 

storlekskontrast, styrkekontrast, formkontrast och färgkontrast. Det är viktigt att tänka på balansen 

mellan de olika elementen. Ett sätt att skapa balans är att applicera symmetri och lägga bild och text i 

mitten av ytan. Linjering handlar om att exempelvis placera rubriker och brödtext på samma höjd och 

med samma avstånd konsekvent vilket skapar en enhetlighet. Rytm innebär att mottagaren blir fångad. 

Detta kan ta sig i uttryck i form av att bilder varieras med närbild och avstånd (Bergström, 2016). 

2.3.2 Visuell profil 

Ett företags visuella profil syftar till att översätta ett företags identitet, värden och vision till det visuella. 

Det är viktigt att den visuella profilen överensstämmer med företagets värderingar och att dessa speglas i 

profilen. Bergström (2016) talar om hur en upprustning av en avdankad visuell profil har visat sig vara 

effektiv och kunnat öka vinster med 15 procent samtidigt som det lockat till sig en yngre målgrupp. Den 

visuella profilen kan ta sig i uttryck på flera olika sätt, såsom på broschyrer, kataloger, annonser, 

förpackningar etc. Varje företag bör ha en grafisk, eller visuell, manual. Denna ska fungera som ett 

uppslagsverk och ha tydliga riktlinjer att följa. Inom manualen brukar logotyp, företagsmärke, färg samt 

mallar och regler ingå (Bergström, 2016; Wheeler, 2018).  

Logotyp 
Logotypen bör med fördel spegla företagets värderingar och affärsidé. Bergström (2016) presenterar 

följande krav: den bör vara lättigenkännlig, vara lättläst, fungera i både stort och litet tryck och fungera i 

den bestämda färgen samt i svartvitt. Den bör även vara tidlös och sticka ut bland andra logotyper. Vissa 

företag väljer att inte nöja sig med enbart en logotyp utan använder sig även av ett så kallat 

företagsmärke. Är ett företagsmärke tillräckligt inarbetat fungerar den att användas separat från 

logotypen (Bergström, 2016). 

Färg 
När det kommer till logotypen spelar färgen stor roll, då den talar till människors känslor. Olika färger 

tenderar att framkalla olika känslor hos människor. Varje företag bör ha en färg som genomgående följer 

den visuella profilen, samt att den speglar företagets värderingar och företagsidé. Det är av stor vikt att 



 16 

den valda färgen besitter en viss kommunikativ funktion. En färg bör attrahera, strukturera, pedagogisera 

och informera (Bergström, 2016). 

Typografi  
I ett hav med olika typsnitt är det viktigt att välja ett som är passande för sitt ändamål och passar in i 

sammanhanget, samt att det smälter ihop (Bergström, 2016). Det är även viktigt att tänka på läsbarheten 

i typsnittet, samt vilket typsnitt som passar till vilken situation. Det borde finnas harmoni mellan 

typsnittet och innehållet i texten, men även kontrast mellan rubrik och övrig text. En rubrik fungerar bra 

i versalt, men en längre text bör vara i gemener då det ökar läsbarheten. En text i versaler kan med fördel 

spärras upp, vilket är något som undviks i gemener (Bergström, 2016).  

Bilden 
Bilden är en av de starkare kommunikationsformer vi har idag. I ett medielandskap med kortvarig 

kommunikationstid mellan avsändare och mottagare är bilden oerhört viktig. Den har många olika 

funktioner, men vid arbete med en visuell profil är det viktigt att först förstå beställarens perspektiv och 

titta på vilka mål som finns med bilden. Bergström (2016) förklarar dessa i tre delar: Vad vill ska bilden 

fylla för funktion – ska den roa, eller ska den propagera? Vilken målgrupp vill beställaren nå – vad har 

denna målgruppen för egenskaper som kan utnyttjas? Hur vill beställaren nå dessa – via sociala medier, 

eller i busskurer? Att kombinera en text med en bild kan ge en kraftfull effekt. Bilden berör samtidigt 

som texten informerar och på detta vis förstärks budskapet (Bergström, 2016). 
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3. Metod 
I detta kapitel kommer vi först att presentera projektets metod för fältstudie, för att sedan presentera 

den metod som kommer vägleda oss i skapandeprocessen. 

 

       
 Figur 2. Fältstudieprocessen 

 
3.1 Kvalitativ fokusgruppsintervju 
Den metod som tillämpas denna studie är en kvalitativ fokusgruppintervju. Valet av metod är grundat i 

att en fokusgruppintervju tenderar att bli mer levande och explorativ än vad en kvalitativ intervju blir, på 

grund av möjligheten till diskussion mellan intervjupersonerna. En fokusgrupp består av fyra till åtta 

personer från den utvalda populationen samt en moderator. Som moderator är jobbet att se till att det 

blir en diskussion där alla är delaktiga och att meningsutbytande gällande det aktuella ämnet sker. Vi 

förberedde, pilottestade och reviderade vår intervjuprocess flera gånger för att säkerställa att den 

fungerade, samt visade på en viktig kännedom och kompetens inom ämnet som intervjuare (Helland, 

Knapskog, Larsen & Østbye, 2014).  

 

Studien avser att skapa en djupare förståelse kring vad flera människor tycker om second hand-

konsumtion samt hur en visuell identitet kan bidra till en beteendeförändring gentemot detta i samtida 

samhälle. För att skapa oss en tydligare bild av Gengåvan som organisation utför vi en kortare intervju 

med en medarbetare. Detta gjordes även med syftet att ta reda på hur deras varumärke kan och bör 

utformas utifrån ett annat perspektiv än målgruppens. I korrelation med detta kommer vi tillämpa en 
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designprocess som metod för att sätta oss in i mottagarnas situation och lokalisera problem samt åtgärda 

dessa.  

3.1.1 Urval 
De målgrupper vi avgränsat oss till är dels Unga föräldrar mellan åldrarna 20–30 år, av den anledning att 

dessa är relativt unga och därmed benägna att lära in sig nya beteendemönster. De kan sedan föra vidare 

dessa värderingar till barn och kommande generationer vilket är det bakomliggande syftet med projektet. 

En annan målgrupp som valdes till fokusgrupp är folk som troligtvis aldrig handlar second hand. Skälet 

för att inkludera dessa är att förstå hur dessa människor motiveras att konsumera mer second hand. En 

ytterligare målgrupp är stamkunder på Gengåvan. Dessa personer kommer att delta i ytterligare en 

fokusgrupp när designprocessen har kommit igång för att vara delaktiga i processen och därmed kunna 

dela med sig av sina synpunkter, samt ge riktlinjer i att inte göra om varumärken för mycket. Alla urval 

till fokusgrupperna är så kallade snöbollsurval. Det sista urvalet var en yrkesverksam på Gengåvan. Syftet 

att ha en intervju var att ta reda på hur deras organisation och kommunikation upplevs inifrån, för att 

lättare rama in Gengåvan som ett varumärke i designprocessen längre fram. 

 

                         

                       Figur 3. Respondenter 
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3.1.2 Tillvägagångssätt 
En enkät gjordes till respondenterna inför fokusgrupp Ovetande och Unga föräldrar. Samma enkät gick 

inte ut till Stamkunder, av den anledning att de framförallt fungerade för att användartesta våra 

lösningar. Till fokusgrupperna utgick vi ifrån olika intervjuguider (se bilaga 1–4). Varje fokusgrupp hade 

en guide som var anpassad med uttömmande och relevanta frågor för projektets syfte och frågeställning 

för att få veta så relevant information som möjligt. Frågorna utformades för att hjälpa oss besvara på 

samt gå djupare in i vår frågeställning, tillsammans med givna och spontana följdfrågor för att få ett 

uttömmande svar. Efter fokusgrupperna har vi analyserat på vad enskilda personer har sagt, ställt dem 

mot varandra inom gruppen samt korsat dem grupperna sinsemellan. Tiden för genomförandet av varje 

fokusgrupp var ungefär en timma. Unga föräldrar drog däremot över till två timmar. I vidare arbete 

kommer svaren att lyftas in i designprocessen (se sida 32–39). 

3.1.3 Etik 
Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2009) talar om vikten av att bevara diverse inspelningar säkert och 

att även göra sig av med innehållet när det inte längre behövs. De talar även om risker för att 

intervjupersonerna kan få en chock när de ser det transkriberade materialet, då en ordagrant utskriven 

intervju kan upplevas som till viss del osammanhängande (Kvale & Brinkmann, 2009). Under fältstudien 

upplevdes inga etiska komplikationer, då respondenterna var väl informerade om anonymisering och att 

datan inte kommer att användas utanför detta projekt. 

3.1.4 Reliabilitet och validitet 
Vid transkribering av en intervju eller fokusgrupp kan vissa tolkningsfrågor dyka upp, vilket kan komma 

att påverka studiens reliabilitet. Beroende på intervjuarens tillvägagångssätt vid en transkribering kan 

resultatet av en och samma intervju variera. Ett exempel är användningen av skiljetecken, som spelar en 

central roll för det slutliga resultatet (Kvale & Brinkman, 2009). En annan möjlig fallgrop vad kommer 

till reliabiliteten är om intervjupersonerna upplever frågorna ledande. Denna problematik 

uppmärksammas av Kvale och Brinkmann (2009), som talar om att resultatet av en intervju helt kan 

bero på hur frågan är ställd och om den känns vinklad eller ledande. Även en liten omformulering i en 

enkätundersökning kan förändra hela utfallet av resultatet.  

Fastställande av validitet av en transkriberad intervju kan uppfattas mer problematisk än vad det är att 

säkerställa en reliabilitet, då det kan vara svårt att skapa en sann objektiv omvandling från muntlig till 

skriftlig form. En transkriberare bör reflektera över vilken utskrift som bäst lämpar sig för forskningens 

syfte (Kvale & Brinkmann, 2009).  
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I denna studie kommer fokus läggas på vad som sägs snarare än hur det sägs. Pauser, nervositet och 

upprepningar är något som kommer att förbises vid transkribering och analys av svaren i denna studie. 

Under intervjuerna fick samtliga respondenter utrymme att prata och uttrycka sina åsikter, även om det 

fanns personer som hade lättare till ord än andra. Det hölls hela tiden en god ton under båda intervjuer. 

Fokusgruppen Unga föräldrarna höll på under en längre tid och det fanns stunder då de hade svårare att 

hålla fokus, då deras barn vad med och lekte i samma rum. Den här gruppen bestod av personer som 

spenderar mycket tid tillsammans och det blev ett bra flyt i samtalet och de hade mycket att prata om. 

Fokusgruppen med Ovetande fungerade också bra, men det var inte lika mycket flytande konversationer 

utan snarare mer statiska svar på de frågor som ställdes.  

Det finns en möjlighet att svaren kan ha färgats av att respondenterna i gruppen Ovetande inte var lika 

sammansvetsade med varandra som i gruppen Unga föräldrar. De utspelade sig även i två väldigt olika 

miljöer vilket kan ha påverkat stämningen och hur avslappnade respondenterna kände sig. Mötet med 

Ovetande ägde rum i ett grupprum runt ett bord medan Unga föräldrar träffades i en lägenhet där de satt 

bekvämt i en soffa vilket kan upplevas som en mer avslappnad miljö. Fokusgrupperna var olika stora 

och personerna hade olika relationer med varandra vilket kan ha påverkat dynamiken. Respondenterna i 

grupp Unga föräldrar kände varandra väl då den bestod av två par som spenderar mycket tid med 

varandra. Den fjärde medlemmen missade större del av tiden då han var på jobb.  

För att styrka fokusgruppernas reliabilitet skedde transkribering av materialet på två olika håll för att 

sedan jämföras med varandra. Detta för att inte färgas av varandra samt för att se om det finns olika 

tolkningar kring det som sagts. Beträffande urvalet är vi nöjda. Något som hade gynnat oss vore att ha 

lika många personer i varje fokusgrupp. Just nu skiljer sig antalet medlemmar från grupp till grupp och 

talfördelningen för var person blir därmed rubbad. Vi har en relation till personerna som medverkade i 

fokusgruppen “Ovetande”. Med ett kritiskt öga hade resultatet möjligen kunnat bli annorlunda om vi 

inte känt dessa personer. Svar kan komma att bli färgade av ett flertal anledningar. Det kan vara så att de 

vill hjälpa oss med svar som de tror gynnar oss, eller att de upplever att de inte kan vara helt ärliga för att 

de inte vill bli dömda av personer som de känner.  

3.2 Metodkritik 
En av de största svagheterna med fokusgruppintervjuer är risken för kollektivt meningsskapande, då det 

kan finnas en stor risk under pågående diskussion att intervjupersoner känner sig osäkra och håller med 

föregående talare. Eftersom det ofta är subjektiva erfarenheter kan svaren även argumenteras ej vara 

grundade på fakta. En annan svaghet är att moderatorn inte har lika stor kontroll gentemot en intervju 
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med enskild person, och därmed kan transkriberingen till viss del bli svårare att tyda (Kvale & 

Brinkmann, 2009). 

En svaghet med att utföra intervjuer är att dessa också ofta är baserade på subjektivitet snarare än fakta 

och att sanningen kan dölja sig i personens svar (Kvale & Brinkmann, 2009). I denna studiens fall är det 

en av organisationens medlemmar som intervjuas och man kan därför förvänta sig uppriktiga och ärliga 

svar baserat på det faktum att vi utför ett varumärkesarbete åt dem. 

3.3 Designprocessen: Metod 
Designprocess är en mångfacetterad metod som definieras olika från designer till designer. Wheeler 

(2013) visualiserar processen i en femstegsmodell från att göra research, förtydliga strategi, skissa idéer 

och identitet, skapa touchpoints, och genomförande. Enligt SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, kan 

designprocessen delas in i fyra olika faser (Stiftelsen Svensk Industridesign [SVID], (u.å)): behov, idéer, 

utveckling och genomförande. Genom projektets livscykel har vi arbetat oss i förhållande till dessa fyra faser 

där den första är behov. Behovet analyseras här för att se vad som, i designväg, behövs för Gengåvan som 

organisation. Genom fokusgrupper och intervjuer jobbar vi direkt med våra mottagare för att få svar på 

detta. 

Fas två är idéskissandet. Detta för att vi som författare och projektansvariga ska ha en överensstämmande 

bild av hur vi vill visualisera Gengåvans kommunikation. I alla designprocesser är det viktigt att hela 

tiden få samtliga parter involverade i designprocessen om vad för lösning som ska tas fram, så ingen 

förvirring sker. Det är därför viktigt att från första behovsanalys till färdig produkt kontinuerligt skissa 

på olika designlösningar. Den tredje fasen är utveckling. Under arbetets gång bör tester utföras vid flertal 

tillfällen. Testerna ska provas i förhållande till de som kommer nyttja produkten eller tjänsten. Den sista 

fasen är genomförandet. Även denna fas innefattar ett testmoment som ska ske vid upprepade tillfällen 

(Stiftelsen Svensk Industridesign [SVID], (u.å)). 

3.3.1 Genomförda användartester 
I detta projekt användartestades webbsida, logotyp, färg, typsnitt och trycksaker på Unga föräldrar, 

Ovetande och Stamkunder. Detta gjordes en bit in i processen för att ta reda på om vi var på rätt väg. 

Först kontaktades Stamkunder och ett möte bokades in i ett konferensrum på Gengåvan. Grunden till 

detta möte är att vi vill ta reda på hur Stamkunderna känner inför våra skisser då vi inte vill hamna för 

långt bort ifrån vad de är bekväma med. Vi blev bjudna på räkmackor från cafét och satt i ungefär 45 

minuter och diskuterade. Först pratades det om Gengåvans verksamhet och vad som är bra och vart det 

finns rum för förändring. En hjärtefråga för dessa personer är kaféet och den gemenskap som den för 
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med sig till verksamheten. Gengåvan har kommit att bli en träffpunkt där man möts över en kopp kaffe 

och sedan tar en runda i butiken. Efter en stund gled samtalet över till att handla om vårt projekt. Initialt 

visade vi skisser på hemsidan och det var tydligt att det fanns en klar favorit (bilaga 19). De fick frågan 

vad de tycker om färg och typsnitt. De instämde med varandra om att färgen var bra men att högre 

läsbarhet på typsnitt hade varit fördelaktigt. Näst ut fick de se våra skisser på logotypen. Vi presenterade 

två varianter av logotyper med händer samt ett ordmärke, ett G. Även där var alla enade om att skissen 

med en hand och text ovanför var den finaste (bilaga 13). Lagom till det var dags för påtår lades skisser 

på trycksaker fram på bordet (bilaga 23). Även dessa talade de gott om och sa att man blev sugen på att 

handla. Av denna fokusgrupp med inbyggt användartest kunde viktig information gällande designval 

utvinnas. För stamkunderna ligger hjärtat av verksamheten i den gemenskap som finns där. Alla är 

välkomna och detta är enligt dem viktigt att belysa i det visuella. Vi tog även med oss vikten av att texten 

erhåller en hög läsbarhet i de typsnitt som vi väljer. De färger som presenterats avviker något från 

Gengåvans ursprungliga gröna och gula men enligt stamkunderna är det av störst vikt att det är just 

grönt och gult, nyans spelar mindre roll.  Det viktigaste vi tar med oss från detta möte är att Gengåvan 

har en stark varumärkeslojalitet hos sina stamkunder. Trots att de inte är billigare än någon annan second 

hand-butik så fortsätter Stamkunderna att handla här. Detta för att det finns en stark tro på varumärket i 

sig. Att flera gånger i veckan gå till Gengåvan har blivit en del av en livsstil, som vi hoppas kunna 

överföra på fler människor genom användning av visuella medel (Aaker, 2014; Arvidsson, 2005; 

Giddens, 1991).  

Nästa användartest genomfördes med Ovetande. På grund av tekniska besvär finns detta användartest 

inte tillgängligt som transkriberad bilaga, men anteckningar togs under användartestet. Detta möte tog 

plats i en av universitetets lokaler. Senast vi sågs hade de blivit introducerade för Gengåvans verksamhet 

och dess visuella element (se analys nedan). Nu såg de fram emot att se hur långt vi kommit i vår 

process. I samma manér som tidigare startade vi med att visa upp skisser på hemsidan först. Deras 

reaktion var likt stamkundernas och de hade samma tydliga favorit (bilaga 19). De tyckte om att det var 

en tydlig struktur som visade upp vad som finns i butiken och att denna hemsida upplevdes som enkel 

att orientera sig i. Beträffande typografi och färg så instämde de med Stamkunderna gällande läsbarheten 

och sa att vi bör se över den. Färgerna upplevde de som bättre nu, då det inte var lika intensivt med den 

gröna och gula. Näst ut var logotypen. Även där var den ensamma handen med text ovan en favorit 

(bilaga 13). Kommentarer som vi fick på denna var att det var positivt att vi hade försökt arbeta in mer 

av Gengåvans budskap i logotypen, just att de ger bistånd. Det var enligt dem viktigt att man förstår vad 

det rör sig om för verksamhet i logotypen. Av de trycksaker som presenterades (bilaga 23) hade de bara 

gott att säga. De tyckte att det var bra att vi visade upp produkterna och inte bara hade en text där det 

står ”rea” på. Vi tog med oss de åsikter som de hade gällande designen i fortsatt designprocess. 
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Helhetsintrycket som de hade av de utvunna skisserna var att det här var något som de själva kunde 

identifiera sig med och att de skulle ha ett större förtroende för ett varumärke med denna typ av visuell 

utformning. Om förtroende och identifikation finns mellan konsument och varumärke kan en 

varumärkeslojalitet utvecklas (Giddens, 1991), likt den hos Gengåvans stamkunder.  

På grund av avstånd genomfördes det sista användartestet, med Unga föräldrar, via Skype. Vi satt i ett 

grupprum medan respondenterna befann sig hemma. Vi skickade varje skiss i en chatt för att sedan 

diskutera. Det första de fick skickat till sig var hemsidan. De var positivt inställd till samtliga skisser och 

sa att det hade blivit en stor förbättring men att det fanns en favorit (bilaga 19). Färgerna upplevde de 

som fräschare men de sa att de inte tyckte om typsnittet som var för svårläst. Den logotyp som de tyckte 

bäst om var de två logotyperna med händer (bilaga 13). Ordmärket tyckte de inte passade in. Gällande 

trycksakerna ställde de sig positiva. De tyckte framför allt att det var roligt att använda sig av handen 

(bilaga 23). Samtliga enades om att dessa element var mer tilltalande och att de kände större 

identifikation till dessa skisser än vad de tidigare gjorde. Från detta användartest tar vi med oss deras 

åsikter om de visuella elementen, vad som var bra och vad som behövde jobbas mer på.   

