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Sammanfattning 
 
Vi har valt att undersöka second handklädesmarknaden. På senare tid har intresset för andra 
handskläder ökat markant. Det finns två huvudsakliga aktörer på marknaden. De består av 
biståndsorganisationer som syftar till välgörande ändamål, samt de second handbutiker som 
har som mål att bevara gamla moden. I och med en ökad efterfrågan har marknaden 
utvecklats rejält. Från att ha burit en stämpel av fattigdom och skam har second 
handklädesmarknaden blivit ett mer naturligt val för många individer. Kundgruppen har 
utökats till att inte enbart inbegripa fattiga människor, utan även människor med intresse för 
mode. Denna kraftiga tillväxt har resulterat i en prisökning, varför vår undersökningsfråga ska 
besvara varför priset på second handkläder har ökat. Som syfte ämnade vi att först och främst 
ge en beskrivande bild av priset second handklädesmarknaden i förhållande till 
nyproduktionsmarknaden. Detta gjordes genom en kvantitativ studie, i form av en 
prisjämförelse. För att ge en mer förklarande bild till varför det ser ut som det gör 
genomfördes en intervju, som kvalitativ undersökning.  
 
För att finna svar på vår fråga har vi tagit hjälp av teorier om köpbeteende och priskänslighet.  
I analysen kopplade vi sedan samman dessa teorier med resultat från empirin. I vår analys 
kom vi fram till ett antal övergripande slutsatser. En av dem var att det idag finns ett stort 
behov av att framhäva sin personlighet genom sina kläder. I sammanhanget är det just lite 
speciella plagg som söks, eftersom man samtidigt vill skilja sig från mängden. Då vänder sig 
individen i fråga till second handbutikerna. Andra handskläder kan t.o.m. kallas för ett mode. 
En annan slutsats var att många människor idag eftersöker original och inte nyproducenternas 
alla kopior av gamla modeplagg. Likväl har kvaliteten på begagnade kläderna förbättrats 
oerhört. Den sista slutsatsen handlade om att dagens second handbutiker, i intagandet av 
kläder, i viss omfattning följer de trender som säljs på nyproduktionsmarknaden. Detta gör i 
sin tur kläderna mer lättsålda. 
 
Dessa slutsatser har bidragit till att ett högre pris på second handkläder kan sättas, utan att 
marknaden direkt förlorar några kunder.  
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1 Inledning 
I detta kapitel diskuteras bakgrunden till valda uppsatsämne. Föregående och befintliga 
aktörer samt marknadens utveckling belyses. Avsnittet följs sedan av en problemdiskussion, 
vilken i sin tur mynnar ut i en fråga. Kapitlet avslutas med uppsatsens syfte. 

1.1 Bakgrund 
Att handla begagnade kläder, eller som det ofta heter, att handla kläder på second hand är 
inget nytt fenomen, utan har funnits i århundraden. Det innebär att människor lämnar in sina 
gamla och förbrukade kläder till en viss verksamhet. Kläderna säljs i sin tur vidare, istället för 
att slängas och inte komma någon till nytta. 
 
Handeln med second handkläder har under dess livscykel genomgått ett antal faser där 
kläderna haft olika betydelse för människorna. Nedan följer en kort beskrivning av 
marknadens utveckling. 
 
Redan i 1300-talets italienska Florence finns väldokumenterat om handlare av 
andrahandskläder. Eftersom det på den tiden var väldigt dyrt med nysydd konfektion fanns 
det väldigt många second handklädhandlare. Dessa handelsmän hade en bra ställning i 
samhället och det fanns ingen stämpel av skam eller fattigdom, varken i säljandet eller i 
köpandet av andra handskläder. Det var en naturlig del av klädesmarknaden och även den 
största.1  
 
Under 1700-talet började second handmarknaden anta en ny form, det gällde pantsättning. 
Kläderna i sig var inte av särskilt intresse, istället låg lockelsen i pengarna. Pantsättning gav 
snabba likvida medel och utvecklades snabbt till en frodande affär.  Eftersom det fanns ett 
stort antal pantbanker i England under denna tid tog sig många människor, oavsett klass, 
friheten att pantsätta framför allt gamla kläder.2 
 
Under 1800-talet utvecklades andra handkläderna till att tjäna ett nytt syfte. Nämligen det att 
medvetna engelska kvinnor började använda avlagda manskläder (byxor) som ett ordlöst 
motstånd. De adopterade därmed en stark manlig symbol, för att på så vis lättare kunna få 
uppmärksamhet (både på gott och ont) samt gehör för vad de ville framföra i samhället. 
Plötsligt var makten inte lika lätt att fördela.3  
 
Det var inte förrän vid 1900-talets början som fenomenet second hand kopplades till 
välgörenhet. Mängder av kläder skänktes till biståndsorganisationer för att skänkas eller säljas 
vidare inom landet eller utanför dess gränser. Kläderna var generellt sett även av dålig 
kvalitet, det kunde vara hål i plaggen och de var inte sällan smutsiga. Detta resulterade 
samtidigt i att synen på andra handskläder förändrades. Handlade man begagnad konfektion 
var det snarare ett tecken på att man var fattig och tillhörde den nedre samhällsklassen. Detta 
ville självklart undvikas om man tillhörde en högre klass. Därför slutade många människor att 
handla begagnat4 
 

                                                 
1 Palmer & Clark, 2005 
2 Ibid. 
3 Ringskog, 2005 
4 Palmer & Clark, 2005 
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Trots detta uppkom det under den välmående efterkrigstiden en ny kundgrupp. Denna hade 
stora likheter med hur en del engelska kvinnor använde begagnade kläder under 1800-talet. Det 
var upproriska ungdomar som fann andra handkläderna som en förutsättning för att kunna 
synliggöra sina budskap till samhället. År 1968 köpte exempelvis radikala vänsterorienterade 
ungdomar i USA avlagda arméjackor. Poängen var att avväpna en gammal krigssymbol. I 
Storbritannien under samma tid klädde sig vissa ungdomar i officersjackor, kontiga byxor och 
billiga glasögon, vilket var en kommentar till den klassbetingade fattigdomen. Samtidigt fann 
ungdomarna ett nytt sätt att definiera sig själva på. Den ordlöst kodade munderingen blev mer 
onåbar eftersom det var second handkläder. De kunde på så sätt skilja sig från mängden och 
hitta en personlig stil som ingen annan hade.5 
 
Under perioden i fråga var den huvudsakliga kundgruppen emellertid de människor som hade 
de sämre ställt ekonomiskt, varför en stämpel av fattigdom och skam i hög grad existerade.6 
 
