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Sammandrag 

Vissa människor väljer att skänka saker som gåvor istället för att slänga eller sälja dem och 

detta gåvogivande antas skapa något av värde för givarna. Vilka värden som skapas av 

gåvogivande och när de uppkommer undersöks i uppsatsen genom en case-studie av 

Erikshjälpens secondhandbutiks gåvogivare utifrån teorierna Service Dominant Logic och 

Service Logic. Studiens resultat visade att värden som skapades var: att göra sig av med 

saker; att skapa nytta för andra, vilket uppstod direkt genom att någon annan kan använda 

de skänkta sakerna och indirekt genom att gåvorna vid försäljning i secondhandbutiken 

genererar ett bidrag till bistånd; samt att de skänkta sakerna kan återanvändas och bidra till 

en minskad miljöpåverkan. Dessa värden uppkom vid olika tillfällen i gåvogivarprocessen och 

genom olika aktörers inblandning. Secondhandbutiken kunde genom sitt agerade bidra som 

möjliggörare till värdet som skapades för gåvogivarna eller bli en samskapare av värde 

tillsammans med gåvogivarna. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Gåvogivande, secondhand, värde, värdeskapande, Service Dominant Logic, 

Service Logic  



Innehållsförteckning 

1. Inledning ............................................................................................................................................ 1 

1.1. Problemformulering .................................................................................................................. 2 

1.2. Syfte och frågeställning ............................................................................................................ 3 

1.3. Studiens disposition .................................................................................................................. 3 

2. Teori ................................................................................................................................................... 4 

2.1. Motiv till hjälpande .................................................................................................................... 4 

2.2. Motiv till givande ........................................................................................................................ 4 

2.3. Service Dominant Logic ........................................................................................................... 5 

2.4. Service Logic ............................................................................................................................. 7 

2.5. Skillnad mellan SDL och SL .................................................................................................... 8 

2.6. Värdeskapande sfärer .............................................................................................................. 8 

2.6.1. Leverantörssfären .............................................................................................................. 9 

2.6.2. Gemensamma sfären...................................................................................................... 10 

2.6.3. Kundsfären ....................................................................................................................... 10 

2.7. Analysmodell ........................................................................................................................... 10 

3. Metod ............................................................................................................................................... 13 

3.1. Forskningsansats .................................................................................................................... 13 

3.3. Undersökningsobjektet ........................................................................................................... 14 

3.4. Operationalisering ................................................................................................................... 14 

3.4.1. Motiv: Hjälpande och Givande ....................................................................................... 15 

3.4.2. Roller: Företag och Motpart ........................................................................................... 15 

3.4.3. Värde: Vilket och När ...................................................................................................... 16 

3.5. Datainsamlingsmetod ............................................................................................................. 16 

3.5.1. Urval................................................................................................................................... 17 

3.6. Kategorisering av insamlat material ..................................................................................... 18 

3.7. Metodkritik ................................................................................................................................ 19 

4. Resultat ............................................................................................................................................ 21 

4.1. Bakgrund Erikshjälpen ........................................................................................................... 21 

4.2. Resultat från materialinsamling ............................................................................................ 22 

4.2.1. Motiv .................................................................................................................................. 22 

4.2.2. Roller ................................................................................................................................. 24 

4.2.3. Värdeskapande ................................................................................................................ 26 

5. Analys .............................................................................................................................................. 28 



5.1. Roller ......................................................................................................................................... 28 

5.1.1. Företaget: Erikshjälpen ................................................................................................... 28 

5.1.2. Motpart: Gåvogivarna...................................................................................................... 29 

5.2. Interaktion................................................................................................................................. 29 

5.2.1. Direkt interaktion .............................................................................................................. 30 

5.2.2. Indirekt interaktion ........................................................................................................... 30 

5.3. Värdeskapande ....................................................................................................................... 30 

5.3.1. Vilket värde skapades av gåvogivandet ....................................................................... 30 

5.3.2. Tidpunkt när värdet skapades ....................................................................................... 32 

5.3.3. Värdeskapandets aktörer ............................................................................................... 32 

6. Slutsats ............................................................................................................................................ 34 

6.1. Vilket värde uppkom ............................................................................................................... 34 

6.2. När uppkom värdet ................................................................................................................. 35 

6.2.1. Vilka aktörer involverades i värdeskapandet ............................................................... 35 

6.3. Avslutande diskussion ............................................................................................................ 36 

6.3.1 Förslag till vidare forskning.............................................................................................. 37 

7. Referenser ....................................................................................................................................... 39 

Bilaga 1. Muntliga källor ..................................................................................................................... 43 

Bilaga 2. Intervjumall .......................................................................................................................... 44 

 

  



1 
 

1. Inledning 

I dagens globaliserade värld bidrar ny teknologi till ett ökat utbyte av information, samtidigt 

som de fysiska avstånden minskar tack vare effektivare transportmöjligheter (Hill & Hult, 

2016, s. 4-31). Globaliseringen har även haft påverkan på konsumenternas agerande och har 

lett till en förändring av konsumentens roll: "The most basic change has been a shift in the 

role of consumer - from isolated to connected, from unaware to informed, from passive to 

active" (Prahalad & Ramaswamy, 2004, s. 2). Med mer tillgänglig information har 

konsumenterna större möjlighet att göra medvetna och aktiva val. En tydlig trend som 

orsakats av dagens allt mer pålästa och informerade kunder är ett större visat intresse för 

miljöfrågor och hållbar handel (Portnoff, Nielsén, Padoan, & Sternö, 2013, s. 20). Några som 

framförallt har påverkas positivt av denna nya medvetenhet är secondhandverksamheter, 

vilket till exempel var märkbart i resultatet från undersökningen gällande konsumtion och 

återanvändning av textilier som nyligen utförts på uppdrag av Naturvårdsverket. Mellan år 

2011 och 2013 ökade andelen andrahandstextilier som såldes i secondhandbutiker med ca 

13 procent (Elander, Sörme, Dunsö, Stare & Allerup, 2014, s. 21). Utöver textilier hanterar 

många secondhandbutiker även andra sorters varor och bidrar därmed till en 

andrahandsmarknad för saker såsom möbler, elektronik, böcker, leksaker och husgeråd 

(Ideell Secondhand, 2016). Secondhandbutiker erbjuder ett sätt för människor att göra sig av 

med saker de inte längre behöver och ett miljövänligt sätt att handla på. Eftersom många 

secondhandbutiker i Sverige skänker sitt överskott till välgörenhet (Elander et al., 2014, s. 

10), erbjuder de även en möjlighet att bidra till andras välbefinnande.   

 

Secondhandbutikerna står i beroendeställning gentemot sina gåvogivare och har därmed ett 

stort behov av fungerande relationer med dessa för att säkerställa ett fortsatt inflöde av 

varor till butikerna. Generellt sett har relationsbyggande och nätverkande blivit allt mer 

viktigt för alla företag och detta återspeglas i de senaste decenniernas forskning inom 

marknadsföring (Webster, 1992, s. 1; Grönroos, 1994; Ballantyne & Varey, 2006, s. 336-7). 

Det är viktigt att verksamheter som bygger på människors givande söker en förståelse för 

varför människor väljer att skänka saker till deras verksamhet. Utifrån den förståelsen kan de 

utveckla en marknadsföringsstrategi som uppmuntrar givarna till ett långsiktigt engagemang 
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(Guy, 1988; Hibbert & Horne, 1996, s. 5). Gåvogivarna har olika bakomliggande motiv till 

givande, vilket innebär att de värdesätter olika aspekter i gåvogivandet. Kunskap kring vilka 

värden som uppstår av givande är en tillgång som secondhandverksamheter kan använda i 

relationsbyggandet med gåvogivare.  

 

Värdeskapande är något som behandlas i Vargo och Luschs teori Service Dominant Logic 

(2004), samt i Grönroos teori Service Logic (2006). Med värde menas att individen får det 

bättre, eller upplever att han eller hon har det bättre (Vargo, Maglio & Akaka, 2008; 

Grönroos, 2015, s. 22). Teorierna är möjliga att tillämpa i alla företag oavsett 

verksamhetsområde (Grönroos, 2015, s. 48; Vargo & Lusch, 2008a, s. 4) och med teorierna 

som utgångspunkt kan en undersökning gällande vilka värden som uppstår för gåvogivare av 

att skänka saker utföras. 

1.1. Problemformulering 

Vilka värden som kan tänkas uppstå för gåvogivare vid givande är inte kända på förhand. Ett 

naturligt antagande är att värde uppstår ur ett behov som fylls. I uppsatsen exemplifieras 

forskningsfrågan med hjälp av den ideella organisationen Erikshjälpens secondhandbutik i 

Uppsala, vars varor uteslutande kommer från givare som skänker gåvor. Det intressanta med 

gåvogivare är varför de väljer att skänka istället för att söka andra lösningar, som att slänga 

eller sälja sakerna. Vidare är det intressant att få vetskap om dessa människors 

bakomliggande motiv till gåvogivande. Gemensamt för allt gåvogivande bör vara att det 

skapar värde för givarna, annars skulle de inte ha något incitament till att skänka saker. 

Enligt Helmig och Thaler (2010, s. 159) är undersökandet av beteenden och attityder hos 

givare, samt deras motiv till givande ett viktigt forskningsfält. Genom att utreda dessa 

aspekter kan ideella organisationer förstå hur insamlingar kan ske och hur de kan 

effektiviseras genom applicerandet av marknadsföringsverktyg. Därför fokuserar studien på 

teorierna Service Dominant Logic och Service Logic för att förstå vilka värden som skapas av 

gåvogivande. Vidare motiveras studien av att ideell marknadsföring enligt Helmig och Thaler 

(2010, s. 162) ständigt behöver anpassas till de förändringar som sker i traditionell 

marknadsföring. Behovet av fler empiriska undersökningar av ideell marknadsföring kopplat 

till nya marknadsföringsteorier finns, eftersom området på grund av marknadsföringens skift 
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mot relationer fortfarande är outforskat (Helmig & Thaler, 2010, s. 163). Relevansen i detta 

område inom forskning uppkommer dessutom på grund av dess praktiska tillämpning för de 

ideella organisationerna (Ibid). Uppsatsen ämnar därför praktiskt bidra till ökad förståelse 

för vilka anledningar som ligger bakom värdeskapande för gåvogivarna. Fokus ligger på 

gåvogivarnas upplevelser av givandet och vilka värden som dessa upplevelser genererar. 

1.2. Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att behandla vilka värden som uppstår för gåvogivare när de 

skänker fysiska gåvor till ideella secondhandverksamheter, vilket utförs genom en 

undersökning av Erikshjälpens gåvogivare i Uppsala. Genom att undersöka vilka värden som 

skapas av gåvogivande och när i givarprocessen de uppstår för gåvogivarna, kan vi kanske 

även urskilja vilka aktörer som är inblandade i detta värdeskapande. Studien avser att bygga 

vidare på forskning som svarat på vad som motiverar människor till givande och hjälpande, 

för att besvara forskningsfrågan:  

 

Vilka värden skapas för gåvogivare av att skänka gåvor till ideella secondhandbutiker och när 

i gåvogivarprocessen uppstår de? 