Efter samtliga användartester kunde vi fastställa fler saker. Gengåvans Stamkunder känner en stor 

lojalitet och ett stort förtroende för Gengåvan som varumärke, som har blivit en del av deras livsstil. De 

känner sig bekväma med de visuella element som presenterats, vilket var syftet med att användartesta 

denna grupp. Ovetande och Unga föräldrar upplevde att de nya visuella elementen som presenterades 

stämde in mer med hur de identifierar sig själva samt att de upplevde varumärket som mer trovärdigt. 

Om identifikation och trovärdighet finns där är det större chans att konsumenten implementerar denna 

verksamhet som en del i dennes livsstil. Det är också större sannolikhet att konsumenterna sprider ordet 

om verksamheten via word of mouth till vänner och bekanta (Aaker, 2014; Arvidsson, 2005; Giddens, 

1991). 
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4. Analys 

I denna del kommer vi presentera analyserna av vad våra fokusgrupper hade att säga under projektets 

gång. Här kommer även en analys av intervjun som hölls med en ansvarig på Gengåvan att presenteras. 

Detta kommer att sedan att användas som en riktlinje i vårt grafiska arbete mot Gengåvan. Det 

insamlade materialet transkriberades (se bilaga 5–7) och sedan gjordes en analys med materialet från 

varje fokusgrupp. Först analyserades materialet av Ovetande och respondenterna ställdes mot varandra 

för att se likheter och olikheter i gruppen. Likadant gjordes med transkriberingen av de Unga 

föräldrarna. Slutligen ställdes de båda grupperna mot varandra för att där kunna jämföra likheter och 

olikheter med varandra. 

4.1 Ansvarig på Gengåvan 
Under den intervju som hölls med Ulf, ansvarig på Gengåvan delade han med sig av mycket information 

kring verksamheten. Han berättade om hur Gengåvan är en väletablerad organisation, inte bara i 

Karlstad utan även i Värmland och övriga Sverige. “Vi är omskrivna i många modetidningar, för vi 

känner ett par redaktörer i Stockholm som drar massa folk till oss. Då kommer de till och med på 

lördagar med tåg och vill köpa retro av oss.” säger Ulf. Det som enligt honom främst skiljer Gengåvan 

från andra second hand-butiker är att de är oerhört noggranna på att allt som tas in i butiken håller 

högsta kvalité. Det är viktigt att kunderna inte upplever butiken som sunkig utan att det finns fräscha 

grejer att tillgå.  

När det kommer till Gengåvans färger berättar han att de hängt med sedan han började där för 11 år 

sedan. Då var hela butiken i grönt, men blev sedan målad i vitt för att butiken skulle bli ljusare och 

upplevas fräschare. Det lyft som skedde i butiken är vad vi ämnar göra med webbsida och trycksaker för 

Gengåvan. Han tycker dock att färgerna är viktig när det kommer till Gengåvans identitet. “Nu har vi 

varit igång i så många år så det här gulgröna där det står gengåvan i står för mycket i Värmland. Därför 

vill jag inte byta bort de färgerna. Färgerna är väletablerade.” säger han. Däremot håller han med om att 

det skulle gå att fräscha upp, precis som de gjorde med lokalerna för ett antal år sedan. Det viktiga för 

honom är att igenkänningen kommer att vara fortsatt hög.  

För att nå ut sina kunder berättar han att de använder sig av annonser på NWT och inlägg på Facebook 

och webbsidan. Han berättar även att de är med på Karlstad torget och syns på vårdcentraler. Trots en 

bred annonsering och 50-100 trogna stamkunder som alltid dyker upp under de öppna dagarna är 

majoriteten av kunderna 65+. Ulf berättar att de jobbar upp mot universitetet och att mer och mer 

kommer för att återvinna saker. De tre största kategorier som finns bland kunderna är möbler, kläder 

och porslin. 



 25 

Av de fyra olika kategorier som presenteras av Ferraro et al. (2016) som ska ligga till grund för varför 

människor väljer att handla second hand kan Ulf urskilja tre av de fyra. Främst tror han att det är 

ekonomiska skäl som är den största drivkraften, men att det även finns folk som väljer Gengåvan för att 

de har ett miljötänk. En hel del personer som är intresserade av retro vänder sig även dit så kategorin 

“mode” platsar även. Den kategori som blir utelämnad är “upplevelse”, som inte är något Ulf känner 

igen.  

4.2 Stamkunder 
En kortare fokusgrupp hölls med stamkunder på Gengåvan. De talade om att den drivande faktorn 

bakom att de handlar på Gengåvan är den billiga prislappen och det faktum att det finns mycket unika 

varor att hämta. Det som utmärker just Gengåvan är den sociala verksamheten där cafét har en central 

roll. Där träffas de flera dagar i veckan och socialiserar, vilket är något som blivit en vana och en del av 

en livsstil. Precis som Giddens (1991) säger bidrar vanor till en känsla av trygghet och gemenskap, vilket 

är något som Gengåvan står för. De kan gå dit för att ta en kaffe med vänner och sedan avsluta besöket 

med en runda i butiken. Något som utvecklats hos Stamkunderna är en stark varumärkeslojalitet 

(Arvidsson, 2005), som tog sig i uttryck i skuldkänslor vid besök hos en konkurrerande second hand-

butik. Stamkunderna berättade om hur de själva hittat till Gengåvan och det visade sig att flesta hittat dit 

genom word of mouth, vilket innebär att konsumenterna själva förmedlar ett företags budskap och sprider 

ordet om verksamheten (Arvidsson, 2005). 

Något som de uttrycker besvikelse över är försvinnandet av ett specifikt system: tidigare fick varje 

person som lämnade in varor till butiken en kaffebiljett. Detta var något som de tror var en stor 

motiverande och drivande faktor för människor att vända sig till andrahandsmarknaden “Det var en 

miss, där tror jag att de tappade mycket folk” säger en av stamkunderna. Ingen i sällskapet var en flitig 

användare av Gengåvans sociala medier. En av de deltagande berättade att hon besökt webbsidan några 

gånger men att det inte är något återkommande. (Se bilaga 7).  

4.3 Fokusgrupp: Ovetande 
I denna kategorin har vi de människor som konsumerar näst till ingen second hand. Till en början tittade 

vi på konsumtionsbeteenden där alla respondenter utom Jenny har skurit ner på shopping till någon 

gång i månaden. När samtliga respondenter handlar gör de oftast det genom internet. När de väl går i 

butik uttryckte de sig om vad som är viktigt: Gustav menar att butiker med bra varor, trevlig och skön 

personal är viktigt, utan att bli kvävd av denna. Hanna instämde med vad Gustav hade att säga, medans 

Jenny hade ett mer måldrivet synsätt på saken: “Jag tänker nog på det jag vill ha, “finns det i butiken?” 

Ja? Nej? Då går jag eller inte, sen struntar jag nog i resten.”.  
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Respondenterna var eniga att de fysiska butikerna bör ha ett smart, smidigt och rymligt upplägg. Behovet 

av att det ska vara smidigt märktes även när respondenterna fick svara på om de någonsin hade lämnat in 

saker till second hand, då Hanna var den enda som lämnade in saker till second hand kontinuerligt. 

Gustav och Martin hade samlat på sig stora sopsäckar eller ställt ut artiklar på gården för att det finns en 

logistisk problematik med att inte ha tillgång till egen bil eller släp, och att en lösning på detta var tjänster 

som kunde hämta upp varorna utanför dörren. Det var bekvämligheten som gjorde det svårt. Jenny 

instämde med detta och förklarade hur appar och tjänster i storstäder löser dessa problem med ett 

knapptryck på telefonen. 

Detta ledde sen till frågor om respondenterna ofta reflekterar över sin konsumtion. Hälften uttryckte att 

reflektionen över deras konsumtion var väldigt påtaglig, eftersom de lever på en strikt budget. Det lyftes 

också fram aspekter som konsekvenstänk då Hanna sa: “Jag brukar fundera på “behöver jag verkligen 

det här?” en sista gång /..../ och då köper man verkligen det 

man vill ha.”. Gällande individens ansvar över konsumtion nämndes ekologiska livsmedel, att undvika 

massproduktion från Kina, samt köpa hållbara kläder i frågan om livslängd; där Gustav föredrar “kvalitet 

för kvantitet”, men inget nämndes om att köpa begagnat eller närproducerat. Respondenterna tycker att 

den generella populationen besitter en hög grad miljömedvetenhet men att ett bristande ansvarstagande 

råder, då många genom tunnelseende är snabba med pekpinnar mot flygindustrin men glömmer bort 

exempelvis kläd- eller köttindustrin. 

Second hand var fokusgruppens huvudämne och en konsensus infann sig snabbt om vad second hand 

betydde för dem: storstäder, trendigt, märkes och att det inte var något för dem. För att motivera dessa 

personer ytterligare till att konsumera i andra hand tyckte de flesta att upplägget inne i butiken är viktigt, 

att kunna visa upp utbudet på ett enkelt sätt – de vill inte spendera tid på att först hitta saker som de 

bara kanske vill köpa. Johan sa att det, trots underförstått, måste framgå att sakerna på second hand är 

fräscha. Jenny tryckte på att det faktiskt kan vara roligt att gå omkring och fynda rariteter. I storstäder 

finns ett större utbud och därmed en större hype kring second hand som styrks av vad respondenterna 

har sett i mediala kanaler. I en kommun som Karlstads tycker de att second hand kan vara prestigelöst 

och att människor med sämre ekonomi är personan som konsumerar varor därifrån. I tät anslutning till 

detta diskuterades även processen av identitetsskapande där respondenterna fick svara på frågan: “Gör 

ni något speciellt för att visa andra hur ni är som person?”. Sociala medier och ens umgängeskrets 

formar, både medvetet och omedvetet, respondenterna och deras identitet i form av konsumtion av 

kläder och second hand. Hanna tänker alltid på att färgkoda det hon har på sig, och speglar sin 

personlighet i sina sociala medier. Även för Jenny och Gustav är sociala medier en stor del av deras 
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identitetsskapande, där de medvetet och omedvetet kan jämföra sig med andra personer. För Martin var 

det däremot tvärtom, som inte använder sig utav exempelvis Instagram överhuvudtaget, men instämmer 

att han formas av sitt umgänge. 

Slutligen visades tre hemsidor upp för fokusgruppen där samtliga fick uttrycka åsikter fritt gällande 

utseende och informationshierarki. Initialt visades Gengåvans webbsida upp. Responsen var generellt 

dålig och kritik riktades mot bland annat webbsidans bilder och färgval. Respondenterna kände inte 

heller en identifikation med vad avsändaren kommunicerar. Det sades av samtliga att den kändes 

utdaterad, med en målgrupp på män och kvinnor i 60-års ålder.  

Som andra webbsida visades Humanas. Det generella intrycket var en stor förirrelse i vad organisationen 

försöker kommunicera. Konnotationer gjordes till kosmetiska verksamheter som smink-, nagel- och 

läppfyllnadssalonger, och tycktes ha en yngre, feminin målgrupp. Informationsmässigt var den väldigt 

rörig. Formatet på Gengåvans webbsida i jämförelse var betydligt bättre. 

Den tredje och sista webbsidan som visades var Myrornas. “Trevligt!”, “Clean”, “Välkomnande”, var det 

som yttrades om layouten på sidan. Hanna sa att webbsidan följer ett format som vi är vana att se och 

därmed blir det trevligare för ögonen att titta på. Jenny och Johan skulle känna sig benägna att kika runt 

på sidan och inte lämna den vid första anblick. Målgruppen sas var övergripande men framförallt en 

bredare, yngre målgrupp. (Se bilaga 5). 

4.4 Fokusgrupp: Unga föräldrar 
Den här kategorin innefattar studiens primära målgrupp, vilket är föräldrar mellan åldrarna 20–30 år. 

Respondenterna reflekterar mycket över sin konsumtion efter föräldraskapet. De beskriver den som 

relativt selektiv, både ur miljöperspektiv och rent ekonomiskt. Tove går gärna samt ofta i butiker, och 

främst handlas barngrejer. Men med låg föräldrapenning är shoppingen begränsad och hon berättar att 

det kan vara trevligt att gå och titta i butiker utan att handla. Både Saga och Tove berättar om att de ofta 

får ärva barnkläder av vänner och bekanta. Samtliga har ett relativt minimalistiskt förhållningssätt till 

konsumtion. William berättar att han främst lägger sina pengar på nöjen, medan Saga beskriver sig själv 

som en periodare när det kommer till shopping. Är det en flytt på gång kan hon snöa in sig på inredning. 

Hon berättar att hon just nu har köpstopp fram till juli när det gäller nya grejer, det är bara på second 

hand hon får shoppa. William berättade om en barndom som kunde uppfattas som bortskämd, men 

berättar att en annan syn på konsumtion utvecklat sig under de senare åren.   

De upplever ett stort ansvar för miljön, vilket är något som vuxit i takt med föräldraskapet. Bilden som 

de har av andrahandsmarknaden har blivit mer positiv med åren. William säger att han tidigare bara 
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tänkte att det fanns skräp på second hand men att han känner annorlunda nu. Tove och Saga handlar 

kläder flitigt på second hand och har gjort det under en längre tid. De är eniga om att de bli motiverade 

att handla second hand då det är ett billigt sätt att skapa sig en ny stil. Det negativa de hade att säga om 

second hand är, det ofta bristfälliga, utbudet för män när det kommer till kläder. William berättar att han 

hellre kollar på möbler än kläder just för att där inte finns så mycket att hämta.  

Vad det gäller status och synlighet i media upplever respondenterna att denna ökar. Fler influencers gör 

reklam för appar som möjliggör en enkel andrahandsmarknad och vid frågan om vem de tänker är den 

typiska second hand-kunden svarar de att det främst är miljötänkare, men att egentligen vem som helst 

kan handla där. Saga tror att det bästa sättet att få fler människor att handla second hand är att visa dem 

hur stort utbud det faktiskt finns, istället för att trycka på hur bra det är för miljön.  

Respondenterna fick se tre olika hemsidor som de fick säga sina åsikter om. Först ut var Gengåvan. Saga 

sa att hon tyckte att webbsidan var tråkig och Saga ställde sig undrande till kombinationen av den gröna 

och gula färgen. Saga och William säger att de skulle kunna handla där, men enbart för att det rör sig om 

second hand. Hade det varit en vanlig butik hade de avstått. De är eniga om att de tror att den tilltänkta 

målgruppen är äldre personer. 

Nästa webbsida var Myrorna. “Här har de samhällsorienterat mer. Det påminner om hur man lägger upp 

bilder i ett instaflöde, sättet det är collageskapat.” säger Saga. Tove poängterar att det måste vara någon 

som jobbar med att uppdatera sidan. William säger att han uppskattar bilderna där folk visar upp 

kläderna på. När de får frågan om vem de tror som är målgruppen svarar Saga unga personer, William 

hipsters, och Tove säger att hon tycker alla kan handla där. De ställer sig lite frågande till om webbsidan 

kanske är för avancerad för den äldre generationen, men Ludvig säger att han tror att de äldre antagligen 

redan vet vart butiken finns och att webbsidan istället kanske finns till för en yngre målgrupp.  

Sist ut är Humanas webbsida, som möts av starka reaktioner. “Oj, tre x framför hemsidan?” säger 

Ludvig som initierar att det skulle vara en porrsajt. Respondenterna tycker att sidan är märklig, och Saga 

undrar om sidan är en skönhetssalong och syftar på en stor bild med ett par läppar på. Tove, William 

och Ludvig säger att de inte skulle kunna handla där, medan Saga säger att hon visst skulle kunna göra 

det: “Jag skulle nog kunna handla hela min årsoutfit där.” Hon tycker att det är dåligt att det inte är 

tydligare att det rör sig om vintagekläder och att det är synd att de försöker locka med fel saker.  

Sammanslaget tycker samtliga att Myrornas webbsida är den bästa. De tycker att Gengåvans sida skulle 

behöva uppdateras för att bli mer tilltalande och locka kunder. Tove tycker att webbsidan ser ut som ett 

veckobrev. (Se bilaga 6). 
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4.5 Fokusgrupp: Slutsats 
Det finns flera likheter och olikheter mellan fokusgrupperna och vilka attityder de har gällande second 

hand. Vad som skiljer respondenternas attityd åt är deras egna syn och ställningstagande till faktorer som 

behandlats i teoriavsnittet: motivation, livsstil och identitet samt designteori. Respondenterna kunde 

tilldelas olika attribut för att handla, eller inte handla på second hand. I enlighet med de fyra olika 

motivationsfaktorer som Ferraro et al. (2016) behandlar kan man placera in Saga och Hanna i den 

kritiska faktorn som undviker att köpa varor eller har satt köpstopp på sig själv. Saga uttrycker sig få ett 

dåligt samvete om hon inte tänker till en extra gång innan hon köper, ett tänk som hängt med henne 

sedan länge som starkt tyder på ett etiskt konsumerande. Hanna, Tove och Martin kan motiveras av den 

ekonomiska faktorn. Motiverade av den nostalgiska faktorn finner vi Gustav och Jenny som kan uppskatta 

att gå runt att titta på second hand just för de rariteter som finns där. Den sista faktorn är mode faktorn. 

Här finner vi återigen Saga som tycker om tanken att ha vintageprodukter som hon är ensam om att 

bära. (Ferraro et al,. 2016) 

De respondenter som kommer ifrån gruppen Unga föräldrar är samtliga uppvuxna i Örebro och lever 

för närvarande på föräldrapenning. Saga berättade om en uppväxt med föräldrar som enbart handlade 

second hand eller på rea och att hon själv nu lever på samma vis som hon är uppfostrad av sina 

föräldrar. Inte heller Tove eller William är uppvuxna i ett starkt shoppingklimat, utan snarare att det 

handlades för säsongen när det behövdes. De har alla nu en positiv inställning till second hand och hur 

bra det är för miljön, och uttrycker sig att de endast kan tänka sig att konsumera second hand, av skälen 

att det är etiskt rätt men samtidigt roligt att fynda ekonomiskt gynnsamma men också unika produkter. 

Samtliga respondenter från gruppen Ovetande är studenter och även de har en begränsad ekonomi, men 

väljer ändå inte att handla på second hand i någon större utsträckning. De är generellt avskräckta från 

second hand, av skälen att det måste tydligare framgå vad som finns i butik, att artiklarna är fräscha och 

att second hand är mer renommerad märkeshandel i storstäder. Alla inom gruppen har även i stort 

relativt lika uppväxtförhållanden och liknande livsstilar. Ingen av respondenterna berättar om föräldrar 

som är flitiga besökare i second hand-butiker. 

Trots att båda respondentgrupperna är olika gällande livsstil har de båda för närvarande en begränsad 

ekonomi. Slutsatsen man kan dra ifrån detta är att ekonomi inte verkar vara en en grundläggande faktor 

till att konsumera second hand, men kan däremot vara en motivator. Istället påverkas individens attityd 

mot second hand betydligt mer av vad för livsstil denne har och hur den har – under en längre period – 

formats för att börja tänka i etiska konsumtionsbanor. Som tidigare nämnt beskriver Giddens (1991) 

livsstilen som en inlärd rutin, som tar avstamp i exempelvis sättet att handla, klädvanor, hur ofta man 

handlar etiskt, valet att handla second hand eller att frånsäga sig äta kött. 
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Utifrån ett varumärkesperspektiv upplevdes Gengåvan omodernt av samtliga fokusgrupper. Hemsidan 

kändes utdaterad, logotypen var ful – framförallt i den “hemska gröngula” kombinationen som flera 

respondenter uttryckte sig om. Varumärket kändes inte heller trovärdigt på grund av den bristfälliga 

typograferingen med felaktiga avstavningar, hierarkiskt röriga teckenstorlekar i ett “nyhetsbrevformat” 

som några av respondenterna upplevde hemsidan. “Jag får ont i huvudet, vart ska man ens börja…” sa 

Jenny. På hemsidan finns en headermeny med logotyp, följt av en slogan med intressant användning av 

versaler: “Vi förändrar Världen! Vi ger Liv till Barns drömmar!” “Vad är barns drömmar?” frågade 

William. Därefter syns tre amatörmässiga bilder, och under ett välkomstmeddelande följt av ordmärke 

och informationstext i olika teckenstorlekar. Bilderna är omoderna och kommunicerar till en målgrupp 

som är omkring 60 år – vilket är problematiskt för varumärket. (bilaga 5–6). 

Reflektion  
Det är intressant att se till vilken livsstil som våra respondenter har. Stamkunderna är pensionerade och 

spenderar flera dagar i veckan på Gengåvan tillsammans med vänner, vilket innebär att verksamheten 

blivit en stadig pelare i deras livsstil. De är positiva till second hand och tror att det kan ha att göra med 

att de själva är uppvuxna i ett samhälle där man tog vara på sina saker. Unga föräldrar är samtliga från 

arbetarklassens Örebro och har en öppen inställning till second hand då de alla redan handlar där 

regelbundet. De känner stor identifikation med fördomen om att det framförallt är miljötänkare som 

konsumerar second hand då de ser sig själva som stora miljövänner. Att handla på second hand är i deras 

fall en del av den livsstil som de byggt upp, just för att de har en tilltro till second hand-shopping. 