Fram till idag har second handklädesmarknaden dock genomgått stora förändringar. Den 
primära aktören har sedan 1900-talets början varit biståndorganisationerna. 
Biståndsorganisationer såsom Frälsningsarmén/Myrorna, Stadsmissionen, U-landshjälp från 
folk till folk (UFF) samt Emmaus Björkå, är några, som idag också är de största i Sverige. 
Dessa organisationer har som huvudmål att hjälpa de mest behövande som inte har råd att 
köpa nya kläder. En stor del av den konfektion som skänks säljs i Sverige eller exporteras till 
nödställda u-länder, och blir på så vis ett bistånd till fattiga människor i fattiga länder. Bakom 
ligger tanken att det är en god gärning att skänka sina kläder, varför många också gör det. De 
plagg som till största delen säljs av biståndsorganisationerna är sådana kläder som inte är 
alltför gamla, i regel några år.7  
 
De stora förändringar som skett är att en ny kund har hittat sig in på marknaden, nämligen den 
modemedvetna kunden. Denna handlar inte second handkläder för att det är billigare än 
nyproducerade kläder. Snarare är det för att hitta originella plagg som inte den vanliga 
klädmarknaden kan bistå med på samma sätt. Denna kund tog successivt steget in på second 
handmarknaden i början av 1990-talet, till att idag vara en mycket betydande kund. Som ett 
resultat av utvecklingen har second handklädesmarknaden likaså lyckas göra sig fri från 
dåtidens stämpel där begagnade kläder gärna associerades till gamla, avlagda, smutsiga plagg 
som enbart köptes av samhällets bottenskikt.8  
 
Myrorna och Stadsmissionen är två exempel som visar på att de följer med i utvecklingen på 
marknaden. Myrorna vill vara en samhällsnyttig aktör genom att generera ett jämnt och 
betydande överskott till Frälsningsarméns sociala verksamhet. Samtidigt säger de att det är 
personligare med mångfald, vilket syftar att främja individers originalitet genom valet av 
kläder.9 Stadsmissionen arbetar på liknade sätt. På samma gång som de arbetar till förmån för 
människa och samhälle finns de också till för den modemedvetna kunden. De har etablerat en 
s.k. ”trendbutik” där deras eget varumärke Remake säljs, framställt av gamla, omsydda 
kläder.10 
 

                                                 
5 Ringskog, 2005 
6 Palmer & Clark, 2005 
7 Lindström, 2003 
8 Gregson & Crewe, 2003 
9 Myrorna, 2005 
10 Malmström, 2003   
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Under årens lopp har alltså biståndsorganisationerna agerat som den primära aktören på 
second handklädesmarknaden. Men i takt med att en efterfråga började växa hos andra 
människor, främst de med intresse för mode etablerades ytterligare en aktör. Nämligen de 
second handbutiker som säljer begagnade kläder med ett annat huvudsyfte. Syftet är att 
bevara gamla moden, såsom modet från 50,- 60,- eller 70-talet. Som huvudskalig målgrupp 
riktar de sig till den modemedvetna människan som inte köper second handkläder till följd av 
priset. Då denna aktör satsar på att sälja gamla, moderiktiga plagg är de i större utsträckning 
också mer benägna att ta in rätt plagg för försäljning. Med rätt plagg menas sådana som 
faktiskt har sitt ursprung långt tillbaka i tiden, allt ifrån 20,- 30-talet fram till 70,- 80-talet. 
Alltså inte begagnade kläder som bara är några år gamla (som majoriteten av 
biståndsorganisationernas kläder är), de är inte av lika stort intresse. Många människor 
efterfrågar idag de riktiga gamla plaggen.11 En designad klänning direkt kommen från 50-talet 
kan känslomässigt värderas oerhört mycket mer än en liknande klänning av samma märke 
från idag. Eller de utsvängda byxorna från 1970, istället för en av 2000-talets alla kopior, t.ex. 
från Hennes & Mauritz. Märket har ingen betydelse, i sammanhanget är det känslan bakom 
det genuint äkta som värderas.  
 
Ett annat namn på dessa klädesplagg är vintage, något som det idag talas mycket om. Vintage 
betyder gammal fin kvalitet. Det betyder också årgång12 och definieras som årgångsmode, 
alltså mode från olika epoker. För att få en närmare förståelse för vintage kan en liknelse 
göras med vin. Ett bag-in-box-vin har ett bäst före datum, vilket blir dåligt om det inte dricks 
innan rätt datum. Ett årgångsvin blir däremot bättre med åren. Vintage kan i liknelsen ses som 
ett årgångsvin. Svårigheten med begreppet är emellertid att exakt kunna säga när ett plagg 
övergår till vintage. Frågan är hur gammalt ett plagg behöver vara för att få bestämningen 
vintage. Skiljelinjen mellan vad som är vintage och vad som inte är vintage är således otydlig.  
 
Fenomenet kan i sin tur delas upp i två undergrupper. Den första avser exklusiv vintage, 
vilket är högklassiga kläder designade av stora modeskapare såsom Chanel och Yves Saint 
Laurent. Den andra undergruppen är vanlig vintage, vintage som inte är exklusiv och där 
klädesmärket inte är av lika stor vikt. De butiker som idag säljer vintage-kläder kan antingen 
ha en blandning av exklusiv vintage samt vanlig vintage eller mer eller mindre vara inriktad 
på ett av dem. Samtidigt finns ofta inslag av sådana kläder som endast är några år gamla. 
 
Sammanfattningsvis finns det alltså idag två klädestyper som är till försäljning på second 
handmarknaden. Den ena består av begagnade kläder som enbart är några år gamla, vilka till 
största delen säljs av biståndsorganisationerna. Den andra typen är vintage som i störst 
omfattning säljs i privata second handbutiker. 
 