1.3. Studiens disposition 

I uppsatsen presenterades initialt en inledning och problematisering som ledde fram till 

studiens syfte och forskningsfråga. Uppsatsens fortsatta disposition behandlar det teoretiska 

ramverket, vilket inleds med beslutprocessen som föregår hjälpande handlingar och 

fortsätter med en redogörelse av motiven till givande. Därefter följer en presentation av 

utvalda delar från teorierna Service Dominant Logic och Service Logic, vilka fokuserar på 

värdeskapande. De utvalda delarna utgörs av en premiss från Service Dominant Logic och två 

teser från Service Logic. Dessa behandlar hur och när värdeskapande sker, samt vilka aktörer 

som är involverade i värdeskapandet. Teoriavsnittet avslutas sedan med en 

operationalisering som sammanfogar teoriernas delar till en analysmodell. I det 

efterföljande metodavsnittet beskrivs vilka val som gjorts genomgående i uppsatsen 

gällande undersökningsform och materialinsamling. Resultatavsnittet inleds med en 

bakgrundsbeskrivning av undersökningsområdet Erikshjälpen och avslutas med en 
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presentation av insamlat material. I analysavsnittet diskuteras och utvärderas det insamlade 

materialet utifrån analysmodellen och det teoretiska ramverket. Studien sammanfattas i en 

slutsats som besvarar forskningsfrågan och slutligen presenteras förslag till vidare forskning.   

2. Teori 

2.1. Motiv till hjälpande 

Guy (1988) utvecklade The Helping Decision process som beskriver beslutsfattandet kring 

hjälpande handlingar. Processen inkluderar fem olika steg som måste uppfyllas för att 

hjälpande ska ske. Först måste den potentiella hjälparen ha en medvetenhet om att en 

annan individ är i behov av hjälp. När detta steg är uppfyllt bör den potentiella hjälparen 

också uppleva att behovet av hjälp är stort och brådskande. Därefter måste den potentiella 

hjälparen erkänna för sig själv att han eller hon har ett personligt ansvar att hjälpa. Den 

potentiella hjälparen måste också uppleva att han eller hon besitter den förmåga och 

kompetens som krävs för att kunna hjälpa någon annan. Först när alla dessa steg är 

uppfyllda kommer hjälparen att ta det sista steget och implementera den hjälpande 

handlingen. 

2.2. Motiv till givande 

"A donor is a person who donates something voluntarily" (Heikkilä & Leikas, 2014, s. 231). 

Frivilligheten i donerandet av något är utmärkande i definitionen av givare, vars handlingar 

styrs av individens motiv till givandet. En analys av bakomliggande motiv kan belysa varför 

människor agerar som de gör (Heikkilä & Leikas, 2014, s. 230). Givande är både en 

ekonomisk och social aktivitet och detta är en av orsakerna till att motiven till givande skiljer 

sig åt från person till person (Hibbert & Horne, 1996, s. 5). Motiven till givande kan även 

delas upp i yttre, själviska motiv och inre, osjälviska motiv (Heikkilä & Leikas, 2014, s. 231). 

När det handlar om inre osjälvisk motivation till givande är det handlingen i sig, den goda 

gärningen, som är motiverande (Heikkilä & Leikas, 2014, s. 230-231). Yttre eller själviska 

motiv till givande handlar främst om att själv få vinning av givandet och det är denna 

belöning eller återbäring som motiverar handlingen (Heikkilä & Leikas, 2014, s. 230-231). 
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Givandet kan även vara en respons på social inlärning eller bero på andra omständigheter 

(Hibbert & Horne, 1996, s. 9). 

2.3. Service Dominant Logic 

I artikeln "Evolving to a New Dominant Logic for Marketing" introducerade Vargo och Lusch 

(2004) en ny marknadsföringslogik som de namngav Service Dominant Logic, fortsättningsvis 

benämnd SDL. Den abstrakta termen service är det övergripande temat för den nya typen av 

marknadsföring som bland annat SDL representerar (Edvardsson, Gustafsson & Roos, 2005). 

Service1 definieras som något som skapas till förmån för en annan aktör eller företaget själv 

genom adderandet av specialiserade kompetenser, såsom kunskap och skicklighet, i 

processer eller utförandet (Vargo & Lusch, 2004, s. 2). Oavsett om service tillhandahålls via 

en vara eller tjänst, är det kunskapen och kompetensen hos säljaren som representerar den 

väsentliga källan till värdeskapande för kunderna (Vargo & Lusch, 2008b, s. 256; 2014, s. 26). 

SDL är en kundorienterad marknadsföringslogik vilket innebär att teorin fokuserar på 

interaktionen och relationen med kunderna (Vargo & Lusch, 2004, s. 3, 7). 

 

För att förklara SDL:s beståndsdelar skapade Vargo och Lusch (2004, s. 6) flera premisser2, 

men endast premiss 6 som är relevant för studien kommer att presenteras i uppsatsen. 

Premiss 6 behandlar värdeskapande och har under åren som gått vidareutvecklats i olika 

skeden (se Tabell 1) (Lusch & Vargo, 2006, s. 53; Vargo & Lusch 2008a, s. 7).  

 

  

                                                           
1
 Värt att notera är att denna definition avser singularformen av ordet "service" (Vargo & Lusch, 2008a, s. 2). 

Pluralformen "services" brukar i översättningen till svenska benämnas som tjänster. I uppsatsen kommer 
service enbart hänvisa till singularformen och är alltså inte synonymt med tjänster. 
2
 Premiss definieras som en förutsättning och utgångspunkt i en slutledning eller i ett bevis 

(Nationalencyklopedin, 2016a). 
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Tabell 1: SDL - Premiss om värdeskapande (Vargo & Lusch, 2016, s. 8) 

Service 

Dominant Logic: 

Premisser 

2004 2008 2016 

P6 "The customer is 

always the co-

producer" 

"The customer is 

always a co-creator 

of value" 

"Value is co-created by 

multiple actors, always 

including the beneficiary" * 

*Axiom status 

 

Utgångsläget för värdeskapande i premiss 6 var enligt Vargo och Lusch (2004, s. 10-11) att 

kunden alltid ansågs vara involverad i produktionen av värde som medproducent (co-

producer) (se Tabell 1). Inte så mycket i den egentliga produktionen av varor och tjänster, 

utan snarare genom användandet, bevarandet och anpassandet av produkten till kundens 

specifika behov och situation (Vargo & Lusch, 2004, s. 11). I senare artiklar kom premiss 6 att 

ändras och istället för medproducent introducerade Vargo och Lusch (2008a, s. 2-3; 2016, s. 

8-9) begreppet samskapande (co-creation). Detta begrepp står för flera aktörers handlingar, 

vilka kan vara omedvetna om varandra, men som ändå bidrar till varandras välmående och 

värdeskapande. Samskapandet ska förstås som ett positivt påstående, vilket karaktäriseras 

av att det inte är valbart. Med detta menas att vad företagen än erbjuder i form av varor, 

tjänster och service, krävs det en eller flera motparter för att värde ska uppstå. Värde skapas 

genom integration av resurser som tillhandahålls av många aktörer och meningen med 

utbyte är att framställa värde genom samskapande (Vargo & Lusch, 2016, s. 9). Efter den 

senaste uppdateringen anser Vargo och Lusch (2016) att premiss 6 har nått axiom status, det 

vill säga att den utgör ett självklart påstående vars sanningshalt inte kan betvivlas. Denna 

premiss fastslår att värde enbart kan samskapas. Premiss 6 har dock sedan den 

introducerades fått utstå viss kritik från andra forskare, vilket lagt grunden för en pågående 

dialog kring värdeskapande och samskapande (Vargo & Lusch, 2016, s. 8-9). 
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2.4. Service Logic 

Service Logic, fortsättningsvis benämnd SL, utvecklades parallellt med SDL (Grönroos, 2006). 

Grönroos tillhör de forskare som mest frekvent ifrågasatt SDL:s premiss 6 och som aktivt 

deltagit i dialogen kring dess syn på värdeskapande (Grönroos, 2015, s. 48-50).  Grönroos 

och Ravald (2011) presenterade flera teser3 och de två som beskriver SL:s syn på 

värdeskapande kommer att behandlas i denna uppsats (se Tabell 2). 

 

Tabell 2: SL - Teser om värdeskapande (Grönroos & Ravald, 2011, s. 15) 

Service 

Logic: Teser 

2011 

T3 "The customer is the value creator" 

T4 "The supplier is fundamentally a value facilitator, but during interactions 

with customers, the supplier may, in addition, become a co-creator of value 

with them as well" 

 

Enligt tes 3 är kunden värdeskaparen (se Tabell 2) (Grönroos & Ravald, 2011, s. 15). 

Utgångspunkten för detta är att värde uppstår vid kundens användning av produkter 

(Grönroos, 2006, s. 323; Grönroos & Gummerus, 2014, s. 207). När kunderna integrerar och 

använder olika resurser, vilket inkluderar både resurser från företaget och andra eventuella 

aktörer, uppstår värde för kunden. Följaktligen kan det inte finnas någon annan 

värdeskapare än kunden.  

 

Tes 4 menar att företagets roll främst är att underlätta värdeskapandet för kunden, men vid 

interaktion med kunderna kan företaget dessutom bli en samskapare av värde(se Tabell 2) 

(Grönroos & Ravald, 2011, s. 15). Genom att skapa, producera och leverera produkter som 

används i kundernas värdeskaparprocess, bidrar företaget indirekt med support i 

värdeskapandet. Företaget kan även genom direkt support, det vill säga interaktioner, få 

möjligheten att influera och påverka kundens process av värdeskapande och därmed bli en 

                                                           
3
 Tes definieras som ett påstående vilket kan försvaras eller bestridas (Nationalencyklopedin, 2016b). 
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samskapare av värde (Ibid). Således kan företaget bli samskapare (co-creator) av värde 

tillsammans med sina kunder. 

2.5. Skillnad mellan SDL och SL 

En fundamental skillnad mellan SDL och SL är alltså vilka parter som ingår i värdeskapandet 

(Grönroos, 2015, s. 48-50). Enligt SDL kan värde enbart uppstå genom en allomfattande 

värdeskaparprocess som inkluderar flera aktörer (Vargo & Lusch, 2016, s. 9). Vidare skapas 

värdet genom integrerandet av resurser som tillhandahålls av olika aktörer via interaktion. 

Interaktionen behöver inte nödvändigtvis betyda personliga möten eller upprepade 

sammankomster, utan syftar snarare på återkommande ömsesidiga handlingar och 

influenser (Ibid). Meningen med utbytet som sker genom denna interaktion är att samskapa 

värde och detta samskapande av värde karaktäriseras av att det är inte är valbart. Enligt SDL 

samskapas alltså värdet alltid av flera aktörer. Processen inkluderar ett värdeskapande som 

beroende på kontexten kan ge olika innebörd av begreppet värde (Vargo, Maglio & Akaka, 

2008, s. 149). 

 

I SL definieras värde som bruksvärde, det vill säga ett värde vid användningen (value-in-use) 

(Grönroos, 2006, s. 323; Grönroos & Gummerus, 2014, s. 207). Värdeskapandet drivs och 

kontrolleras av kunden, eftersom användningen av produkterna är skiljt från företagets 

kontroll. Därför menar SL att värde främst skapas självständigt av kunden, men även kan 

samskapas i direkt interaktion mellan företaget och kunden, eller uppkomma för kunden 

genom företagets möjliggörande (Grönroos & Ravald, 2011, s. 15). Sammanfattningsvis är 

alltså skillnaden mellan teoriernas synsätt på värdeskapande vilka aktörer som ingår i 

värdeskapandet. Ytterligare en skillnad finns mellan teorierna, då SDL menar att både direkt 

och indirekt interaktion leder till samskapande, medan SL endast menar att direkt 

interaktion leder till samskapande (Grönroos, 2015, s. 49). 

2.6. Värdeskapande sfärer 

Grönroos och Voimas modell (2013, s. 141), som utgår från SL:s synsätt på interaktion, 

redogör för hur värde kan uppkomma på olika sätt och tillfällen i kundens process av 

värdeskapande (se Figur 1). Processen delas in leverantör-, gemensam- och kundsfär där 
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olika former av värdeskapande uppstår. Värde kan skapas i olika sfärer vid flera olika 

tidpunkter och processen behöver inte vara linjär (Grönroos & Voima, 2013; Grönroos, 2015, 

s. 24-26). Modellen belyser företags och kunders olika roller, samt skapandet av värde i de 

olika sfärerna. I dessa sfärer kan det urskiljas när och hur olika värden uppstår (Grönroos & 

Voima, 2013, Grönroos, 2015, s. 24).  