(Featherstone, 2007; Oswald, 2011). Vi liknar detta med en typ av varumärkeslojalitet som sträcker sig 

förbi just ett varumärke, och istället handlar om en lojalitet och tilltro till second hand som koncept. 

Detta är en tilltro som saknas hos respondenterna i fokusgrupp Ovetande.  En gemensam faktor som 

respondenterna i grupp Ovetande har är att de kommer från en övre klass i samhället och betraktar 

second hand som något som är ”Ingenting för mig, än!”. Onlineshopping är något som implementerats i 

deras livsstil och de känner identifikation med kedjor som NA-KD, Nelly och Junkyard. Lojaliteten till 

den här typ av varumärke i kombination med deras åsikter om second hand tyder på en livsstil där etiskt 

konsumtionstänk inte existerar. Vad de generellt hade att säga om second hand var att det var rörigt, ett 

ställe där personer utan pengar går, ofräscha plagg och att det är obekvämt att handla där. De vill gå till 

ett ställe som upplevs tryggt, till skillnad från den osäkerhet som kommer med second hand där man 

som konsument inte vet vad som finns och vem som använt varorna innan. Det vi utvinner av detta är 

att de behöver trygghet, tydlighet och struktur. Dessa personer vill inte behöva leta efter vad som finns 

utan vill få det till sig direkt. Vad som är speciellt viktigt för Unga föräldrar är att miljöproblematiken 

belyses då detta är en punkt där de känner stor identifikation och som är en drivkraft bakom deras val av 

att handla second hand. Det är dessa problem som nu ska lösas i designprocessen.  
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5. Designprocessen: Varumärket 
Organisationer som vet vilka de är och vad de står för har lättare att skapa ett långvarigt och hållbart 

varumärke. Vad varumärket speglar bör stämma överens med organisationens mission, värden och 

kultur (Wheeler, 2018). Vi tog fram tre värdeord som ska beskriva Gengåvans värderingar. I processen 

att ta fram dessa lutade vi oss delvis mot analysen och vad vi kunde utvinna från den. Vad som var 

viktigt i denna process var att inkludera element som är viktiga att bevara för Gengåvan och dess 

grundpelare som varumärke, men även att belysa det nya Gengåvan. Till en början hade vi Bistånd som 

ett värdeord då vi ville belysa Gengåvans verksamhet och det stora jobb som de gör med sitt bistånd, 

men efter analys och diskussion landade vi i att det inte är något som tilltalar våra målgrupper då varken 

Unga föräldrar eller Ovetande lade stor vikt vid vart pengarna går och att detta inte är en motiverande 

faktor hos någon. Inte heller Stamkunderna hade någon inblick i vart biståndet går eller hur det arbetet 

går till och vi beslutade därför att stryka det.  

Vi diskuterade det som tagits upp under tidigare fokusgrupper och landade i att något som var viktigt att 

bevara är gemenskapen som Stamkunderna pratar om. Denna gemenskap ligger till grund för den livsstil 

som utvecklats bland dessa personer och deras starka tro på Gengåvan som varumärke. Denna starka tro 

har lett till att de spridit vidare ordet om Gengåvan till sina vänner genom word of mouth vilket lett till fler 

kunder som gynnat verksamheten. Därför blev Gemenskap det första värdeordet (Aaker, 2014; Arvidsson, 

2005; Giddens, 1991). Under mötet med Ovetande och Unga föräldrar belyste de att Gengåvan är i 

behov av att få en mer modern stil och att den nuvarande känns utdaterad. Ingen av respondenterna 

upplevde någon identifikation med Gengåvans varumärke som den ser ut idag då den enligt ett flertal 

respondenter upplevdes som gammal och ofräsch. Ett varumärke som upplevs som just gammalt och 

ofräscht kommer att ha svårt att locka till sig nya kunder, då man som konsument vill känna 

identifikation. Ingen varumärkeslojalitet finns heller för ett varumärke som saknar trovärdighet och 

därför var det andra framtagna värdeordet Tidsenlighet, vilket var viktigt för att respondenterna skulle 

uppleva att de kunde identifiera sig med varumärket och ha förtroende för det (Giddens 1991).  

Något som belystes under samtliga fokusgrupper var miljöproblematiken. Stamkunderna sa att det var 

ett problem som blivit mer upplyst de senare åren och att de har fått en ökad förståelse. 

Miljöproblematiken går in under den kritiska faktorn (Ferraro et al., 2016) och där kunde vi placera 

flertalet av våra respondenter. Saga berättar om det köpstopp hon har på grund av klimatpåverkan och 

Hanna talar om ett kritiskt tänk gällande vilka varor hon köper. Samtliga respondenter vittnar också om 

en medvetenhet gällande miljöfrågor. Något som diskuterades under fokusgruppen med Ovetande var 

att de tycker att just klädkonsumtionen belyses för lite och att fokus snarare ligger på de utsläpp som 

kommer från flygplan och respondenterna från Unga föräldrar förknippar begreppet second hand med 
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just miljövetenhet. William och Saga från Unga föräldrar talar även om att de inte tycker att 

miljöproblematiken är tillräckligt belyst och att fler människor behöver använda sig av ett etiskt tänk 

kring sin konsumtion. Ett etiskt konsumtionstänk kan ta sig i uttryck genom att exempelvis handla på 

second hand eller välja bort kött (Yeow, Dean & Tucker, 2013). Det tredje värdeordet vi tog fram blev 

just Miljövetenhet, då detta är den bakomliggande grund till varför detta projekt genomförs. Det är av stor 

vikt att belysa den problematik som finns och få fler människor att känna identifikation med second 

hand, som är ett litet steg i processen mot en bättre planet.  

Efter fokusgrupper, intervjuer och behovsanalyser hade vi samlat ihop nog med information för att 

lokalisera svagheter och värden i Gengåvans varumärke. I detta kapitel ämnar vi att berätta om 

designprocessen: från första skiss, ett första användartest, till slutgiltig produkt – en touchpoint i taget. I 

intervjun med Gengåvans ansvarig möttes vi av motsträvan att göra en alltför kraftig ändring gällande 

Gengåvan som varumärke. Däremot kommer en uppdaterad visuell identitet att presenteras då det enligt 

Bergström (2016) kan öka omsättningen med 15 procent och tilltala en yngre målgrupp (Bergström, 

2016) – som också är projektets primära urval. 

5.1 Behovsanalys 
5.1.1 Grafisk profil 

Gällande typografin var det viktigt för oss att den var enhetlig med det resterande grafiska materialet 

samt att det, som Bergström (2016) påpekar, är viktigt att reflektera över läsbarheten. Som det ser ut nu 

är inte Gengåvan konsekvent i sitt användande av typografi. De har inte en tydlig manual över vilka 

typsnitt som används vart och de har inte heller arbetat med det gyllene snittet, som är till för att bidra 

med harmoni till läsaren (Bergström, 2016). Just avsaknad av harmoni kan leda till ett rörigt intryck. 

Detta är något som klingar negativt hos respondenter från fokusgrupp Ovetande, som behöver struktur 

för att kunna känna trygghet och på så vis även kunna skapa någon form av identifikation (Featherstone, 

2007; Oswald, 2011).  

Färgen är viktig då den ska kommunicera en viss känsla (Bergström, 2016), men det rådde delade 

meningar kring Gengåvans färgval. Unga föräldrar och Ovetande var relativt negativt inställda till den 

nuvarande färgen. “De har säkert kunnat rocka färgerna, men det är sådant typiskt gammalt stuk på det. 

Omodernt” sa Gustav från fokusgruppen Ovetande. Flera av respondenterna yttrade sig om att de inte 

tyckte om färgerna och att de inte kände någon identifikation med detta, vilket är viktigt för ett 

varumärke (Giddens, 1991). Andra tankar kring färgerna var att det behöver ske en förändring. Ulf, 

ansvarig på Gengåvan, ställde sig motstridig till ett eventuellt färgbyte: “Nu har vi varit igång i så många 

år så det här gulgröna där det står Gengåvan står för mycket i Värmland. Därför vill jag inte byta bort de 
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färgerna. Färgerna är väletablerade” säger han. Även stamkunderna talade om att färgen är inarbetad och 

symboliserar Gengåvan och därför svår att ta bort. Däremot reagerade de inte när vi under användartest 

presenterade en skiss där vi bytt ut den klassiska gulgröna och istället använt oss av helt andra nyanser. 

Detta får oss att tänka på att deras varumärkeslojalitet är så pass hög att de inte bryr sig lika mycket om 

det visuella uttrycket, då Gengåvan som varumärke redan är en etablerad del i deras livsstil (de Mooij, 

2010; Solomon, 2008). 

Till utformningen av logotypen hade samtliga fokusgrupper negativ kritik att rikta. Ovetande upplevde 

logotypen som ofräsch och att det blir för mycket färg. De saknade även ett införande av budskapet i 

logotypen och att det hade kunnat vara tydligare vad Gengåvan är för verksamhet. Tydligheten är ett 

nyckelbegrepp hos de Ovetande och något de behöver för att känna trygghet och lojalitet till ett 

varumärke (Wheeler, 2018). Unga föräldrar tyckte att den nuvarande logotypen upplevdes som 

utdaterad, gammal och tråkig. Dessutom fungerar inte den nuvarande logotypen i svartvitt (Bergström, 

2016). (Se bilaga 12). 

Den mest kritiserade delen av Gengåvan som varumärke var deras användande och val av bilder. De 

upplevdes amatörmässiga och tråkiga – som om de vore tagna med mobiltelefon eller en gammal 

digitalkamera – av de flesta i fokusgrupperna. Dessa bilder är tvärt emot Gengåvans värdeord, 

Tidsenlighet. De förmedlar varken en attraherande känsla mot second hand och inte heller någon 

trovärdighet till mottagaren. Med andra ord utnyttjar Gengåvan i dagsläget inte bildens kommunikativa 

funktion (Bergström, 2016). Vi bokade en tid för fotografering av produktbilder men även bilder som 

kunde hjälpa oss i den retoriska kommunikation vi vill uppnå. (Se bilaga 15). 

5.1.2 Enheter 
Webbsidan var den mest omtalade touchpointen i Gengåvans kommunikation. Fokusgrupp Ovetande 

och Unga föräldrar riktade negativ och konstruktiv kritik till denna. Den negativa kritiken innefattade 

bland annat ett bristfälligt bildmanér och en låg standard i form av kvalité på bilderna. Det sades att 

webbsidan kändes utdaterad, samt att det inte fanns någon identifikation med vad respondenterna såg på 

webbsidan – då samtliga var eniga att webbsidan försökte kommunicera till en målgrupp på en ålder runt 

60 år. En klen tröst fanns i faktumet att två av tio respondenter kunde tänka sig att handla på Gengåvan 

för att vetskapen om att det är second hand fanns. Fokusgrupperna fick sedan göra en konkurrentanalys 

under våra träffar och yttra sig om både Humanas och Myrornas webbsida, där den sistnämnda fick 

oerhört bra respons gällande bildval, informationsstruktur och layout. Vi kunde därmed definiera i 

behovsanalysen vad för strategi, teori och designprinciper som, i enlighet med Bergström (2016), ska 

användas till formgivningen av webbsidan. (Se bilaga 18). 
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Gengåvans trycksaker i butik samt i digitala kanaler är enligt fokusgrupperna omoderna och fångar inte 

någon uppmärksamhet. I intervjun sa Gengåvans ansvariga: “Identiteten är stor, men man kan ju designa 

skyltar på ett annat sätt”. För att bidra till en beteendeförändring kring second hand behövdes materialet 

att förnyas samt fyllas med helhetstänk och retorisk mening (Pettersson et al., 2004). De trycksaker som 

nu finns innehåller viktiga budskap som information om kampanjer och det är av stor vikt att dessa 

budskap på bäst lämpade sätt förmedlas till mottagaren. Något som Unga föräldrar eftersträvar är en 

identifikation med element som berör miljöproblematiken, då detta är deras största drivkraft till att 

handla second hand. Detta berörs inte alls på någon av de trycksaker som Gengåvan i dagsläget har, 

vilket är problematiskt och förhindrar att en varumärkeslojalitet byggs hos dessa personer (Aaker, 2014; 

Arvidsson, 2005). Enligt Featherstone (2007) & Oswald (2011) så tenderar konsumenter att välja att 

handla där de känner förtroende, och just miljöproblematiken är för dessa människor 

förtroendeingivande. (Se bilaga 22). 

5.2 Idéskapande 

5.2.1 Grafisk profil 
Initialt provade vi olika typsnitt i brödtext till våra enheter och ställde flera olika alternativ jämte 

varandra för att kunna välja ut några favoriter, för att sedan gå vidare till rubriktypsnitt. Med värdeorden 

i åtanke ville vi vidare se till att med ett konsekvent användande av ett modernare typsnitt göra att 

Gengåvan ska upplevas som ett mer tidsenligt varumärke. Till brödtexten använde vi Mr Eaves Mod XL 

och till rubrik samt logotyp Bebas Neue. Vi testade kombinationer av gemener i brödtext och versaler till 

rubriker (Bergström, 2016), storlekar och bågformad typografering innan vi lyfte vidare detta till våra 

användartester. (Se bilaga 8–9). 

Det första steget i idéskapandet gällande färg var att skapa en färgpalett med sju olika nyanser där 

utgångspunkten var den gula och gröna färg som Gengåvan har idag. Detta för att kunna fräscha upp de 

existerande färgerna samtidigt som igenkänningen för Gengåvan som varumärke kvarstår. (Se bilaga 10).  

Under denna fas tog vi även fram tre förslag på logotyp. Två stycken på rena logotyper där text 

kombineras med en bild på en hand. Den utsträckande handen är i detta fall menat att associera till 

värdeordet Gemenskap. Sedan skapades även en skiss på ett ordmärke där vi även där lekte med 

budskapet med handen. (Se bilaga 13). 

Till det tänkta bildmanéret valde vi först att göra en moodboard på olika förslag och stilar som vi tyckte 

kunde fungera till webbsida och tryck. Respondenterna riktade negativ kritik till bilderna och ingen från 

vårt urval kände någon form av identifikation eller motivation till att handla produkter som visades på 

webbsidan. Detta för att bilderna upplevdes som röriga och otydliga, vilket vi fastställt är element som 
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särskilt Ovetande ogillar. Ett fortsatt användande av dessa bilder kommer i sin tur inte att bidra till en 

beteendeförändring gentemot second hand hos dessa personer. Till webbsidan testade vi med 

högupplösta stockfoton innan fotograferingen hade skett. Vi använde bilder på skjortor och galgar samt 

en bild på en retro bokhylla med en gammal burk-tv för att få fram en second hand-känsla som inte 

skulle kännas billig och amatörmässig, som fokusgrupperna hade uttryckt sig. Till trycksakerna använde 

vi frilagda objekt eller hela fotografiska bilder. (Se bilaga 17). 

5.2.2 Enheter 
När det kommer till webbsidan hade vi i detta stadie i åtanke vad fokusgrupperna hade att säga kring 

bildvalen, identifikationen och hur liknande genrehemsidor valt att gå till väga för ett tidsenligare 

utseende. “Jag gillar ju inte det där med ett kollage med bilder utan göra som på Myrorna med en bild 

och en käck text. Informera mer om vad Gengåvan gör, lyfta budskapet…” sa Jenny om Gengåvan. 

Hanna sa att Myrornas layout var bekväm och familjär, vilket var något som fick henne att känna 

identifikation med webbsidan. Myrornas webbsida har en tydlig struktur och det är mest sannolikt därför 

Hanna upplevde en identifikation och känsla av trygghet som ledde till att hon skulle tänka sig att handla 

där (Featherstone, 2007; Oswald, 2011).Utifrån den moodboard som tidigare skapats gjordes fysiska 

skisser för att komma fram till en bra design och informationsstruktur. 

Till trycksakerna användes fotografiska stockfoton på modeller och artiklar som finns på second hand. 

Vi hade efter moodboardandet slagit fast i att vi ville jobba genomgående med färger från den palett som 

togs fram i idéskapandet. Den gröna användes som bakgrundsfärg, medan vi till typografin använde den 

gula färgen för att skapa igenkänning som Ulf, yrkesverksam på Gengåvan värnar om (Bergström 2016). 

Frilagda stockfoton på möbler och dylikt användes till skisserna på kampanjskyltarna som sedan visades 

upp i användartesterna. På dessa skisser arbetade vi med text och bild centrerat för att skapa balans 

(Bergström, 2016) (Se bilaga 23). 

5.3 Utveckling 

5.3.1 Grafisk profil 
I fasen mellan idéskapande och utveckling genomfördes användartester. Efter dessa kunde vi utläsa att 

fokusgrupperna generellt var missnöjda med typsnittet då läsbarheten var låg och gav ett ostrukturerat 

intryck. I jakten på det perfekta typsnittet till rubrik/logotyp fann vi ADAM. CG PRO som spärrades i 

80 punkter, ett typsnitt som är mer i tiden. Efter fastställandet av detta passade inte vårt brödtexttypsnitt 

Mr Eaves Mod XL längre in. Vi tittade då efter ett typsnitt som skulle upplevas vara nära besläktade med 

ADAM. CG PRO för att skapa samspel mellan dessa (Bergström, 2016). 
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Efter att färgpaletten skapades applicerades en utvald färgkombination på de skisser av webbsida och 

trycksaker som var framtagna. Efter det utfördes användartester där färgerna utvärderades. Under dessa 

användartester ställdes frågan hur färgerna upplevs i relation till det framtagna materialet. Ovetande och 

Unga föräldrarna, som ställde sig negativa till Gengåvans ursprungliga färgval, blev informerade om att 

färgen bytts ut till en ljusare mer mild kombination och ställde sig positiva till de nya, mer tidsenliga 

framtagna färgerna, och blev därmed inte lika avskräckta av helhetsintrycket av varumärket. 

Stammisarna, som håller hårt vid att färgerna bör bevaras, fick inte informationen att nya färger var 

framtagna och noterade inte heller att det fanns någon skillnad. Detta tyder på att framtagningen av 

färgen lyckats göra samtliga parter nöjda. 

Efter första skiss-fasen av logotypen utfördes flera användartester. Den första var för de nuvarande 

stamkunderna på Gengåvan. Detta för att säkerställa att vi inte gick alltför långt bort från Gengåvans 

identitet, som ansvarig Ulf menar på är stark, men samtidigt påvisa en ny stil och fattning. Det som de 

hade att säga var initialt att de tycker om den nuvarande logotypen. När vi sedan presenterade de tre 

existerande skisserna tyckte de främst om skissen med handen kombinerat med text, just för att den 

förmedlar Gengåvans värdeord gemenskap. Vad de hade att säga om ordmärket var att den blir alldeles 

för svår att etablera in i Gengåvans identitet, och därmed kan det vara svårt att skapa en igenkänning hos 

konsumenterna. Skapar man ingen igenkänning, bygger man sällan en varumärkeslojalitet, som bygger på 

en identifikation mellan varumärke och konsument (Featherstone, 2007; Oswald, 2011; Wheeler, 2018). 

De förstod inte heller vad den innebär utan det krävs en tydlig text. Precis som Bergström (2016) säger 

fungerar inte ett märke som inte är tillräckligt inarbetat och känt – att skapa mening genom en symbol 

eller märke är en långsam process (Wheeler, 2018). Detta är inte passande för Gengåvan, som till viss del 

är väletablerat i Värmland men ändå är relativt okänt bland de som inte redan handlar där. Vi valde att 

slopa ordmärket och istället revidera ett av logotypförslagen som presenterades. 

Väl hos Gengåvan fotade vi bilder i olika stilar, från olika vinklar för att kunna skapa rytm (Bergström, 

2016). Under fotograferingen hade vi i åtanke vilka behov som våra respondenter besitter. Tydlighet och 

struktur är viktigt för Ovetande, då de inte tycker om det som känns främmande. Vi var noggranna med 

att fotografera delar av det utbud som finns i butiken för att visa på tydlighet beträffande vad för varor 

som finns, utan att bilderna ska upplevas som röriga. 

När fotograferingen var klar hade vi runt 450 högkvalitativa bilder att jobba med. Vi kunde då börja 

jobba med egna bilder tagna i samma stil med samma kamera i liknande ljussättning. 
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5.3.2 Enheter 
Under vår tredje fokusgrupp med Stamkunderna på Gengåvan kunde vi för första gången användartesta 

våra första skisser, för att säkerställa att vi inte skapar webbsidor som avskräcker befintliga kunder. 