1.2 Problemdiskussion 
Historien har visat på att fenomenet att handla med begagnade kläder haft olika kulturella 
värden. Idag har det dock mer eller mindre normaliserats tillbaka till de ursprungsvärderingar 
som handeln med begagnade kläder härstammar ifrån. Under perioden då 
biståndsorganisationerna verkade som huvudsaklig aktör och fokus låg på försäljning till de 
utblottade i samhället, var priset även så lågt. Som tidigare belysts, har marknaden på senare 
tid expanderat både i och utanför Sverige, då en ny kundgrupp har engagerats. Second 
handkläder har vuxit till att bli något otroligt populärt och eftertraktat. Ständigt tas företeelsen 

                                                 
11 Gregson & Crewe, 2003  
12 Nordstedts ordbok AB, 1999 
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upp i olika typer av media. Dessa förändringar har påverkat efterfråga och pris och därmed 
har en förändring av prisbilden ägt rum. För marknaden blir alltså denna utveckling väldigt 
kännbar och viktig för prisnivån. Det är ett faktum att priserna på kläderna har ökat.13 
 

1.3 Fråga 
Varför har priset på second handkläder ökat? 
 

1.4 Syfte 
Vi syftar till att belysa prisskillnader mellan second handkläder och nyproducerade kläder. 
Detta görs på två sätt. Först ämnar vi genomföra en kvantitativ studie, vilken antar mer 
beskrivande former. Därpå följer en kvalitativ studie som är mer förklarande i sitt syfte. 
 

                                                 
13 Gregson & Crewe, 2003 / Palmer & Clark, 2005 
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2 Metod 
I detta kapitel redovisas bakgrund till val av metod och val av insamlingsmetoder för det 
empiriska materialet, urvalsprocessen, värdet av en undersökning samt vilken typ av primär- 
respektive sekundärdata som använts.  
 

2.1  Val av metod 
Som stöd för att komma fram till ett resultat i en undersökning behöver man analysera vilken 
metod som är mest lämplig, en deduktiv eller en induktiv metod. Vi har använt oss av en 
deduktiv metod i vår uppsats just eftersom vi utgått från sådana teorier som redan existerar.14  
 

2.2 Val av insamlingsmetod 
För att kunna genomföra undersökningen måste vi på något sätt samla in data. Vi har valt att 
göra både en kvantitativ och en kvalitativ datainsamling. 
 

2.2.1 Prisjämförelse/Kvantitativ metod 
Vi har gjort en prisjämförelse mellan sju olika enkla plagg i nio second handbutiker samt nio 
butiker på som säljer nyproducerat. Detta har vi gjort genom att gå ut och ta stickprov i de 
olika butikerna. Därefter räknade vi ut ett medelvärde för respektive plagg samt även ett totalt 
medelvärde för samtliga second handkläder och samtliga nyproducerade kläder. Sedan 
jämfördes dessa medelvärden.  
 

2.2.2 Intervju/Kvalitativ metod 
Vi valde att genomföra en semistrukturerad intervju där intervjuaren har en lista på teman och 
frågor som ska beröras under intervjun. Vår ambition var att genomföra intervjun ansikte mot 
ansikte med respondenten, eftersom det då är lättare att skapa en förtrolig stämning. För att 
göra intervjun så effektiv som möjligt fokuserade var och en av oss på en specifik uppgift. En 
ställde frågor, en annan antecknade svaren och en tredje studerade intervjun i sin helhet.  
 

2.3 Urval  
I insamlingen av primärdata har vi valt att enbart studera Stockholmsområdet. De klädesplagg 
som kan inhandlas genom Internet samt på Postorder kommer inte studeras. Likväl syftar 
studien till att endast inbegripa kläder för kvinnor och vuxenstorlekar. Samtidigt avgränsade 
vi oss från fenomenet exklusiv vintage. Kläderna är betydligt dyrare än vanlig vintage, 
eftersom det handlar om högklassiga, designade kläder. Detta skulle således snedvrida vår 
prisjämförelse.  
  
I vår kvantitativa undersökning valde vi att studera nyproducerade kläder från sådana butiker 
såsom H&M, Vero Moda och Åhléns. De säljer relativt billiga kläder i förhållande till andra 
butikskedjor på marknaden. Dessa butiker valdes ut för att vi ansåg att deras priser och kläder 
var mest jämförbara med priserna på second handklädesmarknaden. Det som också styrde 
vårt urval var att kläderna höll ett relativt lågt pris i förhållande till fräschör och kvalitet. Det 

                                                 
14 Gilje och Grimen, 2003 



  9

hade ingen betydelse om kläderna var på rea eller till ordinarie pris. Vi agerade som kunder 
och var då bara intresserade av att hitta ett fint plagg, oavsett om det var på rea eller inte. 
Ovanstående kriterier var alltså ledande i valet av plagg i samtliga butiker. 
 
I studien av second handbutiker inkluderas både biståndsorganisationernas butiker samt 
övriga second handbutiker utan välgörenhetssyfte. Detta för att ge en mer rättvis prisbild 
eftersom vi antog att biståndorganisationerna i många fall sätter ett lägre pris på sina kläder. 
 
I undersökningen valdes bara enkla plagg ut, såsom ett par jeans, en T-shirt, en kjol etc. (se 
prisjämförelsetabell). De individuella skiftningarna i färg, söm och dylikt, vilket gör plaggen 
speciella, tar vi som en allmän variation som finns bland alla plagg idag.  
 
I vår kvalitativa studie valde vi att intervjua Lisa Larsson eftersom hon var en av de första att 
satsa på second handkläder. Hennes butik är en av Stockholms mest kända. Då hon befunnit 
sig inom branschen under en mycket lång tid ansåg vi att en intervju med henne skulle ge 
mycket information till vår förklarande del av uppsatsen.  
 

2.4 Värdet av en undersökning 
Det finns tre moment som är väldigt viktiga och som ger en undersökning dess värde och 
styrka. Det är reliabilitet, validitet och generaliserbarhet.15  
 
Mätningsproceduren i vår kvantitativa studie innebar att vi antecknade priset för vartdera 
plagg i respektive butik. Eftersom vi gick efter ett speciellt urval skulle vi med stor 
sannolikhet få ett likvärdigt genomsnittspris per plagg vid en upprepning. Däremot skulle det 
vara svårt att erhålla exakt samma pris per plagg, särskilt för second handkläderna då det 
oftast finns endast ett exemplar av varje klädesplagg. Det som är mest relevant är dock att 
genomsnittspriset är jämbördigt med tidigare mätning. Vad gäller reliabiliteten i vår 
kvalitativa undersökning får vi antagligen fram liknande svar igen eftersom mycket av det 
som sades även stöds av våra sekundärkällor. 
 
Gällande vår prisjämförelse försökte vi i största möjliga mån ligga inom ramarna för vårt 
urval. Vid utformning av intervjufrågor utgick vi från vår teori samt vår undersökningsfråga. 
Detta för att uppnå en så god validitet som möjligt. 
 
Generaliseringen av vår prisjämförelse skulle kunna ha varit starkare om vi genomfört studien 
i fler butiker. Men vi ansåg det dock tillräckligt för den bild vi ville lyfta fram. Resultatet från 
vår kvalitativa studie kan vi inte generalisera eftersom vi bara utförde en enda intervju. 
 