 

Figur 1: Värdeskapande sfärer (Grönroos & Voima, 2013, s. 141) 

2.6.1. Leverantörssfären 

Leverantörssfären utgörs av företaget och dess produktion av resurser (se Figur 1). Företaget 

kan genom förmedlandet av dessa resurser underlätta kundens värdeskapande, men 

observeras bör dock att underlättandet inte är en del av det faktiska värdeskapandet. 

Företaget kan i leverantörssfären enbart ta fram varor eller tjänster som kunden sedan kan 

integrera i den egna värdeskaparprocessen. Denna sfär genererar alltså ett potentiellt 

bruksvärde som endast kan förverkligas till ett upplevt värde av kunden själv. Trots att 

företaget inte aktivt deltar som värdeskapare i leverantörssfären, utgör denna sfär ändå en 

viktig del i kundens värdeskaparprocess. Detta då företaget tillhandahåller de resurser som 

kan påverka kundens slutliga upplevda värde. 



10 
 

2.6.2. Gemensamma sfären 

I den gemensamma sfären kan samskapande ske mellan kunder och företag genom 

interaktion (se Figur 1). Genom interaktion växer den gemensamma sfären och dess gränser 

förflyttas, vilket ger större möjlighet till samskapande. Initiativet till interaktion sker från 

kunden, eftersom kunden är den huvudsakliga skaparen av värde. Företagen kan enbart 

erbjuda och tillhandahålla möjligheter till samskapande genom interaktion, men beslutet om 

att samskapa med företaget ligger hos kunden (Grönroos & Voima, 2013). I integrerandet av 

resurser kan operanta resurser, det vill säga ickemateriella resurser som kunskap, skicklighet 

och expertis, användas för att addera värde till de operanda resurserna som består av 

materiella resurser som till exempel produkter (Grönroos, 2006).  

2.6.3. Kundsfären 

Värde kan upplevas vid flera olika tillfällen i processen av värdeskapande, med det menas att 

en kund kan uppleva värde genom att inneha, använda och konsumera resurser (Grönroos & 

Ravald, 2011) (se Figur 1). Värde skapas av kunden i kundsfären, oberoende av företaget. I 

leverantörsfären skapas bara verkligt värde om detta värde har betydelse för kundens 

värdeskapande i den gemensamma sfären eller kundsfären. Företaget kan genom att 

producera operanda resurser bidra till och möjliggöra det framtida värdeskapande för 

kunden, som genererar värdet ur resurserna med utnyttjandet av de operanta resurserna 

som kunden förfogar över. 

2.7. Analysmodell 

Då vår studie undersöker två teorier och belyser ett annat perspektiv än det traditionella 

företags- och kundperspektivet, valde vi att utveckla en egen analysmodell (se Figur 2). Vår 

modell är till viss del inspirerad av Grönroos och Voimas (2013, s. 141) modell (se Figur 1) 

och belyser olika aktörer och interaktionen mellan dessa. Förhoppningen med modellen är 

att undersöka Vargo och Luschs (2016) premiss 6 från SDL, samt Grönroos och Ravalds 

(2011) teser 3 och 4 från SL. Då undersökningen sker efter gåvogivandet, alltså efter det att 

interaktionen mellan gåvogivare och Erikshjälpen har skett, möjliggjordes att både SDL:s 

premiss 6 samt SL:s teser 3 och 4 om värdeskapande kunde undersökas. Utgångspunkten i 

vår modell är att samma värdeskaparprocess som SDL och SL presenterar i det traditionella 
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företags- och kundperspektivet även kan appliceras på ideella secondhandverksamheter och 

deras gåvogivare. Motparten brukar normalt intas av kunder, men i vår modell intar 

gåvogivarna rollen som motpart. 

 

Figur 2: Modell av värdeskapande och dess roller (Beckman & Foglander, 2016) 
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Modellen består av två roller: företaget (Erikshjälpen) samt motparten (gåvogivaren) och i 

mötet dem emellan uppstår interaktion (se Figur 2). Den kan vara direkt eller indirekt, enligt 

SDL kan värde samskapas genom båda typerna av interaktion, medan SL menar att enbart 

direkt interaktion kan samskapa värde. Rollen som företag är stängd och har definierade 

gränser, vilket symboliseras i modellen av en rektangel. Företagets verksamhet riktar sig via 

de anställda mot den utomstående motparten. I denna uppsats kommer dock motparten 

som undersöks inte vara traditionella kunder, utan gåvogivare som lämnar fysiska gåvor till 

undersökningsområdet, den ideella secondhandbutiken Erikshjälpen Uppsala. Motpartens 

roll är öppen och symboliseras i modellen av en pil riktad mot företaget, eftersom det är 

kunderna som fattar beslutet om interaktion. Motparten kan nästan alltid inta rollen som 

kunder, eftersom företag sällan avvisar en potentiell kund. Likaså kan den motpart som har 

varor att skänka till secondhandverksamheter inta rollen som gåvogivare. 

 

I rollen som motpart kan individen vara ensam värdeskapare (se Figur 2). Värde kan inte 

skapas av företaget enbart, men företaget kan underlätta motpartens värdeskapande genom 

att agera möjliggörare för motpartens värdeskapande. Interaktionsdelen i modellen är 

uppdelad i direkt och indirekt interaktion. I den direkta interaktionen sker någon form av 

utbyte genom dialog eller kommunikation mellan företaget och motparten och värde kan då 

samskapas av de olika involverade aktörerna. I den indirekta interaktionen kan företaget 

antingen agera möjliggörare eller samskapa värde med motparten genom sina och andra 

aktörers handlingar. Dessa handlingar kan ske omedvetet och behöver inte vara riktade, 

men kan ändå bidra till motpartens värdeskapande. Värde för motparten kan alltså 

potentiellt skapas självständigt i rollen som motpart (SL:s tes 3), eller möjliggöras av 

företaget (SL:s tes 4), eller samskapas i den indirekta interaktionen (SDL:s premiss 6), eller 

slutligen samskapas i den direkta interaktionen mellan företaget och motparten (SDL:s 

premiss 6 & SL:s tes 4). 
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3. Metod 

3.1. Forskningsansats 

Vi har i denna studie valt att utgå från en abduktiv forskningsansats. En abduktiv 

forskningsprocess beskrivs enligt Dubois och Gadde (2002) som ett konstant skiftande 

mellan teori och empiri. Vidare menar de att detta tillvägagångssätt möjliggör för forskaren 

att expandera sin förståelse för teori och empiriska fenomen. Den abduktiva 

forskningsansatsen utgörs av en systematisk kombination av teoretiska ramverk, empiriska 

undersökningar och analyser som utvecklas i ett parallellt skede (Ibid). Oväntade empiriska 

resultat och den ökade teoretiska insikten som forskaren utvecklar gör att det teoretiska 

ramverket kan komma att justeras under processens gång. 

 

För att kunna besvara vår forskningsfråga har vi under studiens gång kontinuerligt läst in oss 

på mer teori inom ämnet för att få en djupare förståelse, vilket är helt i linje med Gadde och 

Dubois (2002) beskrivning av en abduktiv process. Vi har använt oss av denna 

forskningsansats då vi upplevt det som betydelsefullt att efter kritisk granskning kunna 

omarbeta och förbättra den analysmodell som från början utgjorde vår utgångspunkt. 

Eftersom vi under studiens gång sett potential till utveckling och förbättring av det 

ursprungliga teorivalet, ansåg vi det abduktiva tillvägagångssättet vara bäst lämpat för vår 

studie. 

  

3.2. Undersökningsmetod 

Uppsatsens undersökning var kvalitativ, då forskningsfrågan inte kunde besvaras med 

färdiga svaralternativ eller utifrån en observation av gåvogivares beteende. Genom 

användandet av en kvalitativ metod kunde vi få varierade svar som är elastiska och mer 

komplexa än om en kvantitativ undersökning skulle användas (Saunders, Lewis & Thornhilll, 

2016, s. 568-569). När begrepp som värde ska undersökas krävs det en djupare utfrågning 

för att finna svar, eftersom värdet som uppstår är subjektivt. Många liknande frågor måste 

ställas för att kunna utkristallisera vad värdet för gåvogivarna är och vilka uttryck detta tar 

sig i deras givande. 
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3.3. Undersökningsobjektet 

Vi behövde få tillgång till gåvogivare för att kunna besvara uppsatsens forskningsfråga. För 

att kunna bortse från marginella skillnader bland ideella secondhandverksamheter, gjorde vi 

ett antagande att gåvogivare som skänker saker till ideella secondhandbutiker generellt sett 

genomgår en likartad process. Därför kunde en case-studie utföras för att generera en 

insiktsfull och djupgående undersökning i en verklig kontext (Saunders et al., 2016, s. 185). 

Det första kriteriet som valet av undersökningsobjekt gjordes utifrån var den geografiska 

närheten. Det finns ett antal ideella secondhandbutiker i Uppsala som vi kunde välja bland 

(Google, 2016). Erikshjälpen är en svensk ideell biståndsorganisation som bedriver 

secondhandverksamhet och själva önskade att få delar av sin verksamhet undersökt. 

Förmedlingen av denna önskan kom via Studentportalen som är ett stängt forum för 

anställda och studenter vid Uppsala Universitet (Uppsala Universitet, 2016). Erikshjälpen har 

en secondhandbutik lokaliserad i närområdet och deras önskan sammanföll med uppsatsens 

syfte. I vår analysmodell betonades interaktionens roll i värdeskapande och vi hade på 

förhand kännedom om att Erikshjälpen på olika sätt interagerar med sina gåvogivare. Denna 

interaktion sker med gåvogivare vid gåvolämningen och Erikshjälpen erbjuder också 

upphämtning av skrymmande gåvor. Utöver detta bjuder Erikshjälpen även samtliga 

gåvogivare på fika som tack för gåvorna (Asplund & Åhrlin, 2016). Sammantaget framstod 

Erikshjälpen som ett lämpligt undersökningsobjekt för vår undersökning och valdes därmed.  

3.4. Operationalisering 

För att säkerhetsställa att viktiga och relevanta frågor ställs är det viktigt att skapa en 

övergripande mall med frågor (Saunders et al., 2016, s. 402-403). För att inte riskera att svar 

gick förlorade på grund av missuppfattningar konstruerades en frågemall med flera snarlika 

frågor. Vidare tjänade dessa frågor som en verifiering av tidigare svar på andra frågor. 

Utifrån teorin skapades frågor som belyste olika motiv till givande, för att undersöka 

värdeskapande hos gåvogivarna. Ytterligare frågor som handlade mer specifikt om vilket 

värde som uppstått och när värdeskapande skett skapades sedan för att uppfylla uppsatsens 

syfte. Följande stycken kategoriserar och presenterar typen av frågor som ställdes. 
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3.4.1. Motiv: Hjälpande och Givande 

För att börja undersöka om gåvogivarna skänker saker för yttre själviska eller inre osjälviska 

motiv frågade vi ifall de var förstagångsgivare eller om de skänkt flera gånger till 

Erikshjälpen. Vi frågade även om de också skänker till andra ideella 

secondhandverksamheter, samt ifall de skänker pengar till välgörenhetsorganisationer, för 

att ytterligare utröna det bakomliggande motivet. För att vidare få en förståelse för motivet 

till givandet frågade vi hur processen som ledde fram till att de åkte till Erikshjälpen såg ut, 

samt varför de skänker gåvor. Frågorna syftade även på att undersöka gåvogivarnas 

medvetenhet om sin egen möjlighet att hjälpa andra. Som kontrollfråga för de som verkade 

motiveras av mer själviska eller ekonomiska motiv, frågade vi om de övervägt något annat 

sätt att göra sig av med sakerna. För att urskilja de som på grund av social inlärning skänker 

gåvor frågade vi om deras omgivning brukar skänka, samt ifall de uppmanar andra att skänka 

saker. 