Stamkunderna ställde sig positiva till samtliga skisser, och var tidigt enade om att Gengåvan som 

varumärke behöver moderniseras för att mäta sig med konkurrenterna. “Du måste… du måste 

underhålla de va, och om Ulf inte gör det så är det lika illa ändå va?” sa Göran. Bilaga 19 var den som 

formmässigt gillades mest i det första användartestet: “Här har ni verkligen fått rätt, det var ju så vi 

föreslog innan vi ens såg skisserna!” sa en av respondenterna. Innan vi går tillbaka till idéskapandet och 

skissar på nytt lät vi dem andra fokusgrupperna yttra sig i fler användartest där bilaga 19 blev favorit. 

Tydlig struktur med moderniserad layout, konsekvent användande av nya typsnitt, en passande 

informationshierarki ackompanjerad av bilder på utbudet, samtidigt som startsidan utan problem ska 

skylta med vad för typ av affärsverksamhet som bedrivs – element som behöva för att flera av 

respondenterna ska känna en trygghet och identifikation som motiverar att handla i butik (Featherstone, 

2007; Ferraro et al., 2016; Oswald, 2011) (Se bilaga 19). 

Av de trycksaker som visades upp i de första användartesten reagerade respondenterna positivt på 

inkluderandet av färg. De ställde sig även positivt till användandet av bilder. Att applicera bilder på 

trycksakerna skapar en tydlighet för mottagaren, vilket visat sig vara det som behövs för ett skapande av 

identifikation ska uppstå hos Ovetande och att dessa personer ska ta till sig Gengåvan och få det att bli 

en del av deras livsstil (Wheeler, 2018). I vidare arbete fokuserade vi på att utveckla vårt arbete med 

disposition av illustration, text, bilder och logotyp. (Se bilaga 23). 

 

5.4 Genomförande 

5.4.1 Grafisk profil 
Efter att ha provat ett flertal olika typsnitt och användartestat dessa landade vi slutligen i ADAM.CG 

PRO till logotyp och Agenda till brödtext, då läsbarheten här var stor och båda samspelar väl. Agenda 

används i tjockleken semibold till rubriker och mellanrubriker, och i medium som brödtext i enlighet 

med det gyllene snittet, där teckenstorleken baseras på relationen mellan storleken på övrig 

teckenstorlek. Är brödtexten 13 punkter bör underrubriken ligga på 21 punkter och rubriken på 34 

(Bergström, 2016). Detta förankrade vi i vårt typograferande samt utformning av webbsida och 

trycksaker för att skapa harmoni gentemot betraktaren. Även spärrningen av ADAM.CG PRO 

applicerades på samtliga element (Bergström, 2016). (Se bilaga 10). 

De två färger som vi slutligen använde oss av är en mer lättsam och tidsenlig variant av Gengåvans 

ursprungsfärger gul och grön. Detta för att vi ville bevara Gengåvans igenkänning och identitet, men 
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samtidigt få färgerna att fungera tillsammans Vi döpte färgkombinationen om vi skapat till “Patch”. Den 

gröna färgen har CMYK C=71%, M=0%, Y=74%, K=0%. Den gula färgen har C=2%, M=2%, 

Y=57%, K=0%. Denna färgkombination användes i samtliga trycksaker samt på webbsidan. 

Den logotyp som vi efter utvecklingsfasen landade i skiljer sig aningen från de tidigare skisserna. Den 

hand som vi under hela arbetsprocessen jobbat med byttes ut mot en reviderad, finare hand. Värdeordet 

omsorg speglas fortfarande i logotypen. Texten “Gengåvan Second Hand” som varit formad likt en 

halvcirkel bytte utformning. Istället för att ha samma teckenstorlek och stå jämte varandra har Gengåvan 

nu fått en större storlek och är placerad överst. Detta för att Gengåvan skulle få en tydligare dominans 

gentemot “second hand” och skapa en storlekskontrast. Logotypen ska nu symbolisera ett ännu mer 

tidsenligt varumärke och upplevas tydligare och mer strukturerat, så att en beteendeförändring från de 

konsumenter som neglerar second hand är möjlig, samtidigt som den ska styrka sambandet med redan 

existerande konsumenter och varumärket (Cohen, Prayag & Moital, 2014; de Mooij, 2010; Solomon, 

2008). Vi har även arbetat utefter att logotypen ska vara lättläst och fungera i den förutbestämda färgen 

samt i svartvitt. För att den ska fungera i både stort och litet tryck har vi även en variant av logotypen 

där texten står för sig och handen är borttagen (Bergström, 2016). (Se bilaga 14). 

I den mån som vi kan använda våra egna bilder har vi gjort det genom hela genomförandet på alla 

enheter. Till en posterenhet används ett stockfoto på vatten för att retoriskt påvisa modern 

massproduktions vattenförbrukning (Bergström, 2016; Pettersson et al., 2004). Utöver att anspela på 

konsumentens samvete så vill vi i enlighet med Ferraro et al. (2016) motivera konsumenten att 

konsumera mer etiskt genom att vara kritisk till den miljöproblematik som nyproducerade kläder bidrar 

till. Till andra tryckenheter har vi använt, retuscherat och beskurit fotografier för att enklast jobba med 

bildens komposition (Bergström, 2016; Pettersson et al., 2004). Eftersom ljuset var varmt retuscherades 

samtliga bilderna till en kallare nyans. De fotades på både nära och kort håll, med flera och ibland 

isolerade produkter, för att skapa en rytm. (Se bilaga 16). 

5.4.2 Enheter 
Efter de utförda användartesterna av hemsidor utvecklades bilaga 19 ytterligare med våra egentagna 

bilder. Logotypen placerades längst upp i vänstra hörnet, eftersom det är där som betraktaren först tittar. 

Tre bilder är placerade i mitten för att visa på vad för typ av produkter som Gengåvan har. Detta skapar 

balans (Bergström, 2016), men även en tydlig struktur som är menad att leda till beteendeförändring. 

Detta är något som samtliga respondenter i fokusgrupperna tryckte hårt på att de saknade från den 

nuvarande webbsidan. (Se bilaga 21). 
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Trycksakerna följer linjering med vänsterställd rubrik, och logotyp i högra hörnet nederst som ska 

fungera informativt och följa de invanda regler för hur mottagaren orienterar med ögat när man läser. 

Text och bild är kombinerat i varje trycksak, vilket enligt Bergström (2016) är fördelaktigt för att 

förstärka budskapet. Genom användning av en bild på ett hav kombinerat med rubriken 

“vattenmissbruk” ämnar vi att nå ut till Unga föräldrar, som identifierar sig samt blir motiverade av 

miljöproblematiken (Se bilaga 24–25). 
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6. Slutdiskussion 

Slutligen vill vi knyta an till våra frågeställningar och problemformuleringen. För att ta reda på vad som 

är motiverande faktorer till att handla på second hand genomfördes fokusgrupper där respondenterna 

fick svara på frågor gällande sin bakgrund, uppväxt, syn på second hand, ekonomisk situation samt vad 

de tycker är tilltalande rent visuellt. Efter en analys av resultat landade vi i att den främsta anledningen till 

att folk väljer att handla second hand grundar sig i att de är uppvuxna med en livsstil där deras föräldrar 

haft en positiv attityd och syn på second hand, som en inlärd rutin (Giddens, 1991). Härmed bekräftas 

att den valda gruppen var av relevans. I analysen tittade vi även närmare på just livsstil. Ovetande 

kommer från en livsstil som tillhörande en högre klass i samhället och har en distanserad syn på second 

hand och vilka det är som handlar där. De känner sig otrygga med element som inte utstrålar tydlighet 

och struktur och detta spelar stor roll när det kommer till vart de väljer att handla, då de väljer butik efter 

vart de känner identifikation (Featherstone, 2007; Oswald, 2011). Unga föräldrar kommer från en 

arbetarklassbakgrund och besitter även ett kritiskt tänk som Ovetande tycks sakna. Deras inställning till 

second hand är positiv och de faktorer som främst driver dem är miljöaspekter. Den tredje 

fokusgruppen var med Stamkunder, som alla är i pensionsåldern. De talar om ett annat konsumtionstänk 

som inte samstämmer med dagens slit-och-slängsamhälle. De har en stark tilltro och lojalitet till 

Gengåvan som varumärke som även spridits till vänner via word of mouth. En intressant reflektion vi 

gjorde var att trots att ingenting från vår teori berörde klassfrågan, så visade det sig i detta fall att vara 

betydelsefullt. Vårt uppdrag var att skapa en lösning i form av design för att få samtliga respondenter att 

känna identifikation och trygghet med Gengåvans varumärke. Genomförda användartester hjälpte oss 

att ta reda på om vi var på rätt väg, och stamkunder bekräftade att de kände förtroende för vårt arbete. 

Genom designprocessen arbetade vi efter att inkludera viktiga element som respondenterna kände 

identifikation med för att på längd bidra till beteendeförändring. Detta var element som 

miljöproblematik, tydlighet och struktur.  

Efter slutförandet av projektet så hoppas och tror vi som projektarbetare och författare till denna 

rapport att den visuella identitet som skapats kan bidra till en beteendeförändring gentemot second 

hand. Vidare i projektets process hoppas vi att se implementation av det nya Gengåvan, och vi vill se till 

att kunna vara till hjälp när det kommer till faktisk produktion av trycksaker med mera.  

Beträffande framtida forskning vore det intressant att arbeta vidare på hur klassfrågan kan vara kopplat 

till valet att handla second hand. 
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8. Bilagor 

8.1 Guider till Fokusgrupper 

8.1.1 Bilaga 1 Ovetande 
___________________________________________________________________________ 

Den största lärdomen som togs med efter analysen var att det var av stor vikt att frågorna omformulerades, då de 

under flertalet gånger under intervjun kunde uppfattas som ledande eller att det fanns ett visst förväntat svar av 

intervjupersonen. Den största förändring som gjorts är utformningen av frågorna. Något annat som kom fram 

under intervjun var att vikten av den grafiska utformningen verkade inte väga så tungt ifall budskapet om att det 

rörde sig kring second hand ändå var framträdande. 

___________________________________________________________________________ 

   
ENKÄTEN 

● Detta kommer inte användas någonstans utanför detta projektarbetet, och om du någon gång under 

intervjun eller efteråt känner att du ångrar dig och inte vill vara med så är det bara att *gå ut* eller säga till.  

● Ålder, civilstånd, bostadsområde/situation/uppväxtförhållanden 

● Berätta lite kort om dig själv? Fritidsintressen, arbete (Några rader) 

● Hjärtefrågor hos personen - Politik? Genus? Familj? Missbruk? Fattigdom? Miljö? Utsatta barn? (Skriv 

någon rad/motivera kort)  

● Hur ser din ekonomiska situation ut? Student/heltidsanställd/föräldraledig/deltid/arbetslös 

 

KONSUMTION 

● Shoppingvanor - Vart? Hur ofta? Vad handlar ni? 

● E-handel vs. fysisk butik? Preferenser? Varför? 

● Vad är viktigt när ni handlar i/väljer butik? Rent? Bra musik?  

● Hur stor betydelse har det vem det är som jobbar i butiken? Dvs vill ni kunna identifiera er med 

personalen? 

● Brukar ni reflektera över er konsumtion? 

● Upplever ni att konsumenten har ett ansvar när det kommer till vilka produkter hen väljer? Om ja – på 

vilket sätt? Vad gör ni för att ta ansvar? Fairtrade, närproducerat osv osv…. 

● Hur mycker spenderar ni i månaden på produkter, bortsett från livsmedel osv 

● Känner ni att ni ibland behöver välja bort något miljövänligare mot något med en billigare prislapp? 

● Upplever ni att det är billigare att handla second hand än nyproducerade varor? 

● Vart handlar era vänner och familj, hur ofta? Vad för “shoppingklimat” växte ni upp i? 
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● Är ni insatta i vart pengarna ni spenderar sen går? 

● Slänger ni mycket kläder? 

● Brukar ni återvinna? 

 

SECOND HAND ALLMÄNT  

● Tankar kring begreppet “second hand?” → för & nackdelar? 

● Vad associerar ni med second hand? 

● Fördomar → vem handlar på second hand, varför? 

● Identifikation med fördomarna 

 

SECOND HAND INGÅNG 

● Har ni någonsin lämnat in något till/handlat på second hand? Vad? Varför? Varför inte? 

- Vad är/skulle kunna vara en motiverande faktor för er när det kommer till att handla på second hand? 

Hade du lämnat in om du fick nånting för det? 

● FÖR & NACKDELAR → repetera?  

● Har ni blivit tipsade om någon second hand-butik av era vänner? 

● Skulle ni tipsa era vänner att handla second hand? varför/varför inte? 

● Brukar ni prata med vänner om era köp innan ni handlar? 

● Om ja, gör ni det både med second hand och “vanlig” shopping? Varför/varför inte? 

● Vad skulle kunna få er att handla mer på second hand? Reklam? Word of mouth? Influencers? Miljö? 

Humanitärt bistånd? 

● Finns det något ni inte skulle vilja handla där? Säng? Träningskläder? 

● Vad vet ni om second hand-utbudet i Karlstad och din hemstad? Hur/varför? Spridit ordet? Bra 

marknadsföring?  

● Vad tror ni om framtiden när det kommer till Second hand? Kommer det öka/minska? 

 

IDENTITETSSKAPANDE 

● Gör ni något speciellt för att visa för andra hur ni är som person? (Kläder, smink, sociala medier, 

inredning etc) 

● Hur skulle ni beskriva er själv som konsumenter? 

● Påverkar era värderingar vad det är som ni köper? På vilket sätt? (image?) 

● Ackurat självbild? Viktigt med bekräftelse? 

● Handlar ni kläder för att försöka uppnå ert idealiska jag. 

● Handlar era vänner på liknande butiker som er själva? 
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● Upplever ni att ni umgås med personer som är lika er? 

● Jämför ni er själva med de i er umgängeskrets? 

● Skulle ni kunna handla/undvika att handla i en viss butik för att passa in i ett umgänge? 

● Anser ni att ni blir påverkade av era vänner när det kommer till hur mycket ni konsumerar? 

(Shame:ing/hetsa!!!) 

● Tror ni att det kan finnas produkter i second hand-butiker som skulle kunna vara till hjälp för er när ni vill 

uttrycka er personliga identitet? (kläder, inredning etc) 

 

BUDSKAP 

● Är det viktigt att veta vart pengarna går? 
Om ja – gäller det vanlig butik också? 

 

GRAFISKT 

● Vad är förtroendeingivande? 
→ Vad är avgörande för att ni ska passera en butik istället för att gå in? 

● Skulle ni kunna undvika att gå in i en butik om du inte tycker de har tilltalande exteriör/logga? 
 

SYNLIGHET I MEDIA 

● Medvetenhet kring miljöfrågor? Får man info om miljöfrågor på sociala medier? 

● Ser man reklam för second hand? 

● second hand i sociala medier, har ni sett någon influencer köpa/prata om det? 

 

● *Visa bild på Gengåvans webbsida* 

- Vad får du för intryck? Bilder? Sortiment? 

- Är det någonting som saknas? Är det något som inte stämmer? 

- Skulle du kunna handla där? Är avsändaren förtroendeingivande? 

- Vad tror du de har för målgrupp? 

- Identifierar du dig med det du ser på webbsidan? 

- Vilka värden skulle vara viktiga för dig att den här typen av butik kommunicerar?  

- Finns det något som skulle jku 

-  *Visa bild på Myrornas webbsida?* 

-  *Visa bild på Humanas webbsida?* 

 *Visa bild på alla hemsidor samtidigt* 

- Tankar när hemsidorna ställs mot varandra? Vilken är bäst? Sämst? Varför? 

- Vilken av dessa tre hemsidor som visats nu upplever ni vara mest förtroendeingivande och varför?  
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- Vilken butik hade ni helst handlat i och varför? 

- Vilken(om någon) butik känner ni att ni kan identifiera er med (mest) och varför? 

- Vad upplever ni att butikernas huvudbudskap är? 

 

GENGÅVAN VISUELLT 

● Upplever ni att Gengåvan är förtroendeingivande? På vilket sätt? 

● Vad tycker ni om Gengåvans grafiska utformning som den ser ut idag? Logotyp? Namn? 

● Tycker ni att den grafiska profilen speglar Gengåvans budskap? 

● Tycker ni att det finns något som skulle behöva ändras i utformningen? 

● Vad tycker ni om färgvalen? Känns de passande? Hade några andra färger passat in bättre? 

 

AVSLUT 

Tillägg? Ångrat något sagt? Finns det något som vi inte har tagit upp? 

 

Tekniska förberedelser 

● Båda spelar in med sina telefoner 

● Har med laddare till både dator och telefon 

● Testar att spela in i lokalen innan 

● Test-intervjua en vän innan 

● Boka ett tyst grupprum 
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8.1.2 Bilaga 2 Unga föräldrar 

 

___________________________________________________________________________ 

Den största lärdomen som togs med efter analysen var att det var av stor vikt att frågorna omformulerades, då de 

under flertalet gånger under intervjun kunde uppfattas som ledande eller att det fanns ett visst förväntat svar av 

intervjupersonen. Den största förändring som gjorts är utformningen av frågorna. Något annat som kom fram 

under intervjun var att vikten av den grafiska utformningen verkade inte väga så tungt ifall budskapet om att det 

rörde sig kring second hand ändå var framträdande. 

___________________________________________________________________________ 

   
ENKÄTEN 

● Detta kommer inte användas någonstans utanför detta projektarbetet, och om du någon gång under 

intervjun eller efteråt känner att du ångrar dig och inte vill vara med så är det bara att *gå ut* eller säga till.  

● Ålder, civilstånd, bostadsområde 

● Berätta lite kort om dig själv? Fritidsintressen, arbete(Några rader) 

● Uppväxtförhållanden 

● Hur ser din ekonomiska situation ut? Student/heltidsanställd/föräldraledig/deltid/arbetslös 

● Personer hen identifierar sig med (Kan vara en känd person som du ser upp till och kan identifiera dig 

med som du följer på exempelvis Instagram) 

● Hur gör du för att uttrycka vad du är för person? (Lägger du ner tid på ditt utseende, beter dig på ett 

särskilt sätt, använder dig av sociala medier etc) 

● Hjärtefrågor/värderingar hos personen - klimat? Genus? Familj? Missbruk? Fattigdom? Miljö? Utsatta 

barn? (Skriv någon rad/motivera kort)  

 

KONSUMTION 

● Shoppingvanor - Vart? Hur ofta? Vad handlar ni? 

● E-handel vs. fysisk butik? Preferenser? Varför? 

● Finns det några speciella kriterier som ni upplever är viktiga när ni väljer att handla i en butik?  

● Hur stor betydelse har det vem det är som jobbar i butiken? Dvs vill ni kunna identifiera er med 

personalen eller spelar det inte någon roll? 

● Brukar ni reflektera över er konsumtion? 

● Upplever ni att konsumenten har ett ansvar när det kommer till vilka produkter hen väljer? Om ja – på 

vilket sätt? 

● Vad gör ni för att ta ett ansvar? 
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● Hur mycker spenderar ni i månaden på produkter, bortsett från livsmedel osv 

● Känner ni att ni ibland behöver välja bort något miljövänligare mot något med en billigare prislapp? 

● Upplever ni att det är billigare att handla second hand är nyproducerade varor? 

● Vart handlar era vänner och familj, hur ofta? Vad för “shoppingklimat” växte ni upp i? 

● Är ni insatta i vart pengarna ni spenderar sen går? 

● Slänger ni mycket kläder? 

● Brukar ni återvinna? 

 

IDENTITETSSKAPANDE 

● Gör ni något speciellt för att visa för andra hur ni är som person? (Kläder, smink, sociala medier, 

inredning etc) 

● Hur skulle ni beskriva er själv som konsumenter? 

● Påverkar era värderingar vad det är som ni köper? På vilket sätt? 

● Tror ni att hur ni ser er själva även speglas i hur andra ser på er? 

● Är det viktigt för er med bekräftelse från personer i er omgivning? 

● Handlar ni kläder för att försöka uppnå ert idealiska -jag. 

● handlar era vänner på liknande butiker som er själva? 

● Upplever ni att ni umgås med personer som är lika er? 

● Jämför ni er själva med de i er umgängeskrets? 

● Skulle ni kunna handla/undvika att handla i en viss butik för att passa in i ett umgänge? 

● Anser ni att ni blir påverkade av era vänner när det kommer till hur mycket ni konsumerar? (Har ni 

vänner som shamear om ni handlar mkt t.ex.) 

● Tror ni att det kan finnas produkter i second hand-butiker som skulle kunna vara till hjälp för er när ni vill 

uttrycka er personliga identitet? (kläder, inredning etc) 

 

SECOND HAND ALLMÄNT  

● Tankar kring begreppet “second hand?” → för & nackdelar? 