2.5 Primär och sekundärdata 
I vår studie har vi använt oss av såväl primär- som sekundärdata. Den primära består av en 
prisjämförelse mellan second hand kläder och kläder på lågprismarknaden. I primärdata ingår 
även intervjuer med butiksägare och butikspersonal i second hand butiker samt deras kunder. 
 
Genom artiklar och litteraturstudier har vi fått tillgång till sekundärdata. 

                                                 
15 Malhotra & Birks, 2005 
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3 Teori  
Följande kapitel behandlar två teman; produkt och pris. Dessa är båda av stor vikt vid 
besvarande av vår fråga. Inledningsvis belyses en individs köpbeteende och de faktorer som 
verkar i valet av en produkt. Avsnittet följs på och avslutas med att betona de 
priskänslighetsfaktorer som är betydelsefulla vid en produkts prissättning.     
 

3.1 Produkt och Pris  

3.1.1 Produkt och köpbeteende 
Den teori som behandlas under detta kapitel, 3.1.1 är tagen från Philip Kotlers Marketing 
Management. 
 
Människor tillfredsställer sina behov och önskemål genom produkter. En produkt kan vara 
antingen en vara eller en tjänst men även personer, organisationer, aktiviteter och idéer kan 
ses som produkter.  
 
För att ett företag ska kunna tillgodose sina kunders behov är det av stor betydelse att ha 
kunskap om dessa samt känna till de faktorer som påverkar deras beteende i produktköpet. 
Det handlar om att förstå och sätta sig in i kundernas medvetande för att få en närmre 
uppfattning om vad som är värdefullt för just dem. Dessa faktorer som konsumenter i hög 
grad influeras av vid ett köp, går inte att påverka. Företaget syftar istället till att så gott det går 
studera dem för att lättare kunna utforma ett mer kundanpassat erbjudande. Dessa faktorer är 
kulturella, sociala, personliga och psykologiska faktorer. Nedan ges en beskrivning av 
respektive faktor.  
 

3.1.1.1 Kulturella faktorer 
De kulturella faktorerna har den största och djupaste inverkan på en individ när det gäller ett 
köp. Dessa kan i sin tur delas upp i tre olika undergrupper; social klass, subkultur samt kultur.  
 
Samtliga kulturer definierar en uppdelning av olika sociala klasser. En social klass liknas 
ibland vid ett kastsystem där varje individ föds in i en specifik roll där medlemskapet i en kast 
inte kan ändras. Sociala klasser är relativt homogena grupper i samhället som är hierarkiskt 
ordnade. De uppdelas bl.a. efter inkomst, yrke, utbildning och förmögenhet. Medlemmarna 
delar liknande värderingar, intressen och beteenden.  
 
Undergrupperna kultur och subkultur kommer vi inte att analysera i vår uppsats eftersom de 
inte är av samma relevans. Vi anser att de är för övergripande för vårt problem, då vi 
fokuserar på individen. Därför visas enbart en förklaring av sociala klasser ovan. Däremot vill 
vi belysa att de är en viktig del av köpbeteendet. 
 

3.1.1.2 Sociala faktorer 
Utöver de kulturella faktorerna spelar även de sociala en stor roll. Dessa definieras utifrån 
olika referensgrupper, familj samt roller och status.  
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Referensgrupper består av sådana grupper som har en direkt (face-to-face) eller indirekt 
påverkan på en individs attityder och beteende. De grupper som direkt influerar en person 
kallas för medlemsgrupper. En del av dessa är s.k. primära grupper som regelbundet och på 
ett informellt sätt interagerar med personen i fråga. Dessa avser främst familj, vänner, grannar 
samt medarbetare. Sekundära grupper, såsom religiösa grupper eller yrkesgrupper influerar 
också en individ. Dessa tenderar dock att vara mer formella och interaktionen inte så 
kontinuerlig. Generellt sett påverkas människor av sina referensgrupper på tre vis. Först och 
främst utsätter de en individ för nya beteendemönster och livsstilar, de påverkar även dennes 
attityder och kan också bidra till att personen köper samma produkt/varumärke som 
referensgruppen.  
 
Familjen är den andra sociala faktorn, vilken också är den största påverkandefaktorn som 
primär referensgrupp. I detta sammanhang har föräldrarna en mycket stark ställning. De 
påverkar ofta hur barnet senare i livet kommer att se på religion, politik, ekonomi samt hur 
faktorer som ambitionsnivå, självkänsla och kärlek till andra utvecklas. Även fast köparen 
inte har någon kontinuerlig kontakt med sina föräldrar kan deras påverkan ändå vara av 
betydande storlek.  
 
En individ deltar i många grupper, såsom familj, klubbar och organisationer. Individens 
position i varje grupp kan definieras utifrån roller och status. En roll består av de aktiviteter 
som en person förväntas utföra av människorna runtomkring. Varje roll får i sin tur en 
specifik status, en generell uppfattning från samhället.  Människor köper de produkter som de 
anser kommunicerar deras roll och status. Högt uppsatta tjänstemän föredrar exempelvis att 
köra exklusiva bilar samt bära dyra kläder. I sammanhanget är det då viktigt att som 
marknadsförare känna till de potentiella statussymboler som vissa produkter för med sig. 
 

3.1.1.3 Individuella faktorer 
En köpares beslut influeras även av individuella karaktäristika. Först handlar det om ålder och 
livscykelstadium. Med detta belyses en människas olika behov vid olika åldrar och faser i 
livet. Exempelvis varierar klädstilen mycket med en persons ålder, likväl som storlek och typ 
av matinköp beror mycket på om det gäller en ensamstående, ett samboförhållande eller en 
barnfamilj. Yrket är en annan faktor. Arbetare köper troligtvis mer lössittande arbetskläder i 
förhållande till de med högre positioner där kostym ses som det mest lämpliga. Den 
ekonomiska situationen spelar också in i hög grad. Det faller sig naturligt att en persons 
förmögenhet påverkar typ av köp. Ytterligare en personlig karaktäristika är en människas 
livsstil. Två människor från samma subkultur, social klass och med samma yrke behöver 
nödvändigtvis inte föra samma livsstil. Livsstilen definieras som en persons levnadsmönster, 
vilken kommer till uttryck i aktiviteter, intressen samt åsikter. Marknadsförare letar efter de 
livsstilsgrupper som är förenliga med de produkter de säljer. Exempelvis kan en 
datortillverkare finna sina kunder som mycket resultatinriktade. I detta fall skulle målet bli att 
arbeta in en tydligare resultatinriktad livsstil i varumärket. Personlighet och självbild är den 
sista faktorn. Personligheten beskrivs ofta utifrån egenskaper som självförtroende, dominans, 
självständighet, hänsyn, socialiserings-, och anpassningsförmåga. Vid analysering av varför 
konsumenter köper ett visst varumärke kan deras personlighet vara värd att studera. Detta 
därför att även varumärken har en personlighet, som företaget i fråga vill matcha med 
människor med samma karaktär. Självbilden är däremot något mer komplex. Marknadsförare 
försöker fylla sitt varumärke med vissa karaktäristika som stämmer överens med 
konsumentens självbild. Denna är dock mer diffus. En persons verkliga självbild (hur hon ser 
på sig själv) kan skilja sig från hennes ideala självbild (hur hon skulle vilja vara) samt från det 
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sättet hon tror andra ser henne på. Det svåra blir alltså att veta vilken självbild hon 
tillfredställer i ett köp. 
 