3.4.2. Roller: Företag och Motpart 

För att förstå hur gåvogivarna såg sig själva i förhållande till Erikshjälpen, ställdes frågor om 

de såg sig som en utomstående aktör, eller som en del av Erikshjälpen. Dessa frågor syftade 

till att undersöka ifall gåvogivarna ansåg att de skapar värdet tillsammans med Erikshjälpen 

eller att värdet till största del skapas av gåvogivarna själva. Vidare undersöktes vem de ansåg 

var den huvudsakliga skaparen av det som erbjuds genom Erikshjälpen. Frågor ställdes om 

gåvogivarna ansåg att de bidrog till Erikshjälpens verksamhet och om det fanns ytterligare 

möjligheter för dem att bidra. Detta var ett försök att undersöka huruvida gåvogivarna 

interagerar med Erikshjälpen och om värde skapas tillsammans med Erikshjälpen till exempel 

genom att gåvogivarens kunskap eller resurser tas till vara. Ytterligare frågor gällande 

kommunikation och interaktion mellan gåvogivarna och Erikshjälpen ställdes för att 

undersöka om gåvogivarna agerade som en fristående värdeskapare eller som samskapare 

av värde. Frågan om huruvida gåvogivarna uppmanar andra att skänka var också ett sätt att 

mäta i vilken utsträckning gåvogivarna är en del av Erikshjälpen. Det ställdes även frågor om 

fikakuponger och annan service som Erikshjälpen erbjuder sina gåvogivare, för att utröna om 

det påverkar gåvogivandet. 
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3.4.3. Värde: Vilket och När 

Alla frågor presenterade hittills var nödvändiga för att kunna komma in på det som 

egentligen var av intresse, nämligen värdeskapandet. Vilket värde som uppstår för 

gåvogivarna täcktes av frågor som behandlade vad de får ut av gåvogivande samt vad 

givandet får dem att känna. Ifall det är något av vikt, betydelse, nytta eller värde som skapas 

för dem som givare adresserades också. Genom att få vetskap om när i processen som 

nyttan/vikten/betydelsen eller värdet skapades fick vi veta vilka aktörer som involverades i 

värdeskapandet. När besvarades också indirekt genom respondenternas berättelse om hur 

gåvogivarprocessen sett ut som ledde dem till Erikshjälpen.  

3.5. Datainsamlingsmetod 

Vi valde att samla in data via semistrukturerade intervjuer. Denna typ av intervjuer möjliggör 

att följdfrågor kan inkluderas om nödvändigt och att ordningen på frågorna kan kastas om, 

för att på ett naturligt sätt följa konversationens mönster (Saunders et al., 2016, s. 391). 

Genom att använda semistrukturerade intervjuer fanns också möjligheten att använda 

öppna frågor som kunde leda till djupare diskussioner (Saunders et al., 2016, s. 394) och ge 

oss svar som vi på förhand inte kunnat förutspå. Vidare används denna intervjuform när det 

är nödvändigt att förstå orsakerna till respondenternas beslut eller deras attityder och 

åsikter (Saunders et al., 2016, s. 394). 

 

Vårt behov av djupa och analyserande svar, samt vikten av personlig kontakt, gjorde att vi 

huvudsakligen försökte genomföra intervjuer face-to-face (Saunders et al., 2016, s. 423). Det 

valet motiveras av intervjun skedde precis efter det att gåvogivandet skett, vilket styrker 

undersökningens trovärdighet eftersom värdet nyligen uppstått för respondenterna. Vid ett 

personligt möte är sannolikheten större att utfrågaren och respondenter interagerar, och att 

behovet av ytterligare förklaringar inte behövs på samma sätt som vid en telefonintervju 

(Saunders et al., 2016, s. 423). 

 

Telefonintervjuer har trots detta använts och motiveras av vi anpassade oss efter när 

respondenterna hade möjlighet att delta i en intervju. Generella fördelar med 

telefonintervjuer är att tillgången till respondenter ökar, eftersom avstånd och andra 
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omständigheter inte hindrar genomförandet av intervjuerna (Saunders et al., 2016, s. 421). 

Ytterligare en orsak till att vi ville ha några telefonintervjuer berodde på att gåvogivare 

utöver personlig avlämning till butiken även har valet att få sina gåvor upphämtade av 

Erikshjälpens personal. För att komma i kontakt med den senare kategorin av givare, 

förmedlade vi blanketter som distribuerades via Erikshjälpens personal vid upphämtningen. 

De som var intresserade att delta fyllde sedan i kontaktuppgifter och därmed uppfylldes 

samtyckeskravet (Saunders et al., 2016, s. 718), precis som de vi träffade personligen vilka 

själva valde huruvida de ville delta i en intervju. Slutligen har bakgrundsinformation kring 

Erikshjälpen och dess verksamhet samlats in via organisationens årsredovisning, hemsida 

och intervjuer med de anställda. 

3.5.1. Urval 

Vi ville ha en bred spridning bland respondenterna för att fånga upp de olika tänkbara 

värden som kan uppstå vid gåvogivande. Erikshjälpens gåvomottagning har öppet sex dagar i 

veckan och flest gåvogivare skänker gåvor i samband med butikens öppettider (Asplund & 

Åhrlin, 2016). För att få en bred spridning bland respondenterna var vi på plats hos 

Erikshjälpens gåvomottagning två heldagar.  Då inga förutom gåvogivarna vet när de ska 

komma och skänka gåvor, är de som inkommer just de dagarna som vi var där i stort sett 

likställda med ett slags slumpmässigt urval. Det är dock inget sannolikhetsurval eftersom det 

inte finns något register med samtliga tänkbara respondenter (Saunders et al., 2016, s. 295). 

Med tanke på valet av undersökningsobjekt utifrån den geografiska närheten, samt att de 

givare som skänkte gåvor just de dagar vi var där tillfrågades om att delta i studien, kan 

urvalet beskrivas som ett bekvämlighetsurval. Ett bekvämlighetsurval definieras som ett 

urval av personer som enkelt och praktiskt finns tillgängliga (Saunders et al., 2016, s. 304). 

Vid en case-studie av en organisation som representerar ett typiskt fall kan ett 

bekvämlighetsurval med fördel göras, då det erbjuder ett passande illustrativt scenario 

(Ibid). Utifrån Saunders argumentation och vårt antagande att gåvogivare till ideella 

secondhandverksamheter genomgår en likartad process, kunde ett bekvämlighetsurval 

motiveras.  

 

Totalt genomfördes tretton intervjuer, tisdagen den 26 april intervjuades de första åtta, 

torsdagen den 28 april ytterligare tre och slutligen genomfördes de sista två intervjuerna 
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fredagen den 6 maj 2016. Samtliga 23 gåvogivare vi träffade tillfrågades om de kunde 

medverka i en intervju, men vissa tackade nej. Tidsbrist angavs som den främsta orsaken till 

att de avböjde deltagande. 

 

Tabell 3: Intervjuförteckning av respondenterna 

Intervju nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Kvinna/Man K K K K M K K K K K K K M 

Ålder 34 66 68 41 67 71 42 36 52 47 50 60 57 

Telefon/Platsintervju P P P P P P P P P P P T T 

 

Vid semistrukturerade djupintervjuer rekommenderar Saunders et al (2016, s. 297) ett urval 

med ett minimikrav på 5-25 respondenter. Det hade med tanke på studiens trovärdighet 

därför varit önskvärt att få fler än tretton respondenter att ställa upp på en intervju. Det som 

ändå gjorde att vi kunde känna oss tillfreds med antalet intervjuer var att vi i mångt och 

mycket noterade en samstämmighet i respondenternas svar, vilket tyder på en viss mättnad. 

3.6. Kategorisering av insamlat material 

Vid intervjuer som genomförs face-to-face eller via telefon, finns med modern teknik 

möjligheten att spela in samtalet. Inspelningen underlättar efterarbetet och ökar 

trovärdigheten eftersom möjligheten finns att lyssna på intervjun flera gånger (Saunders et 

al., 2016, s. 412-413, 580, 780). Samtliga respondenter tillfrågades om vi fick spela in 

intervjun, samt fick en förklaring om vad inspelningen skulle användas till. Att bli inspelade 

gick alla respondenter villigt med på och deras samtyckte möjliggjorde att vi kunde använda 

direkta citat i uppsatsen. Inspelningen möjliggjorde också en exakt och objektiv 

dokumentation av intervjuerna (Saunders et al., 2016, s. 412-413). 

 

Kodning av material används för att kategorisera data som har liknande betydelser 

(Saunders et al., 2016, s. 580). Genom kodning kan det transkriberade materialet lättare 

överblickas och klargöras, samt underlätta sammankopplandet av respondenternas svar 

(Ibid). När vi läste igenom allt transkriberat material och sökte efter naturliga kopplingar 
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fann vi några återkommande uttryck bland respondenternas svar. De användes som in vivo 

koder, det vill säga att liknande svar eller varianter av samma termer fick samma kodning 

(Saunders et al., 2016, s. 582-583). Andra svar hade liknande innebörd, men uttrycktes på 

olika vis av respondenterna, dessa svar bestämde vi kodningen på så att de fångade själva 

kärnan i respondenternas beskrivningar (Ibid). Vi har främst kodat motiven till givande och 

vilket värde som uppstått därav och utifrån dessa koder har analyserandet gjorts. 

3.7. Metodkritik 

Det finns alltid en viss risk att respondenterna inte svarar helt sanningsenligt vid intervjun, 

om de vill framstå i bättre dager (Saunders et al, 2016, s. 341-342). Det fanns dock inga 

direkta skäl att misstänka att respondenterna inte svarade sanningsenligt, eftersom frågorna 

som ställdes berörde gåvogivande vilket generellt ses som generös och positiv handling. Det 

kan också hända att respondenterna påverkas av att bli inspelade, i synnerhet om de 

upplever detta som obekvämt (Bryman & Nilsson, 2011, s. 428). Inspelningen kan distrahera 

respondenterna från intervjuprocessen och från frågorna som ställs (Sanders et al, 2016, s. 

413). Samtliga respondenter godkände utan någon tveksamhet att intervjun spelades in och 

därför borde denna aspekt inte haft någon direkt påverkan på resultatet. Även platsen där 

intervjuerna sker kan ha inverkan på respondenternas svar (Sanders et al, 2016, s. 403). Då 

de platsbaserade intervjuerna skedde i Erikshjälpens lokaler var det möjligt att 

respondenterna inte vågade vara fullständigt ärliga i sina svar om de var oroliga att någon 

från den ordinarie personalstyrkan kunde höra. För att undvika att bli avlyssnade av både 

nyfikna kunder och personal genomförde vi inte intervjuerna i secondhandbutikens öppna 

utrymmen, utan satt i ett separat rum där risken för störningsmoment var mindre, vilket 

borde betyda att denna faktors påverkan också kan avskrivas. Respondenters svar kan också 

bli påverkade av intervjuarens kommentarer och kroppsspråk (Sanders et al, 2016, s. 410). 

För att minimera påverkan försökte vi undvika onödiga kommentarer och gester.   

 

Resultatet går att använda även om urvalet inte är slumpmässigt utvalt därför att samtliga 

respondenter har svarat på vilket värde som uppstår för dem, det vill säga ett subjektivt 

värde. För att bemöta motiv som respondenterna kanske inte stoltserar med, utformades 

frågorna så att inga av dem ställde respondenterna i dålig dager och kontrollfrågor skapades 
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för att ytterligare ringa in orsaken till gåvogivandet. För att utesluta att våra personliga 

åsikter och förväntningar om resultatet skulle påverka intervjuerna, konstruerade vi frågor 

som i utformningen var öppna och inriktade på respondenternas upplevelser av 

gåvogivandet. 