● Vad associerar ni med second hand? 

● Vad för olika typer av second hand finns det?  

- Vilken/vilka av dessa föredrar ni och varför? (Loppis, trendbutik, antikhandel, auktion etc.) 

● Fördomar → vem handlar på second hand, varför? 

● Identifikation med fördomarna 

 

SECOND HAND INGÅNG 
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● Har ni någonsin lämnat in något till/handlat på second hand? Vad? Varför? Varför inte? 

- Vad är/skulle kunna vara en motiverande faktor för er när det kommer till att handla på second hand? 

Hade du lämnat in om du fick nånting för det? 

● Har ni blivit tipsade om någon second hand-butik av era vänner? 

● Skulle ni tipsa era vänner att handla second hand? 

● varför/varför inte? 

● Brukar ni prata med vänner om era köp innan ni handlar? 

● Om ja, gör ni det både med second hand och “vanlig” shopping? 

● Varför/varför inte? 

● Vad skulle kunna få er att handla mer på second hand? Medialt innehåll/kommunikation i stort 

● Finns det något ni inte skulle vilja handla där? “Dåliga” vs “bra” produkter? 

● Vad vet ni om second hand-utbudet i Jönköping? Hur/varför? Spridit ordet? Bra marknadsföring?  

● Vad tror ni om framtiden när det kommer till Second hand? Kommer det öka/minska? 

● Skulle ni kunna handla nåfgot till era barn på second hand? 

 

BUDSKAP 

● Är det viktigt att veta vart pengarna går? 

● Om ja – gäller det både second hand och vanlig butik? 

 

GRAFISKT 

● Vad är förtroendeingivande 

● Vad är avgörande för att ni ska passera en butik istället för att gå in?  

● Skulle ni kunna undvika att gå in i en butik om du inte tycker de har tilltalande exteriör/logga? 

 

TID 

● Räcker tiden till att shoppa när man är småbarnsförälder? Lösningar? Varuhus i stan? E-handel, beställa 

och hämta upp/beställa hem? 

● Om det hade funnits ett “lekrum” liknande IKEA där man kan lämna in sitt kiddo och shoppa i lugn och 

ro medan kiddet leker, hade ni nyttjat det då? 

 

SYNLIGHET I MEDIA 

● Reklam för second hand 

● Medvetenhet kring miljöfrågor/får man info om miljöfrågor på sociala medier 
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● *Visa bild på Gengåvans Webbsida* 

- Vad får du för intryck? Bilder? Sortiment? 

- Är det någonting som saknas? Är det något som inte stämmer? 

- Skulle du kunna handla där? 

- Vad tror du de har för målgrupp? 

- Identifierar du dig med det du ser på webbsidan? 

●  *Visa bild på Myrornas Webbsida?* 

●  *Visa bild på Humanas webbsida?* 

●  *Visa bild på alla hemsidor webbsida* 

- Tankar när hemsidorna ställs mot varandra? Vilken är bäst? Sämst? Varför? 

- Vilken tycker ni känns mest förtroendeingivande?  

- Vilken av dessa tre hemsidor som visats nu upplever ni vara mest förtroendeingivande och varför?  

- Vilken butik hade ni helst handlat i och varför? 

- Vilken(om någon) butik känner ni att ni kan identifiera er med (mest) och varför? 

- Vad upplever du att butikernas huvudbudskap är? 

 

GENGÅVAN VISUELLT 

● Upplever ni att Gengåvan är förtroendeingivande? 

● Vad tycker ni om Gengåvans grafiska utformning som den ser ut idag? Logotyp? Namn? 

● Tycker ni att den grafiska profilen speglar Gengåvans budskap? 

● Tycker ni att det finns något som skulle behöva ändras i utformningen? 

● Vad tycker ni om färgvalen? Känns de passande? Hade några andra färger passat in bättre? 

 

AVSLUT 

Tillägg? Ångrat något sagt? Finns det något som vi inte har tagit upp? 

 

Följdfrågor 

 

- Om du handlar på second hand - Vilken second hand-butik väljer du isåfall? Är det någon 

speciell? Varför denna isf? 

- Slänger du mycket kläder? 

- Hade du lämnat in mer kläder till second hand om du fick nånting för det? 
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Tekniska förberedelser 

● Båda spelar in med sina telefoner 

● Har med laddare till både dator och telefon 

● Testar att spela in i lokalen innan 

● Test-intervjua en vän innan 

● Vara hemma hos någon av oss 

● Vara beredda på att det kan hända att någon/alla tar med sina kiddos. Känns lite mycket begärt att be folk 

hitta barnvakt typ 
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8.1.3 Bilaga 3 Yrkesverksam 
 
 

Butikens verksamhet 

● När startades Gengåvan? 

● När började du arbeta här? 

● Är ni enbart volontärer som arbetar här? 

● HUR Upplever du en ökning av intresset för second hand-shopping under din tid som verksam på 

Gengåvan?       

● Om ja, på vilket sätt har detta tagit sig i uttryck?     

● Hur ofta har ni öppet? 

● Upplever ni någon önskan av kunder att ha mer öppettider?   

    

 Produkter   

● Vilken är den vanligaste varan att lämna in till Gengåvan? 

● Har det skett en förändring över tid gällande vad/hur mycket folk lämnar in? 

● Vad är allra populärast att handla på Gengåvan? Möbler? Böcker? Kläder? 

● Kan ni se någon förändring över tid gällande detta? 

● Skiljer det sig mellan vad yngre och äldre personer köper? 

 

Kunder     

● Vem är den typiske kunden på Gengåvan? Finns det en “persona”? 

● Finns det någon veckodag som är särskilt populär att besöka Gengåvan? 

● Ungefär vilken ålder har era stamkunder?     

● Upplever ni att det är flest kvinnor, män eller blandat?    

● Har ni många stamkunder?      

● Tror ni att era kunder är medvetna om er hjälporganisation och vad pengarna går till 

● Varför tror ni att era kunder väljer att handla Second hand?  

- Ekonomiska skäl 

- Miljömedvetenhet 

- Mode, de vill skapa en unik stil 

- Upplevelse. Trevligt att gå runt och titta 

● Upplever ni att era kunder är bekymrade över miljön och att det är en stor anledning till att de handlar 

second hand? 
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● Vad skiljer Gengåvan från andra second hand-butiker? Vad gör er unika? 

● Vad är de positiva/negativa attityder ni upplever kring second hand?  

      

 

Kommunikation/Marknadsföring     

● Hur försöker ni nå ut till era kunder?      

● Hur informerar ni era kunder om nyheter etc?    

● Hur använder ni er av era kanaler på sociala medier? 

● Använder ni er av sociala medier för att informera kunder om vad pengarna går till? 

● Tror ni att många väljer att handla hos er för att ni arbetar med en hjälporganisation? 

● Hur tror ni att framtiden ser ut för second hand-shopping? Ökning/ minskning?   

● Hur väl är Gengåvan etablerat i Karlstad? 

● Upplever ni ert informerande angående Gengåvans arbete med hjälporganisationer? Är det tydligt för 

kunderna? 

 

Färg och form 

● Vad tycker du om Gengåvans identitet? Gult/grönt? 

● Tycker du att er identitet behöver ett lyft? Isåfall hur stort? 
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8.1.4 Bilaga 4 Fokusgrupp/användartest Stamkunder 
 

• Vad är det som motiverar er att handla second hand? 
• Hur upplever ni Gengåvans kommunikation för biståndsarbete? 
• Vad tycker ni är speciellt med Gengåvan om man jämför man annan second hand? 
• Är det några av dessa faktorer: Ekonomisk faktor, nostalgisk faktor, mode faktor, kritisk faktor 
• Använder ni er av Gengåvans webbsida/sociala medier? 
• När och varför använder ni er webbsida/sociala medier? 

 

• Visa webbsidan 
• Vad tycker ni om webbsidan? 
• Vad tycker ni om den gulgröna färgen? Tycker ni det representerar Gengåvan? Hade ni brytt er om det 

var två andra färger? 
• Vad tycker ni om bilderna? Hade dem kunnat bli bättre? 

 

*Visa sedan våra förslag på hemsidor* → vad tycker ni om struktur och layout? 

*Visa logotyp Gengåvan, sen våra förslag* → vad tycker ni om att den kanske skulle ändras? 

 

*Visa tryckmaterial Gengåvan, sen våra förslag* → är våra förslag för mycket? För krångligt? 
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8.2 Transkribering 

 
8.2.1 Bilaga 5 Ovetande 
Vad har ni för shoppingvanor? 

Gustav: Nu har det väl vart mycket kläder på sistone ASOS, men det har trappat ner mycket. För mycket kläder.. 
Ehhh. Sen annars, så köper jag inredning, mest innan… Hårklippning en gång i månaden, försöka 

Jenny: Jag shoppar ju mycket då, mycket online. Orkar inte ens gå er på stan och jag bor 5 minuter därifrån. Carl: 
Håller med på den. Frågar man andra så shoppar jag mycket, men ja. Jag tycker det är kul, det är en hobby, för 
mig i alla fall. 

Hanna: En gång i månaden kanske, online. Litteratur och böcker. Junkyard mest, Nelly NA-KD. 

Johan: Jag har fan ingen aning. Ehhh, det blir väl mest nätet också. Online oftast på rea. Men annars, jag kan inte 
säga att jag handlar kläder varannan vecka. 

Martin: Men det är lite samma sak för mig mestadels på internet faktiskt, nån pryl i månaden kanske inte såhär 
sjukt mycket egentligen det är lite varierande: nån månad köper man lite mindre och nån månad lite mer. Men 
mestadels internet o online liksom 

Om ni går i butik vad är viktigt när ni går in i butik? 

Gustav: Att den inte är tom, att personalen är på en konstant. Personligen tycker jag om Volt, eller typ Kennedys i 
Örebro/Västerås. Men det är såna butiker där dem är sköna, sköna personer, trevliga. Har nice kläder…. Men det 
är väl för att de är sköna där. 

Hanna: Butiker där folk är trevliga allmänt tänker jag, där man kan chitchatta, utan att det är några konstigheter 
liksom. 

Jenny: Jag väljer nog, jag tänker aldrig på förutom det jag vill ha ”finns det i butiken?” ja/nej – då går jag inte, sen 
struntar jag nog i resten. Sen så finns det ju typ H&M är ju en fall/favvobutik hos mig då, och ska man jämföra 
här i Karlstad med den som är i Centrum och den som är i Bergvik, då är den som är i Centrum mycket mer 
lockande för den är ju bättre – den är större, det är mer utspritt, man får en bättre överblick. Den i Bergvik är 
jätteihopknökad där ser man ju ändå inte vad man vill köpa, så sånt spelar ju roll – men huvudanledningen är ju 
vad jag vill ha – har dem det här? Det finns där då går jag dit. 

Hanna: Sen så tycker jag att det spelar roll hur dem har lagt upp allting så att det är lätt o såhär;  för jag brukar gå 
in i en butik och granska snabbt med ögonen och sen går jag ut: för jag brukar se ganska snabbt om det är något 
du vill ha, och det beror ju helt på hur dem har lagt upp allting o sådär, så att det inte är sådär som du säger: att det 
är ihopknökat 

Är det någon som brukar reflektera över hur mycket ni konsumerar? 

Martin: Nu som student gör man det mer, det är ju för att man har en sånhär budget, man lägger gränser.. Så man 
får tänka på det lite mer… Jo men det gör man ju det tänker man på 

Gustav: Det var precis som jag sa innan att man tänker på det mer nu när man är student. 

Hanna: Jag brukar fundera på ”behöver jag verkligen det här?” en sista gång. Man går in i en butik och lägger 
flera saker i vagnen och sen när man ska betala så tittar man ner och funderar: ”men har inte jag det här redan?” 
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och då köper man verkligen det man vill ha. Samma sak gäller online när man lägger i varukorgen, saker som är på 
rea sen när jag väl ska betala så kan jag se ”oj det blir lite väl mycket” då kan jag ta bort såhär, ja men tänker till. 

 

Är det ekonomiska skäl? 

Hanna: Jag tänker att jag ska använda det det jag har. Jag gör så att jag köper grejer, och när jag tröttnar på det så 
skickar jag det till Röda Korset och köper nytt. Det är ju också bra, men att också ha det ett tag, att inte såhär vilja 
ha nytt hela tiden 

Gustav: Jag har en annan också att typ att jag inte köper, liksom de billigaste utan kollar på materialet så man 
hellre lägger ett par extra hundralappar på att det är någonting jag kommer bära och inte bara ha i garderoben 
längst in. Det har blivit mer och mer… man har sett liksom mycket kläder längst in som man inte använder.. 

Tycker ni att vi som konsumenter har ett ansvar när det kommer till att konsumera produkter? (fairtrade, 
närproducerat osv) 

Jenny: Egentligen kanske men jag skulle nog inte säga att jag själv tar det ansvaret. Men det hade varit bra om alla 
gjorde det för det hade blivit en bra effekt av det. Enda gången jag tänker på ekologist är när jag handlar mat. 

Gustav: samma här, mycket med maten 

Jenny: När man tänker kläder och sånt tyvärr är det inte jättestort utbud på att det ska va material, ekologisk, det 
finns ju inte än kanske kommer – inte vad jag vet? 

Gustav: Man vet ju inte att det är bra gjort, på *det* sättet… 

Hanna: Jag försöker kolla så att det inte är gjort i Kina. Men det är sällan.. 

Känner ni att ni behöver välja bort något som miljovänligare mot en billigare prislapp när ni handlar? 

Johan: Aldrig reflekterat över 

Gustav: Bara maten 

Är ni insatta i vart pengarna går till? 

Jenny: Nej 

Martin: Nej 

Slänger ni mycket kläder? 

Jenny: jag slänger aldrig, jag skänker bort eller säljer. Om det inte är jättetrasigt eller jättelortigt då då men. Är det 
användbart slänger jag det inte. 

Gustav: Jag har en stor svart sopsäck nere i förrådet med.. när jag gick igenom garderoben så ”det har har jag inte 
använt på ett år”. Så får min lillebror gå igenom det annars får det gå till typ, ah, jag vet inte vart det går. --------ah 
men jag vet inte jag har många släktingar också som är mindre som typ tidigare när man använts slut på kläder att 
det gått tidigare så.. bara för att dem typ uppskattar ddet. Och det är ju ändå bra kläder bara att man själv inte vill 
ha dem liksom. Men jag vet inte jag tror lillebrorsan får kolla igenom det först. Han brukar vilja ha, annars 
försvinner dem nånstans 
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Hanna: Jag skänker till Röda Korset. Jag går till butiken, och tar med mig allt annat också. Men känslan av bara 
att slänga en tröja känns så fel *alla instämmer* när någon annan kan ha den. Och nån som kanske inte heller har 
råd att köpa att köpa. 

Johan: Jag med 

Vad tänker ni på när ni hör begreppet second hand? 

Jenny: Jag tänker: ingenting för mig, än! Men typ i lite mindre orter som Karlstad är det inte jätte hype typ att man 
går dit, inte jättevanligt men i större städer känns det lite mer inne eller vad man ska säga.. att här, jag vet knappt 
nån..jag handlar inte second hand och jag känner ingen som gör det heller man när man kollar sociala medier och 
sånt så är det mycket större i större städer. 

Hanna: De har större utbud där känns det som. 

Jenny: Mm precis 

Gustav: Här i Karlstad har jag bara handlat second hand inför halloween liksom, eller någon sittning. 
Hippiesittningen typ. 

Jenny: Det känns som att i såna här städer så får det stämepln att dem som inte har råd med nya kläder går dit, det 
kanske inte ens är så men stämpeln känns som det. 

Gustav: Jo men det är ju mer hippt i storstäder att gå.. jag skulle se mig beställa någonting online från någon 
second hand, som är typ second hand märkes eller något sånt. Men jag vet inte, lite trendigt så men.. 

Hanna: Jag tänker miljövänligt när jag hör det. *Julia aa det också* 

Martin: Tänker vi typ möbler och sånt med? … men det är ganska smart, jag köpte lite när jag flyttade in här 
faktiskt till när vi började plugga, det är ju ännu billigare än typ IKEA och onödigt att köpa nytt hela tiden om 
man ändå ska flytta ut om nåt år senare. Jag köpte ett bord till exempel men, ah, då kan man ju bara lämna tillbaka 
det sen 

 

Har ni lämnat in något till second hand? 

Johan: Ja 

Martin: Ja 

Hanna: Ja 

Gustav: nej jag tror inte det – det försvinner bara nånstans (går till familjen) 

Vad skulle kunna vara en motiverande faktor för att folk ska lämna in mer till second hand? 

Gustav: Just varför jag inte gör det, det har inte med pengarna o göra eller nåntiong men bara att bli av med det. 
Men det är vart det ligger liksom, jag venne här i karlstad har vi väl nere i stan… där vid… och sen ute i Våxnäs 
också, men sen vet jag inte riktigt vart det finns. 

 
Är det logistik som tar emot? 

Gustav: Ja men typ det, plus att man inte gjort det innan liksom, hade man kanske kunnat få typ en walkthrough. 
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Jenny: I stockholm finns det ju ett företag som heter Tipp-Tapp där man kan registrera via en app där man vill att 
dem ska komma och hämta upp grejer, en sån grej kanske hade varit, just för.. studenter eller för andra personer 
som kanske vanligtvis inte har bil o ända bor en bit bort de kanske blir ”nae de blir för jobbigt jag orkar inte ta 
med dem har kassarna till stan” bara för och lämna kläder och så blir det liggandes hade då varit jättelätt att nån 
kommer och hämtar, kanske ett knapptryck bort med mobilen, då kanske de hade vart… de e samma med 
återvinning och allt sånt hade det funnits fler som kommer och hämtar så hade fler gjort det, för dem som inte har 
bil eller kan köra bil. 

Martin: När man ska lämna in möbler så måste man hyra släp  och då blir det jobbigare än om man går ner på 
gården och kastar.. 

Hanna: För mig är det att jag bidrar lite, jag vet till exepel att mina systrar har det mesta. Så man funderar så att.. 
någon annan kan få ta del av det. 

 

Har ni nånsin blivit tipsade om någon second hand butik? 

Hanna, Gustav: I stockholm har jag blivit det 

Jenny: Nej 

 

Skulle ni kunna tipsa era vänner om att handla second hand? 

Jenny: Ja men absolut om jag ändå varit inne i en butik, typ i Stockholm om det skulle finnas som Lilly sa fina 
grejer så skulle jag nog kunna tipsa om det. 

 

Vad skulle kunna få er att handla mer på second hand? 

Jenny: Det jag tycker generellt om man kollar in genom röda korsets fönster det är att det enda jag ser är ett hav 
av kaos. Som det är på H&M Bergvik, porslin och sånt ser man ju uppställt kläder och sånt där. Jag är för bekväm 
för att gå runt och leta och kolla varje plagg hur det ser ut typ. ”då blir jag såhär: Nae..” så det är väl kanske att det 
kunde vara mer uppstyrt, förstår att det är svårt att få till kanske då det är så mycket olika grejer men, att man hade 
sett tydligare var dem har, tror jag, hade blivit lite mer motiverande. 

Gustav: Är bloppisar fortfarande poopulärt? 

Jenny: Bloppisar ja 

Hanna: Tänker ni loppisar också som second hand? För det går jag hellre på än en vanlig second hand butik 

 

Finns det något ni inte skulle vilja köpa på second hand? 

Johan: Jag tror det måste framgå tydligare, det är underförstått men att alla kläder är fräscha som kommer in 
liksom. Det är det som skrämmer bort mig lite jag vettefan vad andra människor har gjort. 

Gustav: Tror också det är skillnad på en sån second hand butik typ röda korset det känns också, jag hade inte gått 
på röda korset. 
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Jenny: ….men jag tänker i Stockholm där du va är det mer kläder? ”ah” 

Johan: Får man någon ekonomisk ersättning på second hand? 

 

Vad vet ni om second hand utbudet här i Karlstad och i era hemorter? 

Johan: Inget här, inget i Stockholm 

Martin: jo men Gengåvan vet jag, köpte ett bord där. 

Jenny: Såna ställen är ju lite kul, men Gengåvan just och hitta lite roliga gamla glas och sånt, saker som man inte 
skulle hitta någon annanstans, det är skoj.  

Hanna: Jag känner till Röda Korset 

Gustav: Jag känner till dem i Karlstad sen känner jag till en i Hallsberg och det är för att min mormor jobbar där 
lite då och då liksom. Örebro vet jag inte så många. I Stockholm vet jag ett par. 

 

Hur har ni fått reda på om dem här butikerna? 

Jenny:  Det är nog mer, röda korset ser man ju varje dag men det är nog word of mouth för jag har inte sett 
någon specifik reklam för myrorna eller gengåvan så.. utan man vet om det.. 