3.1.1.4 Psykologiska faktorer 
Köpbeteendet påverkas av fyra olika psykologiska faktorer. Den första är motivation, eller 
snarare viljan att tillfredställa ett behov. Vissa behov handlar om att tillgodose sådant primärt 
som hunger, törst och vantrivsel. Andra behov härstammar från psykologiska känslolägen 
som behovet av igenkännande, respekt och tillhörande. När ett behov når en så pass stor 
intensitet att det måste tillfredställas uppstår ett motiv. Motivet är tillräckligt starkt för att 
pressa individen till att agera. Perception är den andra faktorn och den process i vilken en 
individ väljer, organiserar och tolkar information för att skapa en meningsfull bild av världen. 
En motiverad person är redo att handla. Inom marknadsföring är människors uppfattning av 
större intresse än vad vekligheten egentligen säger. Hur en människa handlar är sedan 
beroende av dennes perception av situationen. Människor kan uppfatta ett och samma objekt 
på olika sätt. Exempelvis kan en individ vara mer benägen att lättare uppfatta en produkt som 
relaterar till ett behov som personen har (selektiv uppmärksamhet), än en person som inte har 
samma behov. Inlärning, en tredje faktor, visar på att en individs beteende beror på vad denne 
tidigare lärt sig. Genom att handla och lära förvärvar människor tro och attityder, den sista 
psykologiska faktorn. En tro är en deskriptiv tanke som en person har av något. En människas 
specifika tro om en produkt eller ett varumärke influerar till ett visst köpbeteende. En attityd 
är en persons positiva eller negativa utvärdering, känsla och handlingstendens gentemot ett 
objekt eller en idé. Människor har attityder gentemot nästan allting; religion, politik, kläder, 
musik etc. Eftersom attityder är mycket svåra att förändra är det till fördel om ett företags 
produkt är förenlig med existerande attityder, än att istället försöka att just förändra dem.  
 

3.1.2 Pris 
Teorin som använts under detta avsnitt kommer huvudsakligen från Thomas Nagles  
The Strategy and Tactics of Pricing, men även från Philip Kotlers Marketing Management. 
 
Pris är den summa pengar som betalas för en produkt eller tjänst. Priset kan även definieras 
som summan av samtliga värden som kunderna utbyter mot fördelarna med att äga eller 
använda en viss produkt eller tjänst.  
 
Prissättning är ett mycket viktigt element i ett företags verksamhetsstrategi, vilken kan 
belysas på olika sätt. I vår uppsats har vi valt att nyansera priset i termer av priskänslighet. 
 

3.1.2.1 Priskänslighet 
Priskänslighet talar om hur känslig kunden är för eventuella prisförändringar. Vid prissättning 
studerar ett företag en rad olika faktorer för att kunna sätta det pris som kunden är redo att 
betala, varken för högt eller för lågt, utan väl balanserat. Nedan följer en beskrivning av de 
faktorer, som inverkar vid prissättningen. Vidare i analysen kommer vi att betona de faktorer 
som är mest betydelsefulla för vår uppsats. 
 
The unique value effect visar på om produkten har några unika materiella eller immateriella 
attribut som differentierar den från andra produkter. Samtidigt frågar sig företaget vilket värde 
kunderna tillskriver dessa unika attribut. 
 



  13

Hur betydelsefullt utlägget på produkten i kronor och ören är och andelen av inkomsten visas 
genom the total expenditure effect. 
 
Köparens eventuella kompletterande utlägg för produktens fortsatta användning företräds av 
the sunk investment effect. Likväl besvaras hur länge köparen är låst av dessa utlägg. 
 
The inventory effect påvisar om köparen håller lager av produkten. Likväl tydliggörs om det 
finns förväntningar på att det nuvarande priset är temporärt. 
 
The substitute awareness effect beskriver vilka liknande alternativ som står kunden till buds i 
hennes köpprocess. Likväl ställs frågan om kunderna är medvetna om de alternativa 
erbjudanden eller substitut som finns på marknaden i fråga. 
 
The end benefit effect förklarar den nytta som kunden söker från produkten. Den illustrerar 
hur priskänsliga kunderna är i jämförelse med kostnaden för slutnyttan samt vilken del av 
slutnyttan priset på produkten står för. 
 
Hur svårt det är för kunderna att jämföra erbjudanden från olika tillverkare är något som the 
difficult comparison effect besvarar. Frågan är också om skillnaderna kan observeras eller 
tvingas kunden till ett köp för att dessa olikheter ska kunna jämföras. Denna faktor belyser 
även produktens komplexitet samt om existensen av olika storlekar eller kombinationer av 
produkterna gör jämförelsen svårare. 
 
The shared cost effect kartlägger hur stor andel av kostnaden på produkten som köparen 
representerar. Står köparen för hela kostnaden eller endast en viss del? 
 
Den sista faktorn som har betydelse för kundernas priskänslighet och vidare det pris som sätts 
är the price quality effect. Denna belyser om prestige är ett viktigt attribut för produkten. 
Företaget frågar sig i sammanhanget om värdet på produkten ökar om priset exkluderar vissa 
kunder. De undrar även om produktens kvalitet är okänd. Om så är fallet, är företaget benägen 
att få veta hur stor förlusten skulle vara för kunden om kvaliteten är låg i jämförelse med 
priset. 
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4 Empiri 
Vår empiri baseras först och främst på en kvantitativ undersökning. Denna görs i form av en 
prisjämförelse av sju olika klädesplagg i nio second handbutiker och nio butiker som säljer 
nyproducerade kläder. Därpå följer en kvalitativ studie, i vilken vi intervjuar en av 
Stockholms äldsta och mest etablerade second handhandlare, Lisa Larsson. 
 