 

Nackdelen med att vi endast var på plats två dagar kan vara att urvalet inte är representativt 

för Erikshjälpens ordinarie population av gåvogivare. Dock syftade inte studien till att 

undersöka värdeskapande hos specifikt Erikshjälpens givargrupp, utan snarare till att 

använda Erikshjälpens givare för att studera värdeskapande hos gåvogivare till ideella 

secondhandverksamheter i en större och mer allmän kontext. Vi fick ett betydligt högre 

antal kvinnor än män som ställde upp på intervju (se Tabell 3). Könsfördelningen speglar 

dock den totala fördelningen bland gåvogivarna under de dagar som vi var där, då vi 

noterade att det var avsevärt fler kvinnor än män som skänkte gåvor. Åldersfördelningen på 

34-71 år stämmer överens med våra intentioner att få en stor åldersspridning, även om det 

givetvis hade varit önskvärt att genomföra en intervju med en gåvogivare i tjugoårsåldern 

också. 

 

Noggrannheten och lämpligheten i måtten som använts, samt möjligheten att generalisera 

det framkomna resultatet mäts av en undersöknings validitet (Saunders et al., 2016, s. 202, 

730). Syftet med denna uppsats var att undersöka vilka värden som uppstår av gåvogivandet, 

och när i processen de uppkommer. Eftersom undersökningen bygger på subjektiva värden 

hos gåvogivarna finns risken att materialet inte är generaliserbart till givare i alla kontexter. 

Med reliabilitet avses möjligheten till att kunna replikera resultatet konsekvent och med 

tillförlitlighet (Saunders et al., 2016, s. 202, 726; Bryman & Nilsson, 2011, s. 49). Eftersom 

urvalet inte var slumpmässigt utvalt fanns risken för ett snedförvridet resultat. Den risken 

minskas för varje genomförd intervju och det borde vara möjligt att komma fram till ett 

likartat resultat för andra som vill undersöka samma sak (Ibid). Reliabiliteten ökar också av 

att intervjuerna spelades in, eftersom respondenternas svar uppfattas dels vid själva 

intervjun, dels vid transkriberingen och dels vid kategoriseringen av data. Etiska aspekter har 

också tagits i beaktande genom att respondenterna först blev informerade om syftet med 

intervjun innan de själva frivilligt valde att medverka (Saunders et al., 2016, s. 249-252; 

Bryman & Nilsson, 2011, s. 131-132). Slutligen har Erikshjälpen inte påverkat 
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respondenterna, varken genom styrning av urval, intervjufrågor eller genom medverkan vid 

intervjuerna. 

4. Resultat 

4.1. Bakgrund Erikshjälpen 

Erikshjälpen är en svensk välgörenhetsorganisation som grundades 1967 (Erikshjälpen, 

2016a). År 1990 började Erikshjälpen att bedriva secondhandverksamhet för att samla in 

mer pengar till biståndsarbete (Erikshjälpen, 2016b). Idag har organisationen ett 60-tal 

secondhandbutiker i Sverige (Ibid). Butikernas sortiment omfattar allt från kläder till möbler 

(Erikshjälpen, 2016c) och utgjorde 19 % av organisationens sammanlagda intäkter under år 

2015 (Erikshjälpen, 2015, s. 30). Secondhandbutiken i Uppsala öppnade den 7 september 

2013 på Bolandsgatan 8A i Boländerna och har en butiksyta på 1 380 kvadratmeter (Uppsala 

Nyheter, 2013; Asplund & Åhrlin, 2016). Erikshjälpens secondhandbutik är lokaliserad i 

Boländerna, vilket är ett industriområde cirka 2 kilometer fågelvägen från Uppsala centrum 

(Lantmäteriet, 2016). Området inhyser flera ideella secondhandbutiker (Google, 2016) och 

eftersom det ligger lite avsides till passerar inte människor normalt sett området utan ett 

specifikt ärende.  

 

Erikshjälpens secondhandverksamhet är helt beroende av gåvogivare för att fungera. 

Gåvogivarna fungerar som en slags leverantör, men skiljer sig från traditionella leverantörer 

då de utgörs av privatpersoner som levererar varor på obestämda tider. Då Erikshjälpen olikt 

ett vanligt företag inte kan förhandla och skriva kontrakt med leverantörer, måste de förlita 

sig på gåvogivarnas frivilliga leveranser av varor. Enligt Erikshjälpens motto "din handling gör 

skillnad" fokuserar secondhandverksamheten på att fylla just olika behov för kunder, 

gåvogivare och volontärer (Erikshjälpen, 2016b). För kunder handlar mottot om en 

miljövänlig och ekonomisk handel (Ibid). Det är dessutom ett sätt som kunderna kan bidra till 

Erikshjälpens biståndsarbete genom pengarna som genereras av butikens försäljning (Ibid). 

För volontärer innefattar mottot gemenskap vilket butikerna erbjuder via arbetsträning och 

praktik (Ibid). För gåvogivare kan Erikshjälpen erbjuda ett sätt att göra sig av med oönskade 

saker samt ett sätt att bidra till sitt eget och andras välbefinnande. Utan gåvor finns det inga 
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saker för volontärerna att hantera och inget för kunderna att köpa, vilket visar på 

gåvogivarens betydelse för Erikshjälpen. 

4.2. Resultat från materialinsamling 

Av respondenterna var nio stycken flergångsgivare, medan resterande respondenter skänkte 

för första gången till Erikshjälpen. Av de nio som skänkt gåvor till Erikshjälpen flera gånger, 

varierade antalet gåvotillfällen mellan cirka tre och tjugo gånger. Samtliga respondenter var 

positivt inställda till Erikshjälpen och secondhandverksamheter i stort. Respondenterna 

skänkte till Erikshjälpen av lite olika orsaker, till exempel för att "Erikshjälpen är bättre och 

mer strukturerad" (R13) eller att "de tar ju alla saker, det är en fördel med Erikshjälpen" 

(R12). Gällande gåvogivande till just Erikshjälpen berodde det även på att "det är så fint och 

trevligt här" (R4) samt att "det är trivsamt och lite fräschare här" (R8). Vidare spelade även 

andra faktorer som att "det är så bra parkering här" (R4) en viss roll för beslutet att lämna 

gåvor hos Erikshjälpen. Det kan tilläggas att i det direkta närområdet finns det ytterligare 

fyra ideella secondhandverksamheter som alla tar emot gåvor (Google, 2016). "Man får ett 

väldigt gott mottagande och det är väl klart att det påverkar. Om jag kan välja mellan att 

åka till två olika ställen, så åker man ju gärna hit där det är mycket bättre service. Så är det 

ju" (R11). De hade hittat till Erikshjälpen på lite olika vis, en del hade hört information om 

Erikshjälpen, till exempel "på seniormässan" (R2 & 6) eller "i kyrkan" (R3), en del hade kört 

förbi och "sett skylten" (R4, 9, 10 & 13). De flesta resterande hade "hört om" eller "blivit 

rekommenderade Erikshjälpen" via familj och vänner (R5, 6, 8 & 12) och två hade hittat 

Erikshjälpen via "Google" eller "Facebook" (R1 & 7). 

4.2.1. Motiv 

Nio av de tretton respondenterna hade tidigare skänkt gåvor till Erikshjälpen. Av de fyra 

återstående respondenterna hade tre stycken tidigare skänkt gåvor till någon annan ideell 

secondhandverksamhet som också bedriver biståndsarbete. Den respondent som inte 

tidigare skänkt gåvor till Erikshjälpen eller andra liknande organisationer menade att "det 

händer faktiskt inte så ofta [...] men jag tycker absolut att man ska göra det." (R1). De flesta 

av respondenterna svarade också jakande på frågan om de skänker pengar till 

hjälporganisationer, där de gav svar som "ja, jag är månadsgivare" (R10) och "ja det händer 
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väl det också, absolut det gör det, men inget regelbundet, det kanske mer är när det är större 

insamlingar eller något sådant" (R7). 

 

Utrensningar i samband med flytt eller en nyligen avliden släktings dödsbo var 

återkommande teman till den bakomliggande processen som ledde fram till att sju av de 

tretton respondenterna tog sig till Erikshjälpen för att skänka gåvor. Praktiska motiv som 

dessa togs uttryck i kommentarer som "vi hade ju behovet nu av att skänka de här grejerna 

eller sälja dem och då är det större värde för oss att bli av med dem nu och inte få några 

pengar för dem, än att vänta tre månader och lagra dem någonstans och sedan få 

femhundra spänn, eller vad vi nu hade fått" (R1). De resterande sex respondenterna 

berättade att de utförde diverse utrensningar i det egna hemmet eller sommarstugan. En del 

respondenter fick följdfrågan om de redan vid utrensningens början hade planerat att 

skänka saker eller om de bestämt sig att skänka sakerna efter det att utrensningen ägt rum. 

Samtliga respondenter som fick denna följdfråga hävdade att tanken från början var att 

skänka. Flertalet av dessa hade också siktet inställt på Erikshjälpen, vilket klargjordes i svar 

som "jag hade tänkt åka till Erikshjälpen, redan innan jag sorterade" (R13) och "jag visste att 

jag skulle åka till Erikshjälpen, det var bestämt sedan innan" (R11). 

 

Respondenternas svar avslöjade att de brydde sig mycket om miljö och återanvändning. "För 

att jag tycker att dels är det ur miljösynpunkt [...] i det här köpsamhället vi lever i idag är det 

bättre att återvinna lite än att bara köpa nytt hela tiden" (R7). Majoriteten av 

respondenterna menade att de gärna ville se att andra kunde få användning för och nytta av 

deras skänkta saker. "Det känns ju bra att kunna ge det hit istället, så kan någon annan 

använda det" (R9). Förutom att sakerna kan komma till nytta för andra, nämnde några 

respondenter även att pengarna från Erikshjälpens försäljning, som samlas in till hjälparbete, 

var av betydelse för deras val att skänka gåvor. "Ja därför att det går till något bra, folk får 

nytta av det och pengarna går till hjälpande" (R6). 

 

Nio av respondenterna hävdade att de inte hade funderat över några andra alternativ att 

göra sig av med sakerna än möjligen att skänka dem till släkt och vänner eller slänga dem 

innan de bestämde sig för att skänka till Erikshjälpen. Resterande fyra respondenter nämnde 

att de haft funderingar på att avyttra sakerna genom försäljning. "Vi har också pratat om att 
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sälja privat, på Tradera eller någonting, men jag tror att vi har slagit det ur hågen för att det 

är så pass mycket jobb med grejerna som ska flyttas runt" (R1) och "nej har hänt att jag sålt 

saker på Blocket, men folk vill inte betala så mycket längre, och sedan prutar de, det är också 

en jobbig process. Får så lite pengar så kan lika gärna skänka till Erikshjälpen, så får de in 

mer pengar" (R13).   

 

Tio av respondenterna var medvetna om att de skulle få en fikakupong vid gåvogivandet och 

de flesta av dessa uttryckte att fikakupongen var ett uppskattat moment, men inte en 

avgörande faktor till att de valde att åka till just Erikshjälpen. "Nej, för det har hänt att jag 

inte har använt alla de där fikalapparna, men det är absolut en trevlig grej, det tycker jag!" 

(R8). En respondent medgav dock att fikakupongen kunde vara en bidragande faktor till valet 

att skänka gåvor till Erikshjälpen när hon åkte dit med sina barn. "Nej men när jag har 

barnen med så är det klart att det är lite bidragande, det kan det vara" (R4). De tre 

respondenter som var förstagångsgivare visste inte på förhand att de skulle få fikakuponger 

av Erikshjälpen vid gåvogivandet. 