Martin: Jag googlade bara så fick jag upp Gengåvan 

 

Vad tror ni om second hands framtid? 

Jenny: Jag tror det kommer bli större o större, folk kommer bli mer och mer miljömedvetna…. Hoppas det. 

Gustav: Jag tror nog på den också… mer företag som i alla fall inte är organisation typ. 

Martin: Sen att det bli lite mer nischade butiker. 

Jenny: Men blocket till exempel det har säkert funnits jättelänge men dem har ju Blocket sen finns ju Blocket 
Design, när man väl har typ mer second hand design grejer, tex lampor och möbler och sånt så känns det som att 
online kommer kunna bli ännu större att folk o privatpersoner köper och säljer. 

 

Gör ni något speciellt för att visa andra hur ni är som person? 

Gustav: Sociala medier är en stor faktor, men varför jag fixar håret eller vad som helst är för min egna skull 
liksom. 

Martin: Det är väldigt lite för mig jag har inte ens instagram eller så för mig är det inte på det sättet. 

Hanna: Jag tänker alltid att ha till exempel färgkoordinerat, men jag är glad och positiv och det framhäver jag 
även på mina bilder liksom…. 

 



 61 

Påverkar era värderingar vad ni köper? 

Jenny: Jag klär mig i det jag tycker är snyggt, det är det jag går på.. 

Hanna: För mig är det typ samma också, man köper det man tycker är snyggt. Men t.ex Loreal handlar jag inte 
från sen jag fick reda på att dem testar på djur. Och det har jag börjat tänka på och ställa lite frågor mot märkena 
…. …. Men det har jag försökt tänka på och ta ansvar för 

 

Skulle ni säga att era vänner handlar på liknande butiker som er själva? 

Samtliga: Blandat, men hyfsat lika 

 

Jämför ni er själva med dem i er umgängeskrets? 

Jenny: Ja 

Johan: Nej 

Martin: inte medvetet, kanske omedvetet 

Gustav: Det sägs ju att man blir som dem man hänger med men det är ju inte något man riktigt tänker på 

Jenny: Jämför med både vänner och i sociala medier.. Lättpåverkad. 

 

Skulle ni kunna handla eller undvika handla i en viss butik för att passa in i ett umgänge? 

Johan: Nej, aldrig 

Resterande: nej 

Jenny: Däremot att man anpassar kläder och så efter situation kanske. 

 

Anser ni att ni bli påverkade av era vänner när det kommer till hur mycket ni konsumerar? 

Gustav: Nej men att man kan rådfråga vänner, inte så ofta dock men. 

Hanna: det är sällan man handlar med kompisar nu förtiden men om man gör det så blir det väldigt så man 
behöver bara bekräftelse,  ”men köp det” så gör man det eller om man känner sig osäker så ”nee men köp inte 
den” då gör man inte det. 

Jenny: Jag har en kompis, vi kan sitta varje dag och skicka till varandra ”Vad tycker du om den här? Och den här? 
Och den där?” så ja, varje dag 

 

Tror ni att det kan finnas produkter i second hand butiker som skulle kunna va till hjälp för er när ni vill 
utrrycka er personliga identitet? 
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Jenny:Ja, aboslut, ja. ”kan ju finnas vad som helst tänker jag” 

Gustav: Jag förstår inte riktigt.. ja jo , när man säger så tror jag 

Hanna: Framförallt till hemmet tror jag, kanske inte kläder men hemmet 

 

Är det viktigt att veta vart pengarna går ifall ni skulle handla på second hand? 

Martin: Lite, kanske överväga lite mer vart man går och handlar isåfall. Det ska vara transparent 

Gustav: För mig beror det på lite vilket syfte det är, är det en organisation så vill jag veta, men är det en 
secondhand butik i stockholm så tror jag inte… *skillnad på typ av butik* 

Jenny: Jag tänker ändå om man ska handla, egentligen är det väl som i handla i vanlig butik men vad behöver 
pengarna gå till? 

Gustav: det kanske är mer att pengarna gått nånstans innan, typ, dem som lämnar in. Men när man köper så går 
det rakt in i företaget 

Jenny: Ja precis, det var som du sa när du köpte din baddräkt då gick pengarna till en insamling också. 

Hanna: Det var därför den va så dyr tror jag för att hälften gick till rädda barnen typ, och det är ju en del av 
grejen. 

 

Skulle ni undvika att gå in en butik om den inte är tilltalande? 

Jenny: Om man inte känner till den från början, ja 

Martin: ja om den ser ut som en stor tipp typ 

Jenny: Om man är utomlands och går förbi en butik man inte känner igen och så kollar man genom skyltfönstret 
och ”inga kläder, ser inte ut att passa mig” inte jättesugen så då hade man inte gått in, Hade varit H&M eller Zara 
något man känner igen så kanske man går in ändå. 

   

Tycker ni att den generella populationen har en hög grad av medvetenhet när det kommer till 
miljöfrågor? 

Johan: Ja, börjar bli 

Jenny: Ja börjar bli ja 

Gustav: Samtidigt inte, när man ser alla populära Kina-shops som DHL hade problem med, Wish. 

 

Är det något som syns på sociala medier? 

Johan: Ja Greta är överallt, politikfrågan är också stor 
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Jenny: Ja Greta, nu med sociala medier och sånt så känns det som att det har hänt jättemycket sen valet. Att då 
helt plötsligt blev alla jättemedvetna för det rivs upp. Det är pekpinnar och utskällningar ifall någon flyger flygplan 

Johan: Jag har läst att det har blivit betydligt mindre flygningar till semesterorter och sånt, mycket pga folk bangar 
och flyga 

Hanna: Jag känner att när man är i skola och ska prata om att man ska resa så får jag tänka efter vad jag säger, i 
ett stort umgänge. 

Jenny: Det är väldigt intressant det där jasg vet inte om det är sanna siffror för jag har hört det ifrån min sambo 
men alla världens flygplan står för 3% av världens utsläpp. Och det är inte jättemycket egentligen och så ska alla 
vara hate på flygplan, det kanske inte är där vi ska börja det finns mycket mer som bidrar till så mycket mer. 

Gustav: Jag tycker det är så löjligt i Sverige att vi är så miljömedvetna och vi är 10 miljoner som flyger så är det 
inte hela grejen när man koller på typ när Reinfeldt var här och pratade om miljöpåverkan om kolutsläppen när 
ryssland, kina, indien o USA så liksom står för 2/3 av utsläppen. Det är så typisk svensk grej att säga sen vet jag 
inte om alla håller med om det med flygplan heller men det är det som hörs i media. 

Jenny: Ja det är något man kan säga något om för det är det man har hört. 

Johan: Ja men politiker säger ju det hela tiden miljöpartiets språkrör tar ju upp det hela tiden, flygskatt och grejer 
så sitter dem där och åker flygplan själv hela tiden. Totalt inkompetenta alltså 

 

Ser man reklam för second hand i sociala medier? 

Jenny: Röda korset kan man se men inte i det syftet. 

Hanna: Jag har sett att andra har promotat second hand men inte att second hand har promotat sig själva, 
Influencers? Ja att dem gjort reklam för det och vill att sina följare ska göra det osv.. 

 

Till vilken grad har du sett det? 

Hanna: ja men typ var tredje vecka kanske? Skulle jag säga ändå, två gånger i månaden i alla fall. 

Jenny: Det enda jag sett på sociala medier det är alla som skickar sina kläder till Sellpy 

 

Nu ska vi visa 3 olika hemsidor som ni ska få tycka till om 

Gengåvan: 

Vad får ni för intryck? 

Jenny: Kaos 

Gustav: Gammalt 

Johan: Gratis 
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Jenny: Det är den här bilden jag har av second hand, och det är för mig kaos, jag får ont i huvudet, vart ska man 
börja liksom? 

 

Vad är det som saknas? 

Martin: Man fattar inte ens vad det är utifrån, vad är det för typ av butik? 

Gustav: Det är också den typiska second hand bara 80 tals kläder, medans modern second hand finns ju nya 
kläder. Det här känns som maskerad 

Hanna: Hade kunnat handlat något till köket, men jag hade nog inte sökt mig dit. 

Johan: Ser väldigt grått ut, väldigt tråkigt. Som Gustav sa: gammalt. Lite modernare approach? 

 

Vad tror ni de har för målgrupp? 

Johan: 60+ kanske 

Gustav: Det känns som det är många nysvenska som handlar i second hand, just den här stuken av second hand, i 
alla fall i Hallsberg där. 

 

Någon som identiferar sig med det ni ser? 

Samtliga: Nej 

  

Humanas webbsida* 

Jenny: Vad är det för någon webbsida ens? Säljer dem ssecond hand grejer eller är det något annat? 

Det är second hand 

 

Vad får ni för intryck här? 

Jenny: Den andra är ju bättre då den här är ju katastrof på alla sätt 

Gustav: Antingen har dem försökt för mycket eller så ah… 

Martin: Är det en webshop eller är det information om typ… 

 

Skulle ni kunna handla här? 

Jenny: Absolut inte, vad ska man säga 

Gustav: skulle inte ta den seriöst tror jag *alla nä…* 
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Martin: Känns oprofessionellt 

Jenny: Jag förstår inte vad det är för butik jag skulle tro det var en nagelsalong eller nåt, smink och naglar tänker 
jag när jag ser den. 

Hanna: Jag fattar inte vad det har o göra med second hand det är isåfall att typ fixa läpparna, nån sån klinik. 

 

Är det något ni identifierar er med? 

Jenny: Det känns som man typ är i Polen, eller i öststater. Förstår ni vad jag menar? 

Johan: riktigt keff webbsida 

 

Vad tror ni dem har för målgrupp? 

Gustav: Tjejer, yngre. Se trendigt ut typ. 

Hanna: Jag tror dem vill få det se ut som någonting ballt liksom 

  

*Myrornas webbsida* 

Jenny: Den var ju trevlig, proffsigt. 

Gustav: Ser mer clean ut 

Hanna: välkomnande 

Johan: ser bättre ut 

Hanna: Vi är mer vana den här typen av hemsidor som vi själva besöker och det blir det väl mer trevligt för 
ögonen eller vad man säger 

Jenny: Här syns det ju att någon, inte att någon sitter hemma å… 

  

Skulle ni kunna handla här? 

Johan: Ja, asså det ser inbjudande ut. Det ser ut som en vanlig butik fast det är second hand liksom. Dem 
marknadsför sig på samma sätt typ. 

Jenny: Den här hemsidan skulle man i alla fall inte lämna på första sidan, man kanske skulle klicka sig runt lite. 
Dem andra skulle jag inte…. 

  

Vad har dem för målgrupp? 

Jenny: Typ alla?  
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Johan:Vår ålder kanske? 

 

Skulle ni kunna handla här? 

Johan: Skulle titta i alla fall 

Jenny: ja jag skulle titta, dem är jättesmarta med tips 

Gustav: Den där med matkassen var smart 

Hanna: dem har tagit det till nästa nivå *myrornas* 

 

Jenny om gengåvan: Den där webbplatsen skulle kunna vara bra om det inte vore för bilderna, man ser att det 
inte är professionella bilder, tycker jag. 

Martin: ja den är inte SÅ dålig faktiskt 

Vad tycker ni om färgerna? 

Jenny: Jag som kommer härifrån tycker verkligen dem symboliserar gengåvan, men det är ju inga ”fina” färger. 
Skulle kunna vara Värmlandstrafik. 

*Gengåvan* 

Hanna: Man kan göra layouten annorlunda kanske 

Johan: Jag tycker inte färgerna är nice alltså 

Gustav: Dem har säkert kunna rocka färgerna, men det är sånt typiskt gammalt stuk på det. Omodernt, lite den. 
Medans myrorna är lite nyare stuk. 

Jenny: Den är väldigt pedagogisk och enkel 

Johan: Jag som inte kommer härifrån och inte vet vad det är så tycker jag färgerna är skitfula. Det kanske krävs en 
större förändring för att det ska ske någonting. Jag vet inte. Men, bilderna är ju också väldigt dåligt tagna o så. 

 

Spontana tankar just mot gengåvan? 

Jenny: Jag gillar ju inte det där med ett kollage med bilder utan göra som på Myrorna med en bild och en check 
text. Informera mer om vad Gengåvan gör, lyfta budskapet 

 

Vad tycker ni om logotypen? 
Jenny: den känns inte så fräsch. Blir för mycket med färgerna. 
Hanna: Kanske hade passat bättre om man förde in budskapet i logotypen mer.  

Johan: Den är ful och tråkig.  

  



 67 

8.2.2 Bilaga 6 Unga föräldrar 
 

Vad har ni för shoppingvanor? Vart, hur ofta och vad handlar ni? Bortsett från livsmedel och barnartiklar. 

William: Jag är snabb. Jag går in i en butik, ser den där tröjan, kollar prislappen och om det är för dyrt så vänder 

jag och går ut. 

Tove: Han är inte rolig att shoppa med 

William: Det är lite annorlunda när jag är med Emma. Jag får typ ont i benen av att gå så sakta. Vi är ju olika. Jag 

tycker om när det går snabbt. 

Tove: Jag har perioder där det blir mycket shopping. Sen man fick barn är det inte jättemycket grejer till en själv. 

Det blir mer barnsaker. Jag kan gå på stan och bara titta, framför allt nu när man fick barn. Dels är inte 

föräldrapenningen som att vinna på lotto men man kan titta för att få inspiration. Sen har jag börjat kolla mycket 

på second hand. Myrorna, resell som är ute vid marieberg, mycket sånt. Jag har ju fått ärva myc,et kläder från min 

kompis så jag har inte behövt köpa så mycket kläder till Nellie. Så för mig har et varit jättebra. Man har ju köpt 

mer för att ”den här var söt” men det har ju varit enstaka plagg. 

Saga: Jag har ju också varit en periodare på det viset. Är det tillexempel en flytt på gång då tittar man mycket på 

möbler. Helt plötsligt blir jag angelägen att inreda. Då kan det vara att det blir en dominoeffekt, men jag är 

uppvuxen med ett ganska minimalistiskt förhållningssätt till konsumtion och min mamma har aldrig köpt ett plagg 

som inte är rabatterat. Man köper kläder när det är sommarrea och vinterrea. Det är idiotiskt att köpa till fullpris 

när det alltid finns till nersatt pris från förra säsongen även om det kanske har gått ut i stil med några månaders 

marginal. Det förhållningssättet har jag alltid haft. Så det tar emot att köpa helpris grejer när man vet att det är lätt 

att fynda om man är smart och strategisk. 

William: Så har jag blivit nu. När jag bodde hemma hos föräldrarna och båda jobba då var det mycket nytt och 

fräscht. Emma tycker jag varit lite bortskämd. Just nu när Emma är mammaledig så kollar vi bara efter de röda 

prislapparna så vi har inte det fetaste just nu. 

Saga: Alltså samtidigt efter några år av att vara dinkisar alltså att man tjänade bra och inte hade några barn, inte 

ens då hade jag samvete att köpa någonting, det har väl hänt liksom men jag har handlat flitigt på 

andrahandsmarknaden också. 

  

Vad har ni för preferenser gällande E-handel kontra fysisk butik? Är något bättre än det andra? 

Saga: Framför allt sen jag blev graid handlar jag nästan uteslutande på nätet. Du, Emma bor ju på stan. 
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Tove: För mig har det varit lite fifty fifty. Och som sagt. Sen Nellie kom har jag mest handlat på stan, för att jag 

har så lätt att ta mig upp på stan. Eftersom man går på stan så kan man tänka att ”nu vill jag kolla på något sånt 

här”. Sen som sagt har jag fått ärva leksaker, kläder, typ allt från min kompis. Så jag har inte behävt handla så 

mycket ännu till henne. Det klart  man har handlat lite smågrejer, och då har jag kunnat göra det på stan för då blir 

det såhär ”men vi går en promenad, vi går ut”, så då har det blivit stan. 

Saga: Jag har handlat nio plagg till Viggo som är ett år. Allt annat är ärvt eller skänkt från när jag var liten, och att 

man haft tur att folk i ens närhet inte ska ha mer barn och vill därflr dumpa allt på en. Och jag har ingen 

prestigekänsla heller i att allt ska vara nytt. Men däremot så finns det vissa saker som  man a säkerhet vill ha nytt 

eller av ett specifikt märke och då har jag köpt allt på nätet. Av enkla anledningen att jag inte bor på stan och det 

inte är så smidigt för mig att ta mig då jag inte har någon bil. Det är så smidigt att från soffan kunna skicka hem 

den där whatever. Men det är mest inredning och babygrejer som shoppats senaste året. 

Tove: Snart bor vi inte på stan. 

William: Jag har mest handlat fysiskt. Det är senaste 1,5 åren som  man shoppat hem lite för det är smidigt, och 

sen har man hört från poddar att det är kampanjer och liknande. 

Saga: Jag ha rinte shoppat mycket kläder på nätet, men möbler och inredningsgrejer och babysaker typ. 

Finns det några kriterier som ni upplever är viktiga när ni väljer att handla i butik eller online? 

Saga: Ja, det finns egentligen bara ett primärt kriterie för mig. Och det är om jag tycker det är värt pengarna. Om 

det är mycket vara för pengarna. Jag är inte en märkestjej som betalar för en liten broderad krokodil. Så för mig är 

det helt enkelt om det är pengarna värt. Kampanjer, rabatter och kvalité. Det kan vara skit och då är det inte värt. 

William: Det är så för mig med. Men jag tycker om märken och om jag väl är i Stockholm åker jag förbi Barkaby 

och köper nya Nike-skor för 500 spänn istället för 1500. Jag tänker på pris, men även hur det ser ut. 

När ni handlar i butik, har det någon betydelse vem det ärsom jobbar i butiken? Om ni kan identifiera er 

med personalen. 

Saga: I mitt fall tänker jag att det är ofrånkomligt när det kommer till vad jag handlar för kläder. Då tror jag att de 

få butiker jag handlar i som inte är second hand oftast är butiker som är ganska måna om att deras expediter har 

en särskild stil. Det är inte för att jag tycker att det är viktigt men det är nog svårt att jag inte relaterar till 

butikspersonalen där jag handlar och då blir det utomatiskt att jag anförtror mig till dom när det kommer till hjälp 

med att välja ett plagg. Carlings och monki tycker jag är ganska sådär måna om att expediterna är på ett visst sätt. 

Jag tycker ofta att det är en kategori stilar och personligheter. 

William: Jag har nog inte tänkt på det där. 

Tove: Jag har nog inte heller tänkt på det där. Jag har aldrig blivit illa behandlad eller tyckt att någon specifik varit 

dryg. Inte vad jag lagt märke till. 
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William: något jag tänkt på är att om man vill ha och behöver mycket hjälp så får man det inte. Men ska man bara 

in och småkika på något blir man alltid attackerad av personalen. 

Tove: De flesta skulle jag säga ändå är trevliga och hälsar. Som mamma har man ofta mycket tid och går ofta på 

stan på dagen när det är mindre folk. Då har de kanske tid att säga hej för att det bara är ag och tre till och då blir 

det inte den där stressen och rushen utan snarare ”säg till om du vill ha hjälp”. Så det kanske beror på vilken 

tidpunkt. 

Saga: Jag kan inte minnas senaste gången jag var inne i en butik för att jag var på en renodlad shoppingrunda. För 

mig är det ofta att jag vet vilket plagg jag vill ha, typ som att jag har ett par brallor till Viggo, eller om du och jag 

Emma ändå ska ta en lunch och jag har ett tydligt mål på stan kan det bli så att jag smiter in för att se om byxorna 

finns, men att gå runt och kika bland hyllor kan jag inte minnas sist jag gjorde. Jag är nog ingen shoppingtjej. 

Tove: jag är ju mer shoppingtjej men jag shoppar ju itne så. 

Saga: Men det ligger kanske i ditt intresse att det är kul att gå runt och kolla. Du har ju dessutom ett barn som 

också går med på att sitta i vagn hu länge du vill. 

Brukar ni reflketera över er konsumtion? 

Saga: Ja, jättemycket. 

Tove: mer när man fått barn skulle jag säga. 

 

Är det av ekonomiska skäl? 

Saga: Jag har nog ett ganska sunt förhållningssätt till pengar men senaste reflektionen som jag gjorde var vid 

årsskiftet då jag satte ett köpstopp för mig på nya kläder, att jag bara får köpa på andrahandsmarknaden till mig 

själv fram till juli. Förutom träningskläder och barnkläder. Och hittills hart jag hållit det men det är ur 

miljösynpunkt, men det klart att det blir schysst mot plånboken också. 

William: Jag har aldrig varit någon stor spenderare så, mer på nöjes. Jag har aldrig känt att ”oj, nu har jag köpt 

alldeles för mycket tröjor det senaste halvåret”. 