4.1 Kvantitativ studie - prisjämförelse 
Prisjämförelsen på kommande sida syftar till att ge beskrivande bild av det generella priset på 
second handkläder och på nyproducerade kläder, samt visa på hur nära de ligger i förhållande 
till varandra. I analysen ämnar vi sedan förklara de bakomliggande orsakerna till den 
huvudsakliga procentuella prisökningen på second handkläder.  
 
I tabellen redovisas undersökta butiker, plaggen, dess priser samt uträknade medelvärden. 
 
De fyra första butikerna under rubriken ”second handbutiker” avser biståndsorganisationernas 
butiker. Man kan se att priset på ett plagg är något billigare än för övriga andra handsbutiker.  
 
I prisjämförelsen deltar två av Stadsmissionens butiker, varför markeringen Stadsmissionen 1 
och Stadsmissionen 2.  
 
Vidare kan i prisjämförelsen ses att Marielle second hand hade påtagligt dyrare kläder än 
övriga second handbutiker. Butiken ligger på Östermalm men i sammanhanget kan vi inte 
påvisa läget som orsaken till en högre prisnivå eftersom enbart en second handbutik i detta 
område undersöktes. Däremot fick vi det allmänt styrkt i vår kvalitativa studie. Vad gäller 
Judith second hand är priserna likväl höga. Här hade inte läget någon inverkan då butiken låg 
på Söder. 
 
Generellt kan ses att priserna för nyproducerade kläder ligger på en jämn nivå. 
 
Under prisjämförelsen kunde även uppmärksammas att vissa second handbutiker värderade 
några plagg prismässigt olika. Detta jämnades emellertid ut då vi räknade ut ett snittpris för 
varje plagg. 
 
Under prisjämförelsen gjorde vi likaså intressanta observationer. Vi märkte att second 
handbutikerna var förvånande rena och fräscha. Uppdelandet på olika klädesplagg verkade 
vara genomgående i samtliga andra handsbutiker. Detta gav ett positivt intryck och gjorde det 
betydligt lättare att hitta vad man sökte. Vi såg också att det stilmässigt fanns en ordentlig 
variation på kläderna i second handaffärerna men storleksmässigt var urvalet väldigt 
begränsat. I butikerna med nyproducerat kunde vi tydligt se det omvända.  
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4.1.1 Prisjämförelsetabell 
 

Nyproduktionsbutiker Gina Tricot H&M Indiska JC Kappahl Lindex
Vero 
Moda Åhléns Zara 

Plagg          
Långärmad tröja 49 kr 73 kr 129 kr 199 kr 129 kr 79 kr 129 kr 150 kr 129 kr 
T-shirt 99 kr 54 kr 79 kr 129 kr 99 kr 49 kr 59 kr 130 kr 99 kr 
Skjorta 199 kr 124 kr 99 kr 399 kr 199 kr 79 kr 99 kr 199 kr 129 kr 
Kofta 149 kr 150 kr 149 kr 299 kr 249 kr 129 kr 169 kr 299 kr 249 kr 
Kjol 199 kr 123 kr 129 kr 299 kr 249 kr 100 kr 129 kr 199 kr 299 kr 
Klänning 299 kr 139 kr 249 kr 399 kr 299 kr 229 kr 259 kr 399 kr 299 kr 
Jeans 399 kr 90 kr 249 kr 499 kr 249 kr 124 kr 199 kr 299 kr 395 kr 
          

Second handbutiker Emmaus Myrorna Stadsmissionen1 Stadsmissionen2
Helene 
e snygg Judith Marielle 

Nu & 
Då Second Hand Rose 

Plagg          
Långärmad tröja 75 kr 50 kr 50 kr 70 kr 95 kr 199 kr 190 kr 55 kr 130 kr 
T-shirt 40 kr 50 kr 30 kr 35 kr 75 kr 199 kr 170 kr 75 kr 85 kr 
Skjorta 60 kr 45 kr 30 kr 70 kr 60 kr 199 kr 140 kr 80 kr 105 kr 
Kofta 75 kr 200 kr 50 kr 55 kr 120 kr 249 kr 140 kr 80 kr 170 kr 
Kjol 65 kr 75 kr 50 kr 50 kr 90 kr 249 kr 165 kr 130 kr 130 kr 
Klänning 110 kr 110 kr 100 kr 105 kr 100 kr 199 kr 260 kr 175 kr 210 kr 
Jeans 85 kr 120 kr 100 kr 75 kr 100 kr 249 kr 210 kr 150 kr 199 kr 
          

Plagg Nyproduktion*
Second 
hand* Skillnad i kr** Skillnad i %**      

Långärmad tröja 118 kr 102 kr 17 kr 14,26%      
T-shirt 89 kr 84 kr 4 kr 4,77%      
Skjorta 170 kr 88 kr 82 kr 48,30%      
Kofta 205 kr 127 kr 78 kr 38,17%      
Kjol 192 kr 112 kr 80 kr 41,83%      
Klänning 286 kr 152 kr 134 kr 46,75%      
Jeans 278 kr 143 kr 135 kr 48,54%      
Totalt Medelvärde 191 kr 115 kr 76*** 34,66%***      
          
* = Medelpris/plagg         
** = Medelvärde på prisskillnad/plagg         
*** = Totalt Medelvärde på prisskillnad         
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4.2 Kvalitativ studie - intervju  
Fredagen den 25:e november genomförde vi vår kvalitativa studie. Vi intervjuade Lisa 
Larsson, en mycket väl etablerad second hand klädeshandlare. Lisa är en före detta 
barnskötare som en dag tröttnade på sitt arbete. Hon har alltid haft ett stort intresse för 
kläder, varför hon den första oktober 1986 öppnade sin alldeles egna second 
handklädesbutik. Butiken ligger på Bondegatan i Stockholm, i numera populära området 
”Sofo” (Söder om Folkungagatan), som är en rolig anspelning på Soho. När hon startade sin 
verksamhet var hon ensam handlare på gatan. Idag finns däremot flera second handbutiker 
på samma gata. Det var ett stort slit att starta upp ekonomiskt sett, men det var mödan värt, 
säger hon. Idag är Lisa Larsson ett välkänt namn på denna marknad, både i och utanför 
Sverige. Nedan följer vår intervju. 
 