 

Samtliga respondenter svarade att de trodde eller med säkerhet visste att andra personer i 

deras omgivning också brukar skänka gåvor till ideella secondhandverksamheter. "Ja det 

brukar de göra. Familj vet jag i varje fall, mina föräldrar brukar också lämna här. Kompisar 

låter jag vara osagt, men de handlar mycket på sådana här secondhandställen i alla fall, så 

det kan hända att de skänker också" (R7), 

4.2.2. Roller 

Förhållandet mellan respondenterna och Erikshjälpen visade att en övervägande majoritet 

av respondenterna upplevde sig som en utomstående aktör och några få som en liten del av 

Erikshjälpen. Det fanns lite olika responser på huruvida respondenterna bidrar till Erikhjälpen 

och deras verksamhet. Respondenterna svarade allt ifrån "jag tänker inte så mycket på att 

jag bidrar just till Erikshjälpen faktiskt" (R9), "det hoppas jag" (R1, 2, 3, 5, 11, 12 & 13), "det 

känner jag att jag gör" (R4, 7 & 10) till "en liten del bidrar jag" (R8). Det visade sig även att 

respondenterna var medvetna om sin förmåga att hjälpa andra genom kommentarer som 

"pengarna som kommer in går vidare till något hjälparbete någonstans, där de behöver 
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hjälp" (R10) och "det är bättre att skänka sakerna och de kan sälja det och det går till något 

bra ändamål liksom, som hjälper andra" (R1). 

 

Respondenterna tyckte övervägande att Erikshjälpen till största del var skapare till det som 

senare kunde erbjudas i butiken. "Erikshjälpen får in saker som någon inte behöver längre, 

men som någon annan sedan får möjligheten att få användning av" (R10). Även mycket som 

Erikshjälpen gör framkom i kommentarer såsom: "det är så fint skyltat och framlagt" (R4) 

och "de visar upp varorna på ett sätt som gör att det är tillgängligt" (R10). Gällande den 

egna rollen var de flesta ganska blygsamma om sin egen insats, men sammanfattningsvis 

verkade de allra flesta tycka i enlighet med "jag kommer med varor, så det finns något att 

visa eller sälja, men jag skapar ju ingenting i butiken, tjänster och så, men jag bidrar till 

sortimentet i alla fall" (R11). 

 

Gällande huruvida respondenterna berättar för omgivningen att de skänkt svarade 

respondenterna att "ja det skulle jag nog kunna göra" (R1, 5, 13), "ja" (det gör jag) (R2, 3, 6, 

8, 9 & 10) och "ja, absolut" (R7 & 12). Hur de berättade eller skulle berätta var genom 

"småprat i kafferummet eller om jag träffar familjen, men annars småprat på jobbet 

liksom"(R8) och skulle framför allt ske om "någon annan är i samma situation och då kan vi 

säga att vi gjorde såhär och det var smidigt och så" (R1). Samtliga respondenter hade eller 

skulle rekommendera andra att åka till just Erikshjälpen med sina gåvor. Alla respondenter 

som tidigare skänkt gåvor till Erikshjälpen menade också att de direkt eller indirekt 

uppmanar andra att skänka gåvor. "Ja, det gör jag, absolut" (R7) och "nja, indirekt kanske. 

Jag brukar säga att jag inte säljer på Blocket utan skänker saker, när man småpratar lite" 

(R13). 

 

Gällande den egna möjligheten att bidra till verksamheten utöver gåvorna som 

respondenterna lämnade in, gavs lite olika responser. Sex respondenter tolkade frågan som 

att den gällde ett praktiskt bidrag i form av volontärarbete, medan tre respondenter inte 

hade några direkta förslag vid intervjutillfället. Ett förslag på hur bidraget kunde ske utöver 

volontärarbete var genom att "engagera mig mer och ta reda på mer om verksamheten för 

att se om det är några projekt eller något annat"(R8). Slutligen var det en respondent som sa 

att denne kunde bidra genom att "tipsa andra" (om Erikshjälpen) (R3). 
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Interaktionen med Erikshjälpen beskrevs genomgående som något positivt av 

respondenterna. De flesta hade inget direkt minne av kommunikationen med Erikshjälpens 

anställda och volontärer, men upplevelsen eller känslan av den var att de blivit trevligt 

bemötta. Respondenterna som lämnat många gånger sa saker som "jag vet vart man ska 

åka, där bak vid lastkajen, så det går på rutin. De är alltid trevliga" (R13), vilket indikerar att 

någon typ av kommunikation skett. Tre av respondenterna hade haft kontakt med 

Erikshjälpen utöver gåvotillfället. Ett exempel på kontakten var "jag mailade för att jag 

tyckte liksom att det är lite bekvämt att maila och få ett svar" (R1) och den kontakten 

upplevdes som "jag tyckte det var bra, det var liksom den informationen som jag behövde" 

(ibid). Två respondenter hade kontakt med Erikshjälpen innan gåvotillfället via telefon och 

den kontakten upplevdes som "jättetrevlig" (R12) och "ja de var otroligt tillmötesgående, att 

de kan komma med en bil, att det var inga problem att man bokar en bil i kassan, så det var 

jättebra tycker jag"(R11). En respondent hade även före besöket tittat på hemsidan för att 

informera sig om Erikshjälpen och deras verksamhet. 

4.2.3. Värdeskapande 

Vilket värde som uppstod för respondenterna eller vad de fick ut av gåvogivande speglade 

de skiftande motiven till gåvogivande. "Jag lämnar någonting som någon annan kan ha nytta 

av" (R2), "jag kan lämna mina saker som jag absolut inte vill ha längre" (R3), "man är som en 

förebild för barnen" (R4), "man har ett val att det inte behöver vara slit och släng, utan att 

man kan återanvända saker" (R9) och "det är bra att kanske få in pengar till någon 

hjälpverksamhet" (R10) var några exempel på vad gåvogivarna fick ut av att skänka gåvor. 

Samtliga respondenter ansåg gåvogivande vara en positiv upplevelse. Känslan som uppstod 

vid gåvogivandet togs till uttryck i kommentarer som "jag känner mig nöjd" (R2), "inte någon 

eufori direkt, men det känns ju bra" (R5), "det känns bra i själen" (R7), "det känns bra, det är 

välbefinnande om man säger så" (R12) och "just nu är det faktiskt bara skönt att bli av med 

saker" (R9). 
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Värdet, betydelsen, nyttan, eller vikten som skapades för respondenterna av gåvogivandet 

beskrevs som:  

 "En positiv känsla är att grejerna kommer till användning och nyttan för mig är ju att 

jag blir av med dem" (R5).  

 "Det är ju värdet av att kunna bidra med någonting när man inte har så mycket, för 

jag är ju ingen rik person. Men alltså det är ett värde att det är bra grejer man lämnar 

iväg, så det är ju värdefullt att det kommer till någonting." (R6).  

 "Ja absolut så är det ett värde, för att dels så ger det ju en bra känsla för en själv och 

sen i det långa loppet så kanske det blir något värde för miljöpåverkan eller vad som 

helst så det är ju självklart ett värde" (R7).  

 "Istället för att samla och lägga det i förråd, som bara flyttas med till nytt boende och 

till nästa som bara står, då är det bättre att det kommer till användning för någon, 

därför känns det ju värdefullt såklart, att man kan göra så" (R10). 

 "Det var väldigt mycket saker som vi skänkte, och dels kommer de ju till nytta för 

någon annan som saker, men även som pengar till olika saker för behövande" (R12). 

 

När detta värde, nytta, betydelse eller vikt av gåvogivandet skapades varierade mellan 

respondenterna:  

 "När jag kunde lämna över, det känns som att man får en kontakt med den personen 

på något sätt, och den personen är trevlig, och de är alltid så otroligt tillmötesgående 

här" (R2).  

 "Jag tycker att det är kul att packa i ordning, det är också värdefullt förutom när man 

får lämna över sakerna" (R3).  

 "Nej men det skapas nog nu när jag gett, så nu får jag belöningen" (R4).  

 "Ja men det gör det på en gång när man bär iväg paketen och vet att de kommer dit 

de ska, så känns det bra" (R6).  

 "Det är någonstans där då man har fått ihop en kasse som man kan åka med liksom" 

(R7).  

 "Det kommer ju litegrand då och då [...] Det är ju mer en känsla som finns hela tiden." 

(R8).  

 "Nej men nu alltså! [...] Nej men i sorteringsprocessen också, man lägger ju lite tid på 

att sortera liksom, istället för att bara slänga" (R9).  
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 "Ja men det är väl när man står och plockar" (R10).  

 "När jag ställt det på kajen, när det är klart, men i och för sig, det börjar i processen 

när man sorterar, när man känner att det här kan jag skänka, och så tänker man att 

då ska jag åka och skänka på Erikshjälpen. Då börjar det kännas bra, det är ju första 

steget att kännas bra för att man tycker att det faktiskt är värt, annars åker man ju 

till sopstationen" (R11).  

 "När grejerna är urlastade" (R13). 

5. Analys 

 

Figur 3: Analysmodell (Beckman & Foglander, 2016) 

5.1. Roller 

5.1.1. Företaget: Erikshjälpen 

Samtliga respondenter beskrev Erikshjälpen positivt och många av gåvogivarna framhävde 

att de framförallt hade ett gott intryck av hur butiken var organiserad. Det verkade vara av 

stor betydelse för gåvogivarna att de operanda resurserna som de bidrog med (gåvorna) 

togs om hand och blev till nytta för någon annan. Erikshjälpen spelade stor roll för många 
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gåvogivare som möjliggörare, genom adderandet av operanta resurser, till exempel i form av 

skicklighet i skyltning och kunskap vid prissättningen, så att respondenternas gåvor kom till 

sin rätt. Erikshjälpen har även enligt respondenterna möjlighet att genom sin verksamhet 

hjälpa fler behövande och utföra detta hjälpande på ett organiserat sätt.  

5.1.2. Motpart: Gåvogivarna 

Gåvogivarens roll bekräftades som åtskild från Erikshjälpen huvudsakligen genom att 

majoriteten av respondenterna svarade att de var en utomstående aktör. Ett fåtal 

respondenter ansåg att de var en liten del av Erikshjälpen, men det beror troligtvis mer på 

att de kommer med varor och bidrar till sortimentet än att de faktiskt identifierar sig med 

Erikshjälpen. De flesta av respondenterna hoppades eller upplevde att de bidrog till 

Erikshjälpens verksamhet genom att skänka gåvor, vilket även det visar på att rollerna är 

åtskilda. Gåvogivarna var medvetna om Erikshjälpens bistånd, även om de inte kunde 

specificera exakt hur det användes. Många av respondenterna hade skänkt till Erikshjälpen 

vid ett flertal tillfällen och hade sedan tidigare kunskap om butiken och verksamheten i stort. 

Flera gåvogivare nämnde att Erikshjälpen hade större möjlighet till ett strukturerat 

hjälpande genom sin organisation. Detta påvisar en medvetenhet bland gåvogivarna som 

använder Erikshjälpen för att hjälpa andra, och på så vis uppfylls det sista steget i The 

Helping Decision process (Guy, 1988).  Vissa av de gåvogivare som för första gången skänkte 

gåvor till Erikshjälpen hade innan givandet läst på om organisationen för att försäkra sig om 

att de ville skänka sina gåvor till just Erikshjälpen. Detta stämmer väl överens med den 

beteendeförändring som nämndes i inledningen, att dagens människor är medvetna, har 

kunskap och därmed kan göra aktiva val (Prahalad och Ramaswamy, 2004, s. 2).  