Tove: Ditt syns ju inte, Marcus. Mitt syns ju. Jag la märk till häromdan att jag har typ inga tshirts, eller vanliga 

ardags t-shirts att ha till byxor utan mest linnen eller långärmat. Så då tänkte jag att jag kunde gå in och kolla på 

Myrorna för jag skulle ändå in och droppa lite skor, och då hittade jag ändå tre t-shirts där. 

Linn: Men myrorna är det bästa second hand-butiken vi har här i Örebro. 

Emma: Och re-sell ute i Marieberg 
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William: Men inte för vuxna 

Tove: nej men det beror ju på. Där är det så himla olika vilka som hyr skåp och vad de har för grejer. Jag var där 

med en kompis igår och hon hittade tre saker och jag hittde ingenting så det beror ju på vad man har för smak och 

stil och vad man är ute efter. Jag har ju fått upp ögonen mer för second hand-shopping senaste året. Jag vet inte 

varför jag inte har det tidigare men nu skulle jag kunna gå bara i sånna butiker. Det skulle räcka med att titta, jag 

bheöver inte nödvändigvis inte köpa något. 

Upplever ni att vi som konsumenter har ett ansvar när det kommer till vad vi konsumerar? 

Saga: ja verkligen. Miljön är det största 

William: När man var yngre tänkte man aldrig, men nu har man fått veta hur mycket vatten det går åt till att göra 

en t-shirt så då har man fått en annan uppfattning. En vit t-shirt tänkte man bara var en liten bit tyg, men det ska 

tvättas oh färgas. Mer uppfattning har man fått ju mer information som kommit om det 

Saga: Lägger man många tankar om hur arbetsförhållanden går till bakom vissa klädproduktioner så är det 

självklart en viktig aspekt att ha i åtanke, men i mitt fall är det just miljön där jag känner ett ständigt ansvar och där 

jag får lätt till dåligt samvete om jag inte tänker ett extra varv innan jag köper. Jag tror jag läste någonting i 

samband med black Friday om att om hela jorden skulle konsumera som vi gör i västvärlden skulle jorden vara 

frisk i 80 år till sen skulle det vara kört. 

Känner ni att ni ibland behöver välja bort något som är miljövänligt mot en billigare prislapp? 

William: Tyvärr så är det så. Nu tänker jag främst på mat, ekologiskt och så. 

Tove: Vi försöker köpa så mycket ekologiskt som möjligt, framför allt till Nellie. Allt går ju inte köpa för 

ekologiskt kostar ju. 

William: Klädmässigt har jag inte tänkt på klimatsmat 

Tove: vissa butiker har ju ekologisk bomull, och det är inte dyrare skulle jag säga 

Saga: Vi köper ekologiskt det vi kan. Finns det ekologiskt och icke-ekologiskt så köper vi alltid ekologiskt. Men ja, 

jag menar. Vi har båda slutat snusa men fortsätter köpa nikotinfritt snus vilket är en klassisk grej. Vi är inte 

beroende längre beroende men köper flera förpackningar i veckan och ”lyxar” och gör åt hur mycket plast som 

möjligt. Man försöker hela tiden rättfärdiga sina val som att vi inte köpt bil ännu. 

Slänger ni mycket kläder? 

Alla: nej. 

Tove: det går till myrorna eller så säljer vi på re-sell eller så går det till familjemedlemmar 
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William: förr tog jag en tshirt som var lite utvättad men nu går jag till myrorn istället 

Saga: H&M tar ju emot tyger från vissa buktiker som helst och så tar de emot materialet och i utbyte kan man få 

ett åresentkort 

Tove: Ja vissa kläder som är trasiga vill man ju inte ge till myrorna till exmpel. 

Saga: Det är bara att ta en påse med trasor och lämna in på H&m så återvinner de det. 

Gör ni något speciellt för att visa för andra hur ni är som person? 

Saga: Jag skulle inte säga att jag har en vendetta på något vis men jag tror att det framkommer på mina sociala 

medier, och då har ju inte jag någon stor kanal direkt. Däremot arbetar jag som högstadielärare, och man ska ju 

inte vara privat och man ska inte vara för partisk i frågor heller men när det kommer till hållbar utveckling är det 

något alla lärare ska vara partiska i och ge en tankeställare. 

William: När jag fick barn ville jag bära skjorta oftare. Jag älskar tshirts och jag knäpper inte en skjorta på 

morgonen innan jobbet men på helger. Men på helger när jag ska ut och gå med Nellie tar jag på mig skjorta och 

rock och klär upp mig lite, både för mig själv och för andra. 

Saga: Vad intressant. För mig blev det tvärtom. Jag hamnade i en livskris när jag blev gravid. Jag har alltid fått 

höra av både elever och lärare som driver lite med att jag försöker klä mig som eleverna. Jag har varit motsträvig i 

att klä mig som min ålder. Inte för att vi har särskilt höga åldrar som kräver en viss stil, men det blev skitjobbigt 

för mig när jag blev gravid och inte kunde klä mig som jag ville längre, om jag inte skulle gå runt med magtröja. Så 

där minns jag att eleverna sa att jag inte såg ut likadan ut längre. Att de gjorde den reflektionen visade ju ändå att 

jag gjort ett statement med min klädstil. 

William: jag försöker klä mig lite mer moget nu 

Saga: Gud vad intressant. Jag har ju en livskris åt andra hållet. Jag vill nog verkligen visa att min modersroll inte 

gjort mig varken äldre eller mognare. 

Hur skulle ni beskriva er som konsumenter? 

Saga: Selektiv, ur både ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Men också lite impulsiv, vilket är min svaghet. 

Ibland går jag för snabbt fram så det inte riktigt stämmer överens med mina värderingar. 

William: Jag är impulsiv. Jag går in i en butik och bara köper. Jag går det snabba varvet och kikar sen är det klart 

Tove: man kan ändå räkna på en hand gångerna du går på stan och faktiskt köper någonting. Du köper ju mer 

mat och öl. Jag shoppar mer kläder. 

Saga: jag tror jag kan vara lite av en hycklare. Jag säger att det inte finns någon prestige med märken men ändå blir 

jag prestigefylld åt andra hållet och vill att alla ska veta att jag köper second hand. Att jag vill vara lite 



 72 

PK.konsumtionsmässigt vilket kanske blir lite motsägelsefullt att jag inte har som agenda att rädda världen eller 

miljön utan vill ha någon slags image 

Tove: För mig räcker det att bara jag vet att jag köpe på second hand, men sen kan jag tipsa eller visa andra om 

jag köpt något på second hand. Jag bryr mig inte så mycket om att andra behöver veta, men så kanske jag är om 

jag hittar någonting på Lindex också. Så det är ju både och. 

 

Påverkar era värderingar vad det är som ni köper? 

William: nej 

Saga: Jag har nog redan svarat på det 

Tove: Jag har senste året tänkt mer på vad jag köper, men det beror ju mycket på vad man är ute efter. Om det är 

träningskläder som man inte vill köpa second hand kanske man köper det nytt. 

Saga: Jag tror att mina värderingar är väldigt planterade från mina föräldrar. För mig handlar det nog främst tt jag 

är uppfostrad såhär med sträng sopsortering och att aldrig plocka frukt i påsar på ICA. Jag tror att mycket sitter i 

mig utan att jag reflekterar kring det. 

 

Hur ser det ut för er andra? Vad är ni uppvuxa i för shoppingklimat? 

Tove: Mina föräldrar skiljdes när jag var sju. Jag har inget direkt minne av att vi shoppa kläder, utan det kanske 

var att hon åkte själv på stan för hon kanske tyckte det var jobbigt att gå med tre småtjejer på stan som river i allt. 

Sen kan jag inte säga vart hon handlade för det vet inte jag. Jag har inget minne av det. Eftersom mamma hade tre 

barn och var ensamstående bev det säkert mycket rea. Pappa handlade ju också men det var nog främst att vi 

behöver nya vinterskor men jag minns ju inte många trips till marieberg och gå i butiker. 

Saga: Det är intressant om man ska tänka ekonomiskt. Mamma är lärare och pappa håller på med data, men i 

ochmed att dom var gifta och säkert smarta i andra faktorer har de alltid köpt mycket kvalité. Vi är en fjällfamilj så 

det är peak, fjällräven. De ska vara bra cyklar, bra hjälmar, bra allting. 

Tove: Mamma var också lite så. Det beror på vad det var för typ av kläder men om det var jackor och sånt så 

kanske det var grejer va högre kvaité och större märke men annars så var det bara vanliga kläder 

William: Jag har minne av att morsan tog ut mig på en shoppingtur och vi gick igenom butik efter butik en gång 

per säsong. När det var skidsäsong var det dags för nya skidkläder och jag hade mycket galon från topp till tå. Vi 

handlade ganska mycket tror jag men per säsong. Grannarna var läkare och VD och de pekade på fjällräven och 
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fick fjällräven. Vi fick inte allt vi pekade på men vi fick nytt, fräscht av bra kvalité. Man jämförde ju sig med den 

familjen bredvid. De hade iphones tidigt i åldrarna och jag hade pappas gamla telefon. 

 

Är det viktigt för er med bekräftelse från personer i er omgivning? 

Saga: Här vet man ju vad man vill svara 

William: inte längre. Främst i ungdomen men nu känns det nästan lite pinsamt 

Saga: jag tror man nästan pratar för alla när jag säger att behöver minskar efter att man fått barn. Man får ju 

bekräftelse genom att vara någon viktigaste person för alltid och man tar det ansvaret på så stort allvar att den 

ytliga bekräftelsen inte blir så viktigt, samtidigt som när man väl sätter sig och har de här timmen över och scrollar 

instagram så kan ju saker samexistera. Även om man har ett djupare perspektiv och prioriteringar så kan man 

samtidigt få en kick av att få många likes eller kommentarer på instagram 

Tove: För mig har det mer blivit att ju äldre man blir ju mer skiter man i det 

Saga: Eller ju äldre man blir så förändras vad som räknas som bekräftelse? 

Emma: Ja men lite så också. Allt förändras ju lite hela tiden. Mer saker kommer ut. Jag söker inte bekräftelse. 

Lägger jag ut en bild på instagram så struntar jag i om en person bara gillar. Det är mest för mig själv. Det kan 

vara så att jag lägger ut en bild på Nellie så familj och vänner kan se Nellie mer 

William: Vi skapade ju en familjegrupp 

Tove: Vi har en familjegrupp som är sluten där vi kn lägga upp på Nellie. Men bekräftelse från Marcus är ju aldrig 

fel 

Saga: man kan ju ha omvärderat vad som är bekräftelse. Det kan ju vara bekräftelse i form av nya vänner. Som du 

och jag Emma. Vi har ju blivit vänner efter att vi har fått barn. Bekräftelse i äkta och riktiga relationer. Man har ju 

skalat bort väldigt mycket, frivilligt och ofrivilligt eftersom man inte har tiden. 

Tove: ja, det är ju någr som fallit bort efter att man skaffat barn 

Saga: Ja, och de fortsätter att likea på instagram och det bryr man sig ingenting om. Man skulle kunna prata i 

evigheter som bekräftelse eftersom det handlar om självkänsla. Egentligen borde det ju inte vara viktigt men det 

blir att man använder det som bensin. 

Tove: Jag kom på nu migsjälv att efter jag lagt upp något på instagram och får många kommentarer där folk 

skriver fina saker, men Marcus inte gör det så kan jag tycka det är jobbigt. Linns kille kan kommentera ”vad fina ni 

är, älskar er” men det gör inte Marcus. 
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William: men det är som när tjejer lägger ut bilder på sigsjälva på instagram och deras vänner kommenterar 

”finaste du”, det är löjligt. Om vi sitter i samma soffa behöver inte jag kommentera det. 

Tove: Men vi har pratat om detta, det är väl inte så jobbigt att bara göra ett hjärta? Men jag har kommit ifrån det 

nu, men innan tänkte jag ”tycker inte du om mig?” 

Saga: Men det där handlar nog mycket om vad man är van vid. Nu kommer jag lta som orst girlfriend of the year. 

Jag bryr mig nog minst om vad min kille kommenterar, för jag vet redan att han  gillar mig. Det han skriver kanske 

jag scrollar förbi och bryr mig mer om vad någon gammal klasskompis säger. 

Tove: jag tror mycket kommer ifrån när jag var gravid. Jag ville inte vara själv utan jag ville att Marcus skulle vara 

hemma, jag ville att han skulle gilla mina saker på facebook och instagram. Det var nog hormoner 

Saga: Det kan också vara så att Jocke alltid gillat det jag la upp och om han skulle sluta göra det så skulle jag tycka 

att det var skitjobbigt. 

Tove: Marcus har egentligen aldrig gillat det jag lägger upp, men det var främst under en period som jag tyckte det 

var extra jobbigt. 

Brukar ni handla kläder eller produkter för att försöka uppnå ert ideal-jag? 

Saga: Ja, inredningsmässigt speciellt. Men jag vet inte vad det säger om mitt jag förresten. Jag vill inte att någon 

ska komma in i mitt hem och tro att jag är rik, för jag ä,skar att second hand-fynda till hemmet. Men jag tror jag 

har ett väldigt inredningsintresse och om man är intresserad av något vill man ju få bekräftelse på att man är bra. 

Det är väl ett sätt att försöka stärka mitt jag. 

William: Man köper ju något för att det är snyggt och man tänker att det passar en. 

Tove: Det är svårt. Jag kan inte heller direkt säga vad jag har för stil. Jag kan inte svara specifikt. 

 

Skulle ni säga att era vänner handlar på samma butiker som er själva? 

Tove: Det är lite blandat. 

Saga: jag kan nog inte uttala mig om det 

William: Jag vet inte vart folk handlar. När man var ungdom hade man stenkoll men nu vet jag inte vart folk 

handlar. 

Saga: Det säger väl ganska mycket om att vi inte är särskilt shoppingintresserade. För jag vet inte vart mina 

vänner köpt sina kläder. Det vi snackar om är snarare att vi tipsar varandra om bra babygrejer och vart man får tag 

på det. 
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Tove: Jag har någon som shoppar mycket beggagnat via faebook. Det finns många babyloppis grejer på facebook 

och det har jag fler vänner som också köper. Hennes nummer ett är internet medan jag hellre går till en fysisk 

butik. Men det är lättare för mig som bor i stan. 

 

Blir ni påverkade av era vänner när det kommer till hur mycket ni konsumerar? 

Saga: Nej, men däremot ser man att det förekommer inom sociala medier. 

Tove: I alla fall alla mina vänner har barn och där finns ingen mom shaming eller något sånt. Inte från familj 

heller 

William: Jag tycker att vissa vänner handlar för mycket, men jag skiter ju i det. Vissa handlar lite överdrivna grejer. 

Saga: Det enda sätt jag påverkas av det är att de jag har i min närhet och familj köper dyra grejer till min son. Det 

påverkar mig för att det är vi som är orsaken till att dessa saker blir köpta, och då kan jag då kanske säga att nästa 

gång ni köper sånt här så kan ni kolla andrahandsmarknaden. Visserligen har de lyssnat en del och köpt på polarn 

och pyret, som är bra ur miljötänk, men hur många vindfleece finns inte på re-sell från polarn och pyret? Säkert 

många. 

 

Vad tänker ni kring begreppet second hand? 

William: Innan tänkte jag bara skit. Att det enbart fanns gamla tweedkostymer och att det var sunkigt och tråkiga 

butiker. Men nu har man fått upp ögonen. Det började med att jag intresserade mig för möbler på erikshjälpen. 

Jag köpte en fin fåtölj för 200 spänn och en kompis köpte en ascool kista som hon har som bord i 

vardagsrummet. Jag har blivit mer intresserad av möbler. När det kommer till kläder går jag bara snabba varvet 

men när det finns möbler blir jag mer intresserad än vad jag blir för kläder. 

Saga: Jag blir peppad och shoppingsugen. Second hand är ett billigt och miljövänligt sätt att skapa sig en stil. För 

de pengarna jag skulle köpa två plagg i en ny butik kan jag köpa en veckas outfit. Sen också att inte se ut som ett 

reklamblad. Jag tycker det är jobbigt att gå runt och tänka att nu vet alla vart jag har köpt detta för det står i Ginas 

skyltfönster.Så det är kul att veta att denna byxan kanske jag är ensam om. 

 

Finns det några nackdelar med second hand? 

Saga: Ja det här fenomenet med att det är billigt så vi köper ännu mer n vad som behövs och det är inte 

ekonomiskt. Man köper vissa saker bara för det är billigt. 
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WIlliam: Ja, men det tar ju inte mer av resurserna så det är ändå bra att vi handlar mer på second hand än gå till 

nånstans. Pengar måste vara i rörelse och så länge vi inte tar av jordens resurser är de bara bra att handla mer. 

Tove: jag har inte fått upp ögonen så mycket för second ans förens de senaste två åren. Myrorna har jag mest 

kollat porslin innan, nu är det vad som helst egentligen. Jg älskar second hand. Jag tycker det är kul att bara titta 

också, jag behöver inte ens alltid köpa. Jag har blivit ganska duktig på att fönstershoppa. 

Saga: jag önskar beyond retro kom till Örebro. Men det skulle nog gör ont i plånboken förresten. 

 

Vad har ni för fördomar kring vilka som handlar på second hand? 

Saga: Miljötänkare är min stora tanke. 

Willliam: hipsters, stockholm, söder. 

Tove: När jag var mindre och mamma skulle på temafest gick hon alltid till myrornas som det var någon 

maskeradbutik. 

William: nu tänker jag barnfamiljer över hipsters tror jag 

Tove: jag är ju där så då kan vem som helst vara där. 

Saga: Det har blivit mer trendigt me second hand om man tänker på alla second hand-appar och på webben. 

Shpock, used by, marketplace på facebook. Det är ganska många fancy appar där influencers och sådana personer 

som inte ekonomiskt behöver köpa second hand faktiskt gör det. Det är jättebra. 

Tove: Bra att fler väljer att lägga ut 

Saga: Det bryter hela den här hippie-stämpeln. 

 

Vad skulle kunna vara en motiverande faktor för folk att börja handla på second hand? 

William: Pris och miljö tror jag. Det är jättebra slagord tror jag 

Saga: Det känns dock som att en person som aktivt inte handlar på second hand skulle ändra sig om jag berättade 

för dom hur miljövänligt det är. Många tror att det är unket. Jag skulle snarare motivera genom att visa dagens 

moderna second hand-marknad. Jag skulle peka på populariteten och statusen som finns i den. 

 

Vad skulle kunna få er att handla mer på second hand? Om det var mer reklam? 
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Saga: Vi är ett sånt konsumtionssamhälle som är undermedveteten påverkade av vad vi ser. Jag tror absolut på att 

synliggöra det. 

William: Vuxenkläder är så dåligt med vad det finns för storlekar. Jag är gan ska tunn och min fördom är att de 

skjortor som finns är så stora. Jag har kollat efter rockar men det är bara gubbar som lämnat in. 

Saga: Förstår jag er rätt att du tänker fysisk butiker? 

William: ja. Det är svårt för mig att hitta. Jag köper mycket till Nellie. 

Saga: Du har inte kollat marketplace? 

William: Nej, men det kanske finns. 

 

Finns det någon typ av produkt som ni aldrig hade kunnat handla på second hand? 

Saga: underkläder och träningskläder. Eller badkläder för den delen. 

William: Samma för mig 

 

Vad vet ni om second hand-utbudet i örebro? 

Saga: Ganska dåligt utbud 

Tove: Nu när jag blivit mer intresserad så tycker jag att det är ganska lite 

Saga: Resell som är ett nytt fenomen är ett uppsving, men det är synd att det ligger utanför stan. Det är en bra 

grej. Man hyr ett bås, eller skåp för en viss summa per vecka. Så skriver de ut etiketter med streckkoder och 

båsnummer så åker man hem och prismärker det man ska sälja och sen ställer man dit det och så är det folk som 

jobbar där som säljer t en. Det är en stor lokal med 150-200 bås. Man går runt och shoppar som vilken butik som 

helst. 

William: På 1,5 vecka så har vi sålt för 2000 kr. 

Tove: jag tycker att det är en skitsmart grej. När min tidsperiod är slut kan jag välja att skänka det som inte blev 

sålt.  Då sätter de upp skyltar ” Allt i detta skåpet 50%” och om de säljer det så går det till någon 

hjälporganisation. Det är olika organisationer som de skänker pengarna till. 

William: Jag vet inte om det finns på fler ställen. 

Tove: Re-sell fick jag reda på av min kompis som är väldigt intresserad av second hand. Hon är på re-sell typ jämt. 

Det är synd att det inte ligger ett mindre i stan så fler folk kan ta del av det. Alla har inte bil och kan ta sig dit. 
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Vad tror ni om framtiden för second hand? 