Varför är second hand kläder av så stort intresse idag? 
– För många år sedan var intresset på topp, jag trodde då inte att det kunde bli större. Därefter 
la det sig ett tag för att sedan bli ännu större än tidigare. Nu tror jag inte det kan växa mer. 
Idag kallas det inte längre för second hand, utan istället vintage. 
 
– Secondhand idag är heller inte detsamma som förut. Förr var det bara loppmarknader eller 
välgörenhetsorganisationer som hade secondhand. Men nu finns det flera affärer som alla har 
sin egen stil, och även välgörenhetsorganisationerna tar in mer trendiga kläder. Därför har 
också priserna höjts. 
 
– Dyra designers börjar gå tillbaka till det gamla, de gör om de gamla kläderna från 60- och 
70-talen. Gammalt blandas med nytt. Second hand har blivit bra, nytt och fräscht jämfört med 
förr. Det är mer kvalitet i kläderna idag. Second hand är kul! 
 
– Folk påverkas av modet, man vill ha original och det är inte lika intressant om alla andra har 
det. Man vill hitta det unika. Det är därför som så många handlar second handkläder. 
  
Tror du second hand kläder är dina kunders förstahandsalternativ? 
– Majoriteten kombinerar second hand med nytt, jag säljer t.ex. nästan inga jeans. Folk köper 
oftast nya jeans och letar sedan efter något speciellt man kan ha till från second hand. Det är 
mycket få som bara handlar på second hand. 
 
Kan du urskilja en speciell kundgrupp hos dig? Vilken? 
– Den stora kundgruppen är ”den yngre”, det är oftast tjejer runt 20-30 år. Men det kommer 
nya kunder hela tiden, intresset är verkligen på topp! Det är även mycket stylister som handlar 
här. Designers kommer också ofta, de letar efter inspiration från second handkläder till sina 
kollektioner.  
 
Har det skett någon förändring i kundgruppen från igår till idag? 
– De ”riktiga originalen” har försvunnit som kunder. Det var många s.k. bohemer och esteter 
som handlade hos mig förut. Numera ser jag dem ganska sällan. Idag är mina kunder mer 
blandade. De är inte så speciella av sig, det kan vara lite vem som helst, någon som tycker om 
kläder och att mixtra med olika plagg. Idag är det verkligen inne att klä sig i second 
handkläder och mycket mer accepterat än förut. 
 
 
 



  17

 
Har du märkt någon förändring av priset på second handkläder på senare år? 
– Prisökning! Priset har definitivt ökat på senare tid. Jämför jag priserna i andra second 
handbutiker ser jag att vi alla ligger ungefär på samma nivå. Förut var det billigare.  Second 
handkläder är ännu dyrare i London och Paris än här i Stockholm.  
 
Är kunderna prismedvetna? 
– Kunderna påverkas av priset när det gäller t.ex. pälsar eftersom det är så dyrt i vanliga fall. 
En som köper en päls på second hand kan många gånger tjäna tusenlappar. Annars verkar inte 
kunderna bry sig så mycket om priset, de verkar mer intresserade av att få ett fint plagg. 
 
Känner du att du kan höja priset på kläderna utan att förlora kunder? 
– Jag börjar sätta högre priser, det går ändå. Ibland får jag höja priset på en vara för att få den 
såld. Kunderna tror då att den är mer värd och köper den. Second handbutiker på Östermalm 
tar ännu mer för märkeskläder. 
 
Är kunderna nöjda med sitt köp i relation till priset, tror du? 
– Det verkar dom vara. Det är sällan någon som har gnällt, och prutar gör dom inte! 
 
Existerar öppet köp eller bytesrätt? 
– Nej, det gör det inte. Men om något går sönder och kunden kommer tillbaka kan hon få ta 
något annat och betala kundpriset istället för försäljningspriset. Jag får då en nöjd kund, vilket 
är värt mycket. 
 
Hur får du in kläderna? 
– Jag säljer på kommission och köper upp gamla kläder av privatkunder. Det betyder att de 
får betalt för hur mycket plagget är värt, sedan får de sina pengar när plagget sålts. Jag har 
kvar kläderna i en månad, om dom inte sålts till dess kan det förlängas och priset sänks. 
Kommission är tungt och jobbigt. Det är bara jag som säljer på kommission på Bondegatan. 
Det som inte säljs skänks till Stadsmissionen. De privatkunder jag köper upp kläder av är bl.a. 
några förtidspensionerade kvinnor som köper kläderna billigare någon annanstans och sedan 
säljer dem vidare till mig, eller som de själva gärna säger är det deras mosters, systers, eller 
mammas gamla plagg. Annars är alla välkomna att lämna in kläder hos mig. 
 
Hur sätter du priserna på kläderna? 
– Jag dubblar det priset som kunden kommer att få för plagget, sedan lägger jag på moms. 
Om en tröja är värd 50 kr, dubblar jag till 100 kr och lägger på 25 kr i moms. Tröjan säljs för 
125 kr.  
 
Hur väljer du ut kläderna du ska sälja? 
– Det ska vara stryket och klart! Kvalitet, fräscht, och inte noppigt är jätteviktigt. Jag undviker 
kläder från kedjor. Jag följer också trender, det måste jag göra, annars säljer det inte. Gamla 
plagg, dyra märkeskläder tar jag in.  
 
Gör du någon typ av jämförelse med nyproducerade kläder i utväljandet av de kläder 
du ska sälja? 
– Ja, jag följer trender, som så många andra second handbutiker också gör. 
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Upplever du någon konkurrens? 
– Ja, man får hålla ner sina priser om konkurrenterna gör det. Jag har också kommit överens 
med övriga butiker på gatan om att bara jag ska få sälja på kommission. I annat fall kan 
kunden gå och jämföra priser och välja den butik där hon får mest betalt. 
 
Har du haft några tankar på marknadsföring? 
– Jag har ingen direkt marknadsföring så, men betalar någon tusenlapp om året för att vara 
med på en sida på Internet. Anser inte att det behövs någon marknadsföring, ordet sprids 
”mouth-to-mouth” och stylister lånar ändå kläder vilket är en typ av marknadsföring. 



5 Analys 
Under detta avsnitt kommer vi att analysera vårt empiriska material utifrån redovisad teori. 
Teorierna om köpbeteende och priskänslighet har vävts samman för att ge en tydligare 
koppling till vår undersökningsfråga.  
 