5.2. Interaktion 

Vid intervjuerna blev det tydligt att både direkt och indirekt interaktion skett vid 

gåvogivandet. I vissa fall var det enkelt att härleda, till exempel för förstagångsgivarna som 

endast hade ett gåvotillfälle att minnas och som kanske själva till och med aktivt sökt 

interaktion. De som var regelbundna givare hade flera tillfällen med kommunikation att 

minnas, men även andra influenser från Erikshjälpen, vilket gjorde att de oftare pratade om 

en slags generell upplevelse. 
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5.2.1. Direkt interaktion 

Majoriteten av gåvogivarna hade inte haft någon längre dialog med Erikshjälpens personal i 

samband med givandet, men den kontakt som skett upplevdes uteslutande som trevlig. De 

som haft kontakt med Erikshjälpen utöver gåvotillfället hade självmant sökt kontakt via e-

post eller telefon, främst i syftet att få information. I svaren från dessa respondenter var det 

märkbart att de blivit bemötta på ett tillmötesgående sätt och att de fått den hjälp de 

eftersökt. Direkt interaktion hade även skett genom andra aspekter som till exempel 

utdelandet av fikakuponger i samband med gåvogivandet. Utdelningen av kupongen är 

direkt beroende av att ett möte mellan gåvogivare och Erikshjälpen faktiskt sker, samt att 

någon form av kommunikation utgår från Erikshjälpens sida. 

5.2.2. Indirekt interaktion   

Erikshjälpen och gåvogivarna har alltid någon form av interaktion även om interaktionen är 

av ett mer diffust slag. Den indirekta interaktion som bland annat uppstår genom besök i 

butiken, speglas i respondenternas positiva upplevelse av Erikshjälpen. Samstämmigheten i 

respondenternas upplevelse är speciell, eftersom Erikshjälpen olikt andra företag inte 

anställer personal, utan främst är beroende av volontärer som driver butikerna. 

Uppenbarligen har Erikshjälpen lyckats optimera personalens beteende så att utförandet av 

alla kringsysslor utöver gåvomottagandet, det vill säga prismärkning, sortering, framläggning, 

betalning och så vidare återspeglar Erikshjälpen positivt. Dessa aktiviteter är inte riktade till 

en speciell mottagare, men genom hur andras gåvor behandlas när de ställs ut för försäljning 

i butiken, sker en slags indirekt interaktion mellan Erikshjälpen och gåvogivarna. Dessa 

oriktade handlingar är ett slags utbyte, om än indirekt, eftersom interaktionen inte sker via 

ett personligt möte mellan rollerna. 

5.3. Värdeskapande 

5.3.1. Vilket värde skapades av gåvogivandet 

Samtliga respondenter ansåg gåvogivande vara en positiv upplevelse som skapade en skön 

känsla. Motiven till givandet var olika, dels var det miljö och återanvändning som stod i 

fokus, dels betonades nyttan för andra och dels var det praktiska motiv som att göra sig av 



31 
 

med saker som motiverade gåvogivarna. Värdet som respondenterna upplevde var starkt 

kopplat till det bakomliggande motivet till givande. 

 

För de som främst skänkte på grund av sitt engagemang för miljön uppstod värdet genom 

vetskapen att någon annan kan återanvända och få nytta av de skänkta sakerna, vilket kan 

kopplas till inre osjälvisk motivation som beskrivs av Heikkilä och Leikas (2014). Det var även 

ett sätt respondenterna kunde ursäkta ett i övrigt vidlyftigt konsumentbeteende. Nytta för 

andra var ett motiv som i stort sett alla respondenter nämnde på ett eller annat sätt. Denna 

nytta var tudelad, en del nämnde Erikshjälpens möjligheter till bistånd som finansieras av 

försäljningen av gåvor, medan andra snarare betonade praktisk nytta för någon (sämre 

bemedlad) person som kunde få tillgång till saker för en billig peng i butiken. För många var 

nyttan för andra en bieffekt av givandet, men ändå något som starkt påverkade vilket värde 

som uppstod. Den sköna känslan var ofta ett direkt resultat av att respondenterna upplevde 

att de hade förmåga att hjälpa andra, precis som Guy (1988) nämner som det sista steget i 

beslutsprocessen kring hjälpande. 

 

Som det framgick i resultatet, skänkte flera respondenter i samband med en flytt eller 

avliden släktings dödsbo. Dessa gåvogivare motiverades främst av belöningen att bli av med 

de oönskade sakerna, vilket överensstämmer med beskrivningen av yttre själviska motiv 

(Heikkilä & Leikas, 2014). Även om dessa gåvogivare hade möjligheten att själva få 

ekonomisk vinning genom försäljning av sakerna, valde de att inte sälja sakerna. 

Förklaringen till att gåvogivarna avstod från privat försäljning, var för att de fann det för 

besvärligt, tidskrävande, samt att det vid tidigare tillfällen inte gett tillräckligt mycket 

ekonomisk vinning. Dessa gåvogivare kan, en aning motsägelsefullt, sägas ha ett ekonomiskt 

motiv bakom sitt givande (Hibbert & Horne, 1996), eftersom pengarna från en eventuell 

försäljning inte skulle överstiga arbetsinsatsen och tidsåtgången som krävs för att sälja 

sakerna själv.   

 

Vidare var resultatet inte tillräckligt detaljerat för att vi med säkerhet ska kunna säga något 

om social inlärning gällande givande. De flesta trodde eller visste rentav att deras omgivning 

också skänker saker till ideella secondhandbutiker, vilket tyder på en viss social påverkan i 
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enlighet med Hibbert och Hornes (1996) argumentation, men det är nästan omöjligt att säga 

i vilken utsträckning detta har påverkat gåvogivarna. 

5.3.2. Tidpunkt när värdet skapades 

Tidpunkten i gåvogivarprocessen när värdet uppkom skilde sig åt mellan respondenterna. 

För några givare uppstod värdet redan i processen av utrensning och sortering av sakerna. 

Värdet uppkom framförallt av att respondenterna generade nytta för andra och minskade 

resursslöseriet utifrån ett miljömotiv. När dessa gåvogivare noggrant granskade och 

sorterade sakerna verkade de kunna föreställa sig att någon annan skulle uppskatta dem. 

Dessutom var det förmodligen även ett självuppskattande moment inblandat, där de genom 

sin handling kunde känna sig som en miljövän. 

 

För de som hade ett praktiskt behov att göra sig av med saker var både sorterings- och 

utrensningsprocessen, tillika tidpunkten för överlämnandet betydelsefulla. För dem 

skapades värdet ur en önskan om minskad miljöpåverkan och det praktiska motivet att göra 

sig av med sakerna. Vid utrensningen kunde dessa gåvogivare känna sig duktiga som trots 

mängden saker kom framåt i processen. Vid överlämnandet uppstod en lättnad av att bli av 

med sakerna.  

 

Resterande givare hävdade att den positiva känslan av givande uppstod vid det faktiska 

överlämnandet av varorna. Deras värdeskapande uppstod ur omsorg om miljön och önskan 

att genom gåvogivandet skapa nytta för andra. För de som främst motiverades av att hjälpa 

andra var överlämnandet av största vikt eftersom då hade de insett det personliga ansvaret 

och gjort sin del av hjälpandet, som Guy (1988) beskriver i The Helping Decision process. Allt i 

gåvogivarprocessen som ledde fram till givandet hade varit poänglöst om överlämnandet 

inte skett, eftersom Erikshjälpen möjliggör att sakerna kommer någon annan till nytta. 

5.3.3. Värdeskapandets aktörer 

I analysmodellen kan värdet för gåvogivaren uppstå på två olika vis och skiljs åt genom vilka 

aktörer som involveras i värdeskapandet. Antingen kan värdet uppstå genom gåvogivarens 

handlingar enbart eller så kan värdet uppstå genom någon form av interaktion med 
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Erikshjälpen som då agerar möjliggörare eller samskapare. Utifrån gåvogivarnas svar 

bedömer vi att värdet för gåvogivarna har uppkommit på alla dessa sätt.  

 

En del gåvogivare upplevde att värdet skapades när de själva sorterade ut vilka saker som 

skulle skänkas. Det är enkelt att därmed hävda att dessa givare skulle vara ensamma 

värdeskapare enligt SL:s tes 3 (Grönroos & Ravald, 2011), men det kan ifrågasättas om 

värdet för dem verkligen skulle ha uppstått om de inte hade Erikshjälpen att lämna sakerna 

till.  

 

Några gåvogivare upplevde att värde skapades under hela processen och i dessa fall är 

frågan huvudsakligen i vilken utsträckning värdet antingen har samskapats eller möjliggjorts 

av Erikshjälpen. Det som tyder på samskapande beror på gåvogivarnas värden som orsakats 

av en omsorg om miljö, där det är av yttersta vikt att sakerna faktiskt kommer till 

användning för att en besparing på resurserna ska ha åstadkommits. Skulle detta inte ske, 

finns det inte något egentligt värde för gåvogivarna och de hade lika gärna kunnat kasta 

sakerna. Genom att Erikshjälpen ser till att saker kan återanvändas agerar de samskapare 

med gåvogivarna i enlighet med SDL:s premiss 6 (Vargo & Lusch, 2016). För de gåvogivare 

som hade ett praktiskt behov och som ansåg att värdet uppstod genom hela processen 

agerade Erikshjälpen förmodligen i högre grad möjliggörare precis som SL:s tes 4 beskriver 

(Grönroos & Ravalds, 2011). Detta eftersom gåvogivarna på ett smidigt sätt blev av 

problemet som orsakades av de oönskade sakerna. Sammantaget tyder dock 

respondenternas svar på att gåvogivarnas intentioner med givandet och det faktiska 

genomförandet av givandet möjliggjordes av Erikshjälpen.  

 

För de gåvogivare vars värde uppstod vid överlämningen av gåvorna är det troligt att 

interaktionen haft påverkan på värdeskapandet. Eftersom respondenterna i efterhand inte 

kunde säga något mer specifikt om interaktionen än att den varit trevlig, är det svårt att 

bedöma dess betydelse för värdeskapandet. De tycks ha uppskattat vad vi förmodar var en 

direkt interaktion med Erikshjälpen, vilket anmodar oss att tro att dessa värden är 

samskapade enligt SDL:s premiss 6 och SL:s tes 4. Dock kan de återkommande gåvogivarna 

vars värde skapades vid överlämnandet haft en indirekt interaktion vid ett tidigare tillfälle, 

som även det adderar värde till den direkta interaktionen vid överlämningen. Troligtvis har 
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interaktionen vid överlämningen viss betydelse trots de obestämda svaren och därför kan de 

värden som uppstått vid denna tidpunkt ändå sägas vara samskapade.  

6. Slutsats 

Denna uppsats har fokuserat på varför människor skänker gåvor, genom att undersöka 

värdeskapandet som uppstår vid gåvogivande och ämnade att besvara frågan: Vilka värden 

skapas för gåvogivare av att skänka gåvor till ideella secondhandbutiker och när i 

gåvogivarprocessen uppstår de? 

6.1. Vilket värde uppkom 

I studien undersöktes vilka värden som uppkom av gåvogivande. Det framkomna resultatet 

visade att gåvogivarna hade ett starkt engagemang för miljön. Det framgick tydligt att en 

önskan med gåvogivandet var att minska resursslöseriet i världen genom att sakerna som 

skänkts kunde återanvändas av någon annan. En annan orsak till gåvogivandet var att 

sakerna skulle komma till nytta för någon annan. Detta realiserades för gåvogivarna genom 

Erikshjälpens secondhandbutik, vilken generellt har en lägre prisnivå än de flesta andra 

vanliga butiker, vilket gör att även sämre bemedlade människor kan ha råd att handla där 

och få nytta av sakerna. Utöver detta kunde gåvogivandet skapa värde för gåvogivarna 

genom att de även indirekt skapar nytta för andra genom att överskottet från butikens 

försäljning går till olika sorters bistånd. Samtliga gåvogivare skänkte saker som de på något 

sätt inte längre behövde och som i vissa fall orsakats av omvälvande livsförändringar. 

Gåvogivandet löste i dessa fall även ett praktiskt problem för givarna som hade ett behov 

avyttra sakerna. Värdena som uppstod för gåvogivarna var sammankopplade med de 

ursprungliga motiven till gåvogivandet. 
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Sammanfattningsvis var de värden som framkom i undersökningen: 

1) Vetskapen att återanvändandet av de skänkta sakerna bidrar till en minskad 

miljöpåverkan. 