Saga: Rent digitalt tror jag det kommer öka, men inte de fysiska butikerna. Det är smidigt att kunna skänka via 

nätet. Har man tid och strösäljer lite gör man nog det gärna via någon app medan om man ska sälja av mycket vid 

en flytt kanske man kör till second hand. 

Tove: Ja, jag håller med. Men jag tror att det kommer öka så som re-sell. 

William: jag tror också mer på nätet, sociala medier och mer och mer sidor som kommer sälja. 

Saga: jag vet inte riktigt hur sidor om shpock annonserar. Blocket börjar ju få riktiga konkurrenter. Shpock är ju 

gratis. Det verkar som att det är en het marknad och jag ser nya appar hela tiden. Söker man på app store så 

kommer det upp hur mycket som helst. Jag betalar inget för Shpock men man kan köpa till tillval så på sås ätt 

tjänar de pengar. 

 

Är det viktigt att veta vart pengarna går? 

Saga: inte viktigt som i att jag skulle avstå att köpa något. Men om man vänder på det så tycker jag det är kul att 

gå till stadsmissionen för pengarna går till bra saker. Däremot skulle jag aldrig gå till Myrorna och fråga vart det 

går och sen vända i dörren om jag inte är nöjd. Jag tycker oavsett att det är en bra grej att handla second hand, 

men det är klart att det är fint. Jag tror absolut att det är ett smart drag att tydligt marknadsföra vart pengarna går. 

William: Myrorna är frälsningsarmén va? 

Saga: Du hör, jag vet inte. De kan ha en tydlig marknadsföring så man vet exakt vad pengarna går. 

 

Tycker ni att ni som småbarnsföräldrar ofta inte har tid att shoppa? 

Saga: Ja, verkligen. Det är typ inte riktigt möjligt med Viggo 

Tove: ja, det beror lite på vad man har för barn känner jag. Det är lite så. Jag kan ju gå mycket fysiskt i butiker, 

dels för att jag bor på stan och dels för att Nellie tillåter mig att göra det. Hon är väldigt lugn och trivs att sitta i 

vagnen. Alla barn är ju inte så. Man går nog inte frivilligt på stan om man har en skrikande unge i vagnen som är 

missnöjd i tre timmar. Så det beror lite på vad man har för barn och möjligheter. 

 

Hade ni tyckt det var bra om man kunde gå in på webbsidan av en second hand-butik och beställa vad 

man vill ha och sen köra förbi och hämta upp den istället för att gå runt i butiken? 
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Saga: Ja, absolut. Jag har ju gått till second hand flera gånger och inte hittat det jag vill hitta, då vore detta 

smidigare. 

William: Lite som willys med deras matkasse? 

Tove: Ja, det vore skönt men jag tycker att det är kul att gå och titta lite. Man kommer ut, går och strosar. Men 

visst, är det något specifikt så är det ju skönt att gå in på nätet och se att det finns och att man bara kan hämta 

upp. 

 

Hur tycker ni att exponering av second hand ser ut i media? Finns den? 

Saga: Jag tycker att man ser en växande marknad och en ökad status. Dels genom att jag märker att influencers, 

vilket man vet är förebilder för många, att dom gör samarbeten. Jag såg precis att Margaux gjorde ett samarbete 

med Tradera, och vad når hon ut till? 5–600 000 följare. 

Tove: Det är många influencers som gör samarbeten med sellphy. De packar ner alla sina kläder i påsar och så 

kommer någon och hämtar det. Lite som resell 

Saga: Sen lite det här tiptap. Det är i sig inte en second hand-app men om man rensar hemma så kan dom komma 

och hämta upp det och lämna på second hand. Det känns som det inte bara är status att köpa utan även status att 

sälja. Jag kan själv känna att jag haft den värderingen, att det är lite fult att lägga ut något för 30kr precis som att 

”jaha, har inte hon pengar? Försöker hon få råd till hyran?”. Förstår ni vad jag menar? Medan influencers som 

utåtsätt inte verkar mer pengar istället statusstämplas som rensar och säljer. 

 

Tycker ni miljöaspekten är tillräckligt upplyst? 

William: Nej det tror jag inte alls. Det är nog underförstått, men man är nog inte upplyst. 

Saga: Jag tror nog inte det är underförstått alls. Jag tror att det är jättemånga som inte vet vad konsumtionen 

bidrar till miljömässigt. 

Tove: Man vet ju, men mn vet ju inte allt ändå. Men man försöker ju göra det man kan. 

Saga: Det är ju sånt som ska undervisas i högstadiet idag. Både inom någiot utav so-ämnena och i textilslöjd. 

Hållbar utveckling måste finnas med och är en punkt som inte få lämnas. Jag tror att det är samhällskunskap som 

har konsumtion i sig.  

William: hemkunskap kanske 

Saga: Ja, och i kemi är det också undervisning om kemisk framställning. 
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Tove: Mycket har förändrats sen vi gick i skolan 

 

Nu ska ni få titta på tre olika hemsidor och värdera dessa.  

*Visar Gengåvan* 

Saga: Den där är skittråkig. Inte det minsta.. 

William: Varför grönt och gult? 

Saga: Dels det, men bilderna är ju inte alls lockande.  

William: “vi ger till barnen” borde komma först 

 

Skulle ni kunna handla där? 

Saga: Absolut, men då är vi redan rätt inbitna i second hand. 

WIlliam: Jag skulle gå in om jag hade gått förbi men om jag bara hade tittat på hemsidan… 

Saga: Man slänger sig inte ut direkt.. 

 

Om det inte hade stått second hand, hade ni handlat då? 

Saga: Nej 

William: Nej. Ännu mindre chans 

Saga: Det är för att det är second hand som det är okej. 

William: Känslan jag får är att det ska stå Granngården eller något 

 

Vad tror ni de har för målgrupp? 

William: äldre 

Saga: Ja, samma här 

Tove: barns drömmar.. nej jag vet inte 
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William: Om det här med “Vi ger Liv till barns drömmar” Varför är Liv stavat med stort L? vad är också barns 

drömmar? Vi frändrar världen..Ganska stora ord. 

*Visar Myrorna* 

Vad får ni för intryck här? 

Saga: Här har de samhällsorienterat mer. Det påminner om hur man lägger upp bilder i ett instaflöde, sättet det är 

collageskapat. 

William: Här finns det något 

Tove: Här är det någon som jobbar med att updatera 

William: jag gillar att man ser att det är folk som faktiskt står i kläderna 

Saga: och så står det #myrornasstil. Senaste nytt från instagram, så det här är updaterat. 

 

Skulle ni kunna handla här? 

Saga: Ja 

 

Vem är målgruppen här? 

William: Unga, 

Saga : Unga, skulle jag säga. Det är dem här söderhippiesen vi snackade om 

Tove : Jaa men alltså alla? Ja men jag känner genrellt, eller kanske inte. Ja men det lite 

för såhär high-tech så dem äldre kanske blir exluderade att det blir lite rörigt 

Saga : Men det kanske inte gör någonting ändå för dem vet att butiken finns fysiskt och 

jag kan gå dit ---- färgkodar butiken avdelning? -8.30 ish 

William : Det beror ju på vad som menas med målgruppen om det är för butiken eller för 

hemsidan 

Saga: Men hemsidan känns ju yngre.. 

Ludvig: Plus att, jag menar äldre hittar ju inte dit… Inte för att vara fördumsfull men alltså 

jag vet, jag som 70åring vet att Myrorna ligger i stan och jag kommer inte gå in på deras 
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hemsda utan går dit direkt. Så hemsidan är ju liksom..  

 

 

*Humanas webbsida* 

Ludvig: Oj, tre X framför hemsidan…? 

William: Oerhört märkligt. Hade det bara varit startsida så… Jag vet ju fortfarande inte vad 

dem gör? 

Tove: Är det här second hand? 

Saga: Dem behöver förtydliggöra med vad dem är 

Tove: Ja för det här fattar jag ju inte, jag hade nog trott att jag kom in  

på en porrsida helt ärligt 

Ludvig: Jag sa ju det så jag var inte ute och cykla?! 

Tove: Nej men på riktigt?! 

Saga: Jag, jag var snarare kopplad till att det var med skönhet på något vis, typ 

salongsfeeling 

Ludvig: Ja och det blir ju inte tydligare *där* är ju en bild på en ingång skulle kunna vara 

vilken som helst. 

Tove: inte second hand shopping skulle jag koppla det till i alla fall 

 

Skulle ni kunna handla här? 

Tove: Nej 

William: Nej 

Ludvig: Nej 

Saga: Ja 

Ludvig: Kanske om jag gick förbi utanför, baserat på hemsidan.. 
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Saga: Det var ju massa bilder och college likt det var jättelikt Beyond Retro 

Tove: Ja men bara man kommer in på sidan och det är mer tidigt att det är second hand 

så skulle jag kunna handla 

Saga: Jag skulle nog kunna köpa hela min årsoutfit där 

 Tove: Bara jag visste var det var för någonting 

Saga: Men det är ju det där med läpparna och att dra in massa coola kids o vuxna som 

står i snygga retrokläder liksom.. 

 

Vad tror ni de här har för målgrupp? 

Saga: jag tror 20 

Tove: mellan 18-28 kanske 

William: Samma målgrupp som Weekday 

Saga: ja eller beyond retro 

Saga: men jag tycker det var synd bara men den där plutläppen liksom 

Tove: ja men jag fattar liksom inte… 

Saga: får vi veta liksom är det bara kläder eller är det någon salong? 

 

Nej det är bara kläder 

Saga:  Då är ju den där läppen jättesynd. Man fattar ju ingenting 

Tove: Ser jag dåligt eller ser man någonstans att det står second hand? 

Saga: Ser ni? Där står det Juicy, och sen en kvinna m ed lite juicy lips 

William: Om jag hade kommit in där hade jag tänkt ”oups vart hamnade jag nu?” 

Saga: Det är synd för man förstår att de försöker locka med fel saker 

William: Happy ending? 

Tove: Jag skulle absolut gå in och titta där om jag gick förbi och såg att det var second 
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hand men jag skulle ju inte gå in baserat på hemsidan 

William: ja då är den gröna och gula hemsidan tydligare 

Saga: Håller ni med om att stilmässigt när man skymtar lite kläder så känns det ganska 

modernt? 

William: Jag såg en.. 

Saga: Jag såg fler och jag såg kläderna som modellerna hade på sig. Men de borde skylta 

mer om att det är en second hand-butik 

Ludvig: Dem gör inte sig själv några tjänster.. 

William: Nej inte mediamässigt 

  

Vilken är bäst? Vilken är sämst? 

Saga: Jag tycker Myrorna är bäst, men jag tror att ehh, högstadie och gymnasieelever 

skulle dras till den högra *Humana*, dock är ju ofta de personerna med kanske sämre 

ekonomi, dem kanske inte shoppar i den utsträckningen, men andra sidan så är det ju  

bara ***** konsumenter (-2:40) och det är dem som måste ändra uppfattning och förstår statusen i 

andrahandsshopping. Jag tycker verkligen att den där läppen va olycklig alltså… Jag tycker att dem gör mycket 

mycket annat bra dels stilen, hur dem är utåt med flera etniciteter, tycker jag är skitbra. 

William: Jag tycker att det gula och gröna (Gengåvan) känns inte som man lockar dit 

några.. 

Saga: Det är en hemsida i onödan nästan 

 

Hur hade den kunnat bli bättre? 

Saga: Ja men asså dels, uppdatera 

William: uppdatera allt 

Saga: Dels att uppdatera så det inte är taget med en gammal digitalkamera på vyn när 
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dem står och köar i ett industriområde. Dem skulle behöva… …men framförallt hur man 

ska navigera sig, det känns som ett veckobrev man bara scrollar neråt och man får all 

information om man inte vill det. Myrornas sidan verkar vara mer, kategoriserat och jag ser 

att ”det där vill jag veta mer om” så klickar jag där liksom 

 

Vad tycker ni o Gengåvans logotyp? 

Tove: Känns gammal och utdaterad 

Saga: Den är inte tilltalande alls. Man blir inte lockad. 

William: Känns som dom hade kunnat göra ett bättre jobb med logotypen, den är inte 

snygg som den är nu. 
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8.2.2 Bilaga 7 Stamkunder 
 

Vad är det som motiverar er att handla second hand? 
Göran: Billigt. Det finns grejer som är svårt att få tag på den öppna marknaden 
Stig: Man kommer undan billigt 
Lena: Det är ju så. vi pensionärer har inte så bra ekonomi. Det är inte bara att gå ut och köpa det snyggaste 

man vill ha. och samma som du säger, det finns udda grejer. Det även roligt för man träffar folk man kanske 

inte sett på många å 
Göran: Vi är i den åldern att vi har växt upp med att man ska ta vara på det man har och inte slösa. Det sitter i 

oss. Idag är det mer slit och släng.  
Anna: Man kan göra fynd. Barn och barnbarn tycker det är jättekul. Man kan få jättefina märkessaker. För 

mig är det roligt att kunna ge fina saker. Samtidigt så träffar man mycket folk. Det är socialt framför allt.  
Stig: Jag har inte tänkt så mycket på miljön tidigare men nu hör man om det varje dag 
Anna: Så är det ju 
 

Hur upplever ni Gengåvans kommunikation för biståndsarbete? 
Göran: Vi är inte så insatta. De har väl bytt organisation? 
Anna: Är de med stadsmissionen? 
Göran: Det hade kunnat vara tydligare om vart pengarna går 
Stig: Kläder vet jag att de skickar. Vi ser nån container de tömmer.  
 

Vad tycker ni är speciellt med Gengåvan om man jämför man annan second hand? 
Göran: Det största är att vi har den sociala verksamheten. Cafét är viktigt. Det är väldigt bra och är en stor 

anledning till att vi går hit. De har ett brett utbud 
Lena: Ohja 
Stig: Jag håller med. Även om vi kommer hit och tar en fika så går vi alltid en sväng. Man tar ju en runda 

även om man inte handlar. 
Anna: Jag tror att Gengåvan vinner på att få hjälp för de ligger lite efter. Briljanten tillexempel är duktiga på 

att komma ut på Facebook. De andra har kommit ikapp med sin marknadsföring. 
Lena: Något jag tror var en miss är att de tog bort kaffelappen. Den drog med sig massa folk. Innan fick man 

en kaffelapp när man lämnar in varor. 
Göran: Det är småpengar för dom 
Stig: Jag tror de tappade mycket folk där. 
Anna: Jag tror att det vore något att ta tillbaka. 
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Använder ni er av Gengåvans hemsida/sociala medier? 
Göran: nej 
Stig: Personligen gör jag inte det 
Anna: Jag kikar ibland 
Göran: Jag har nog varit inne på hemsidan någon gång  
Stig: Data och det där är inte min grej 
Göran: Som jag förstår det med hemsidor så är det att du måste underhålla den, och gör inte Ulf (chef) det så 

är det lika illa ändå 
Lena: Ja, det är jätteviktigt 
 

*Visa hemsidan som den ser ut idag*  
 

Vad tycker ni om hemsidan? 
Göran: inte så mycket att bråka om, jag tycker det ser fint ut. 
Stig: Det här var okej 
Lena: Ja den har de fått snygg faktiskt 
 

Vad tycker ni om den gulgröna färgen? Tycker ni det representerar Gengåvan? Hade ni brytt er om 

det var två andra färger? 
Göran: ja absolut. Det står ju ändå för lite klimat 
Lena: Jag tänker på Karlstad express 
Anna: Jag tycker inte den ska ändras  

 

Vad tycker ni om bilderna? Hade de kunnat bli bättre? 
Göran: Ja för de yngre tror jag nog kanske det 
Anna: ja, jag tror faktiskt det. Ha lite mer bilder på inredning. 
Lena: Ja, bilderna gör mycket. 
Anna: Tänk på det som är säsongsaktuellt och uppmuntra till att “kom in, nu har vi fyllt på med 

sommarkläder!” 
Göran: Fläktar går ju bra på sommaren. 
Lena: Cyklar kanske 
 

*Visa sedan våra förslag på hemsidor* → vad tycker ni om struktur och layout? (Bilaga 19–20) 
Anna: Detta var bra “en soffa en kaffekopp eller kanske en gammal radio (Bilaga 20) 
Lena: Ungdomar letar ju gamla saker också, inte bara nya saker. 
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Göran: här har ni ju fått rätt (Bilaga 19) 
Stig: ja, det håller jag med om. Bra att ni har bild på smycken och porslin 
Anna: lampor ska ni ha med! Det är jättestort! 
Alla: Den tycker jag är bäst, den kommer etta (Bilaga 19) 
 

Vad tycker ni om typsnittet och färgerna? 
Lena: jättefint 
Anna: Bra, kanske lite otydlig text 
Göran: Ja, texten skulle kunna va tydligare. Färgerna är också fina 
Lena: Ja, det är ju grönt och gult som det ska 
 

*Visa logotyp Gengåvan, sen våra förslag* → vad tycker ni om att den kanske skulle ändras? (Bilaga 

13) 
Stig: Den här gillar jag, den med handen och texten 
Göran: De va svårt med handen bakvänd (om ordmärket), står det utskrivet då? Den här säger lite mer kanske 

för folk som inte vet vad Gengåvan är för nåt? (om logotyp+text) Det kan ju vara vad som helst (om 

ordmärket). Det ser ut som ett dataföretag eller vad som helst. 
Stig: Ja, ja precis. Jag tror den behöver ha text med. 

Göran: Ja, jag skulle nog föredra den 

Anna: Jag är nog tvärtom jag jag skulle föredra G:et fast det ska också stå Gengåvan 

*alla håller med om att det ska stå utskrivet* Å andra sidan ser den ut som en grönsak så det kanske… 
Anna: Jag tror det även är viktigt att visa att det är för barn också 

Göran & Stig: Ja det är bra att lyfta fram det med.. 

Anna: Får dem in en fot och förstår vad det innebär så tror jag dem kommer bli världens kunder… Jag har en 

svärdotter som ALDRIG skulle köpa begagnat och jag köpte ju inget till henne därför.. och sen så min dotter 4 

år senare köpte massa grejer på second hand och visade henne…. ***** → det behövs bara den här inputen, 

nu är hon själv på loppis och säljer saker. 

Göran: Ja men de ska nog börja tidigt det går inte att ställa en fjortonåring här direkt och… då blir det nog en 

annan grej. Man måste få med det i modersmjölken. Stöpa’t i god tid.. 
 

*Visa tryckmaterial Gengåvan, sen våra förslag* → är våra förslag för mycket? För krångligt? (Bilaga 

23) 
Lena: Ja de va bättre 

Stig: Ja, mmm ja jo mycket bättre 

Göran: Ni kapade huvudet på henne där bara men… åh ja ne men det här var ju snyggt alltså! 
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Göran: Ja men det är lite modernt, det är lite uppdaterat, ja tycker det är bra att ni lyfter lite miljöfrågor och… 

Anna: Ja det är bra med miljö och sånt och den kampanjen har ni fått fint med rea där 50% 
Göran: Ja jo det är inte för mycket, simpelt... 

Stig: Enkelt och rent och bra färger 

 

Ni hade gillat det här om det satt på väggarna och i skyltfönstren? 

Alla: ABSOLUT!! 

Stig: Ja det är klart! 

Lena: Jag tycker inte den ska vara bara där man går in, och kan vara där på andra sidan också. 

Göran: Man kan ha det lite på flera ställen 
Anna: Det kan ju va så att när man går ut och betalar att man ser det här också och “Oj, det var visst 50% på 

alla skor..” 
Göran: Jaa visst!! 
Stig: Just 50% där och färgen där. De va riktigt fint de 

Göran: Ja den skulle jag vilja ha!! 
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8.3 Typografi 

8.3.1 Bilaga 8 Skiss 1 
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8.3.2 Bilaga 9 Skiss 2 
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8.3.3 Bilaga 10 Resultat  
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8.4 Färg 

8.4.1 Bilaga 11 Skiss 
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8.5 Logotyp 

8.5.1 Bilaga 12 Nuvarande logotyp 
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8.5.2 Bilaga 13 Skiss  
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8.5.3 Bilaga 14 Resultat  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 97 

8.6 Bild  

8.6.1 Bilaga 15 Gengåvans fotografier 
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8.6.2 Bilaga 16 Resultat  
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8.7 Moodboard 

8.7.1 Bilaga 17 Moodboard 
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8.8 Webbsida 

8.8.1 Bilaga 18 Nuvarande webbsida 
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8.8.2 Bilaga 19 Skiss  
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8.8.3 Bilaga 20 Skiss  
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8.8.4 Bilaga 21 Webbsida resultat 
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8.9 Trycksaker 

8.9.1 Bilaga 22 Nuvarande trycksaker 
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8.9.2 Bilaga 23 Skiss  
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8.9.3 Bilaga 24 Resultat 
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8.9.4 Bilaga 25 Resultat  
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