2) Vetskapen att gåvorna kommer att komma andra individer till nytta.  

3) Vetskapen att gåvorna indirekt, genom den ideella secondhandbutikens försäljning, 

genererar medel till bistånd. 

4) Vetskapen att det praktiska problemet att göra sig av med oönskade saker har blivit löst. 

6.2. När uppkom värdet 

I studien undersöktes också när i gåvogivarprocessen som värdet uppkom för gåvogivarna. 

Detta undersöktes med hjälp av analysmodellen som användes för att ge en komplett bild av 

när värdet skapades. Värdet för gåvogivaren kunde uppkomma vid två tillfällen i 

gåvogivarprocessen. För de flesta gåvogivare inleddes processen med avsikten att göra 

någon sortering eller utrensning, vilket sedan realiserades och i detta skede uppkom värdet 

för vissa av gåvogivarna. Vid överlämningen uppstod någon typ av interaktion och ur den 

uppstod även värdet för gåvogivarna. Ytterligare några gåvogivare tyckte att hela 

gåvogivarprocessen skapade värdet för dem. 

6.2.1. Vilka aktörer involverades i värdeskapandet 

I gåvogivarprocessen var det tydligt att det inte bara var vilka värden och när de uppkom 

som skiljde sig åt mellan gåvogivarna, utan även vilka aktörer som involverades i processen. 

Teorierna SDL och SL användes för att undersöka vilka aktörer som var inblandade i 

värdeskapandet. Vissa gåvogivares värden uppkom hemma hos gåvogivarna vid sorteringen, 

vilket tyder på att de var ensamma värdeskapare enligt SL:s tes 3, eftersom Erikshjälpen inte 

var inblandade i detta skede. Dock kan värdet som uppkom vid denna tidpunkt också 

kopplas till SL:s tes 4, som menar att företag möjliggör värdeskapande genom 

tillhandahållandet av resurser. Eftersom gåvogivarna uttryckte att meningen med 

utrensningarna var att samla ihop oönskade saker med syftet att skänka dessa till 

Erikshjälpen, kan SL:s tes 4 alltså också vara sann för värdeskapande i detta skede. Värdet 

uppkom även vid överlämnandet av gåvorna. Eftersom överlämningen inkluderade direkt 

interaktion mellan Erikshjälpen och gåvogivarna kan dessa värden uppstått genom 
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samskapande enligt både SDL:s premiss 6 och SL:s tes 4. Vidare uppkom värdet för 

gåvogivarna under hela gåvogivarprocessen, dessa värden berodde oftast på en kombination 

av motiv och har troligen samskapats enligt SDL:s premiss 6, genom både tidigare indirekt 

och direkt interaktion vid överlämningen.  

 

Sammanfattningsvis visare resultatet på följande angående tidpunkt för värdets skapande 

och aktörer som involverades i gåvogivarprocessen: 

1) De gåvogivare som upplevde att värdet uppstod i sorteringsprocessen var ensamma 

värdeskapare enligt SL:s tes 3. 

2) Erikshjälpen har definitivt agerat möjliggörare för alla gåvogivares värdeskapande, precis 

som SL:s tes 4 menar är företagets främsta roll. 

3) Erikshjälpen har troligen agerat samskapare för de gåvogivare vars värden uppstod under 

hela gåvogivarprocessen, detta enligt SDL:s premiss 6 gällande värdeskapande genom 

indirekt interaktion. 

4) Genom direkt interaktion har Erikshjälpen samskapat värdet vid överlämningen med 

gåvogivarna enligt SDL:s premiss 6 och SL:s tes 4. 

6.3. Avslutande diskussion 

Teorierna Service Dominant Logic och Service Logic har båda använts i denna uppsats för att 

ge en kompletterande bild av värdeskapande. Undersökningen utfördes utifrån en 

analysmodell som grundar sig på båda servicemarknadsföringsteorierna och fungerade som 

ett verktyg i analysen, där data med hjälp av modellen hjälpte oss att förstå vilka aktörer 

som bidragit till värdeskapandet för gåvogivaren. SDL:s premiss 6 har som tidigare nämnts 

axiom status och kan därför inte längre ifrågasättas, eftersom premissen utgörs av ett 

självklart påstående. Premiss 6 hävdar att allt värdeskapande är samskapat, vilket är logiskt i 

och med att inget värde skulle kunna uppstå om inte flera parter deltog i värdeskapandet. I 

vår undersökning skulle exempelvis inget värde kunna skapas för gåvogivarna av givande om 

det inte fanns någon secondhandbutik som de kunde skänka gåvor till, således krävs två 

parter. Dock kan formuleringen av premiss 6 uppfattas som alltför omfattande, vilket gör att 

den blir svår att tillämpa i praktiken. SL:s tes 3 och 4 hjälper till att skapa en mer förståelig 

bild av hur värdeskapande kan ske, eftersom många praktiker är vana att resonera utifrån 
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hur företaget kan skapa värde för kunden, såsom tidigare marknadsföringsteorier hävdat. 

Genom att särskilja hur värdeskapandet kan ske som SL:s tes 3 och 4 gör, förstås att värde 

både kan skapas av kunden enskilt, genom samskapande eller möjliggöras av företaget. I vår 

undersökning var det enklare att utforma frågor utifrån SL:s teser eftersom många av 

gåvogivarna inte var vana att resonera i termer av samskapande. De hade däremot inga 

problem att förstå hur värde kunde uppkomma för dem genom Erikshjälpens stöd och 

resurser, men verkade till exempel inte inkludera Erikshjälpen i de värden som uppstått vid 

sorteringsprocessen som gåvorgivarprocessen inleddes med.  

 

Resultatet av undersökningen påvisade att värdeskapandet skett enligt båda teoriernas 

premiss och teser, vilket ger en indikation att både Service Dominant Logic och Service Logic 

är sanna i den undersökta kontexten gåvogivares värdeskaparprocess. Eftersom 

analysmodellen fungerat väl som verktyg i denna kontext anmodar det oss att tro att den 

även kan användas i andra sammanhang när värdeskapande ska undersökas. 

6.3.1 Förslag till vidare forskning 

För att stärka det framkomna resultatet krävs uppföljande och fördjupande forskning i 

ämnet värdeskapande kopplat till gåvogivare. En begränsning i vår studie är det relativt låga 

deltagandet av gåvogivare. Trots att respondenternas svar visade på en viss mättnad, finns 

risken att vissa värden inte fångades upp i studien. Det behövs därför genomföras studier 

med ett högre antal respondenter för att avskriva eller bekräfta att denna risk påverkade 

resultatet, den undersökningen skulle med fördel även kunna genomföras med ett annat 

tillvägagångssätt.  

 

Ett exempel på hur ett organisatoriskt perspektiv skulle kunna tillämpas i en studie vore 

genom att undersöka vilka marknadsföringsstrategier ideella secondhandverksamheter 

använder för att attrahera de som inte är gåvogivare i dagsläget. Det vore intressant att 

undersöka vad som skulle kunna motivera dessa individer till givande, samt ifall deras 

potentiella motiv till givande skiljer sig från de som redan är gåvogivare. Ytterligare ett 

förslag till vidare forskning skulle kunna vara en undersökning av givare som skänker pengar 

till välgörenhetsorganisationer, för att se om deras upplevda värden och tidpunkten när 

dessa värden uppstår skiljer sig från givare som skänker fysiska gåvor.  Ett sista förslag är att 
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genom betydligt mer omfattande forskning i fler kontexter bidra till ett fortsatt utvecklande 

av teorierna Service Dominant Logic och Service Logic. 
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Bilaga 1. Muntliga källor 
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Erikshjälpen Secondhandbutik, Uppsala. Personlig intervju. 
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Bilaga 2. Intervjumall 

1. Är det första gången du skänker saker eller har du skänkt flera gånger här på 

Erikshjälpen? 

1. Följdfråga: Hur många gånger har du skänkt gåvor till Erikshjälpen? 

2. Hur visste du/kände till/fick reda på om Erikshjälpen? 

1. Följdfråga: Hur fick du reda på att Erikshjälpen finns här i Uppsala? 

3. Hur såg processen ut som ledde fram till att du åkte hit till Erikshjälpen och skänkte 

varor/bad om hämtservice?   

1. Följdfråga: Hur såg kontakten ut med Erikshjälpen? 

2. Följdfråga: Skedde någon form av interaktion? 

3. Följdfråga: Hur upplevde du mötet med de anställda? 

4. Har du planerat att gå in i butiken och titta på utbudet idag i samband med 

gåvogivandet? 

1. Följdfråga: Vad var mest drivande för ditt beslut att åka till 

Erikshjälpen; att skänka gåvor eller att möjligen handla något? 

5. Vad skulle kunna få dig att skänka oftare och/eller mer? 

6. Skänker du även saker till andra ideella secondhandverksamheter? 

1. Följdfråga: Skänker du pengar till hjälporganisationer också? 

7. Varför skänker du gåvor?   

1. Följdfråga: Vad var den eller de drivande faktorerna för ditt givande? 

8. Funderade du på något annat sätt att avyttra varorna på innan du skänkte dem? 

9. Visste du om att du skulle få fika när du bestämde dig för att skänka varor? 

1. Följdfråga: Hur stor påverkan har fikakupongen på ditt beslut att 

lämna just till Erikshjälpen 

10. Brukar din omgivning, det vill säga familj, vänner och bekanta också skänka varor? 

1. Följdfråga: Är det vanligt förekommande? 

11. Upplever du att du bidrar till Erikshjälpens arbete? 

1. Följdfråga: På vilket vis?   

2. Följdfråga: Är det flera kombinerade orsaker? 
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12. Skulle du som gåvogivare se dig som en helt utomstående aktör, eller som del av 

Erikshjälpen? 

1. Följdfråga: Är du en del av Erikshjälpen genom din gåva?  

13. I vilken utsträckning anser du att du tillsammans med Erikshjälpen skapar det som 

erbjuds i butiken?   

1. Följdfråga: Hur mycket av sortimentet beror på dig och alla andra 

givare?   

2. Följdfråga: I vilken utsträckning anser du att Erikshjälpen är skapare till 

det som Erikshjälpen erbjuder sina kunder? 

14. Upplever du att dina gåvor är viktiga för att Erikshjälpen ska kunna fortsätta bedriva 

secondhandverksamheten i nuvarande form? 

15. Kan du bidra till verksamheten på något sätt utöver gåvorna du lämnar in? 

16. Hur upplever du kommunikationen mellan dig och Erikshjälpen? 

1. Följdfråga: Hur mycket påverkar det ditt beslut att skänka saker till 

Erikshjälpen? 

2. Följdfråga: Har du haft kontakt med Erikshjälpen utöver kontakten nu 

vid lämnandet? 

17. Vad får du ut av att skänka gåvor till Erikshjälpen? 

18. Vad får givandet dig att känna? 

1. Följdfråga: Är det en positiv/neutral/negativ upplevelse att skänka 

gåvor? 

2. Följdfråga: Varför är det en positiv/neutral/negativ upplevelse? 

3. Följdfråga: Varför tror du att du känner så? 

19. Skulle man kunna säga att det är något av nytta/vikt/betydelse eller värde som 

skapas för dig? 

1. Följdfråga: Nyttan/vikten/betydelsen eller värdet för dig att vara 

givare, hur skulle du definiera/beskriva det? 

20. När i din gåvogivarprocess skapades värdet för dig? 

21. Skulle du säga att Erikshjälpen ger dig möjligheten att XX (motiv från fråga 7)? 

22. Uppmanar du andra att skänka gåvor (till Erikshjälpen)? 

23. Berättar du för vänner och bekanta att du varit här och skänkt varor? 

 