I båda våra empiriska studier kan man tydligt se att efterfrågan av att köpa andra handskläder 
idag är mycket stort. Prisjämförelsen visar att nyproducerade kläder endast är 34,66 % dyrare 
i jämförelse med second handkläder. Som Lisa Larsson betonar i intervjun har priset på 
second handkläder kraftigt ökat. Stora prishöjningar har också skett i metropoler som London 
och Paris där second handmodet fått otroligt genomslag. I vår prisjämförelse kan vi tydligt se 
att second handkläder idag inte är särskilt mycket billigare än nyproducerade kläder. Eftersom 
fler och fler människor finner denna marknad intressant har likaså efterfrågan ökat markant. 
Det har gjort att butikerna i sin tur kan ta ut ett högre pris, utan att gå miste om några kunder.  
 
Vad vi dock uppmärksammade under prisjämförelsen (se prisjämförelsetabell) var att det 
finns en prisskillnad mellan kläder från biståndorganisationer och kläder från övriga second 
handbutiker. Eftersom biståndsbutikerna får sina kläder till skänks kan de ta ut ett lägre pris. 
 

5.1 Second handmarknadens sociala acceptans 
Den sociala acceptansen i samhället som skett genom invandring, expansiv media och 
kommunikation är säkerligen en av anledningarna till dagens acceptans av människors 
klädval. Detta visar sig väldigt klart i den ringa prisskillnaden i vår prisjämförelse, vilken lätt 
kan utjämnas med en realisationskampanj för nyproducerade kläder. Resonemanget styrker att 
det finns en mycket stark köpkraft som inte kan kopplas till en enda specifik social klass eller 
särskild referensgrupp. Istället har second handmarknadens kundgrupp breddats rejält på 
senare tid och har kommit att inbegripa stora delar av den sociala skalan. Alltså inte enbart 
den fattiga som härstammar från den nedre samhällsklassen, utan även från övriga klasser. 
Detta framkommer också i intervjun med Lisa Larsson. Hon menar att det bakom second 
handmodet idag finns en samhällelig acceptans och förståelse, i högre grad än förr. Det har 
även medfört att det inte har krävts några marknadsföringsinsatser i just det syftet.  
 

5.2 Människors uppfattning om second handmarknaden 
”Det kommer nya kunder hela tiden”, säger Lisa Larsson. En förklaring till varför intresset för 
second handkläder är så stort kan också bero på de uppfattningar som människor idag har av 
andra handsmarknaden. Second handkläder är något väldigt attraktivt och populärt. 
Företeelsen omnämns ständigt i radio, TV, tidningar och kändisar använder allt mer frekvent 
klädesplagg köpta i andra hand. Detta har med all sannolikhet bidragit till att människor i 
större utsträckning själva fått upp ögonen för fenomenet. Deras perception av marknaden har 
antagligen förändrats. Personer som aldrig har handlat second handkläder tidigare är troligen 
nu mer nyfikna på att utforska marknaden. På samma sätt har andra funnit ett betydligt större 
intresse i detta än dessförinnan. I takt med att fler människor engageras av second 
handmarknaden samt här gör sina klädinköp blir de även mer mottagliga av det 
informationsflöde som berör detta. Omedvetet riktas deras uppmärksamhet mot det som de är 
intresserade av.  
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5.3 En breddning av målgruppen 
Eftersom second handmarknadens målgrupp har utökats till att inte bara gälla en specifik 
kundgrupp existerar det heller inte enbart en speciell livsstil bland dessa människor. Under 
tidigare årtionden bestod kunderna till stor del av ”esteter och lite udda typer”, som Lisa 
Larsson uttrycker det. Då kunde man tydligt se att endast en viss livsstil fann intresse i denna 
marknad, menar Lisa. Idag är bilden dock betydligt mer nyanserad. Av den orsaken att 
kunderna idag inte tillhör samma grupper är det naturligt att fler livsstilar inbegrips. Hon 
säger likväl att samtliga livsstilar har en allmän åldersspridning men att genomsnittskunden är 
från den yngre generationen och befinner sig någonstans mellan 20-30 år. Majoriteten är 
tjejer/kvinnor. Enligt henne är män underrepresenterade på marknaden, som på övriga 
klädmarknader.  
 
Vilket yrke man har spelar troligen inte någon roll vid köpet av second handkläder. Förr 
kopplade man second handkläder till låginkomsttagare. Eftersom det inte längre är någon 
större skillnad mellan priset på second handkläder och nyproducerade kläder, enligt vår 
prisjämförelse, spelar en persons ekonomiska situation mindre roll.  
 

5.4 Second handplaggets materiella och immateriella egenskaper 
Vår kvalitativa studie tyder på att människor som handlar second handkläder har en god tro 
och en positiv attityd gentemot fenomenet. Lisa Larsson menar att människor idag eftersöker 
original samt att de vill hitta något riktigt unikt. Detta får vi även stöd av i våra sekundärkällor 
Old Clothes, New Looks och Second Hand Cultures. Det primära är inte att låta skyla sin 
kropp utan det verkliga behovet ligger i att tillfredställa sitt psykologiska behov. En önskan av 
att vara sin egen, att känna sig unik i det man har på sig och samtidigt känna identifikation 
med sina kläder är vad som söks. Plaggen speglar vår personlighet och fungerar som vårt eget 
varumärke. Fler och fler människor har börjat tröttna på massproducenternas klädesplagg, 
som väldigt många bär. Istället har det blivit viktigare att skilja sig från mängden. Det gäller 
att våga avvika från normen och hitta sin egen stil. I sammanhanget är det inte kläderna som 
väljer individen, utan det är individen som väljer kläderna. Det opersonliga blir personligt. 
Och just så är det med second handkläder. På andra handsmarknaden finner många den 
individualitet som eftersöks. Detta tydliga behov har vuxit sig så starkt att det måste 
tillfredställas. Ett motiv har således skapats till att handla second handkläder. Kontentan är 
alltså personlighet och självbild. Som sades i teorin är självbilden något mer komplex. För oss 
blir det då svårt att säga vilken självbild som kunden i fråga önskar tillfredställa. Dessa tankar 
och värderingar visar på att det finns ett stort mervärde i andra handkläder. Att handla second 
handkläder kan t.o.m. benämnas som ett mode, eftersom det har varit väldigt aktuellt under en 
tid samt att det existerar ett behov. Nu är det på topp, säger Lisa Larsson. 
 
Den unika egenskapen som eftersöks i second handkläderna är både av materiell och 
immateriell karaktär. I materiellt syfte finns speciella attribut i kläderna genom att de just inte 
är massprodukter utan att det endast finns ett slumpmässigt och litet antal av olika plagg, 
storlekar och färger. När vi genomförde vår prisjämförelse kunde vi tydligt se att utbudet vad 
gäller olika storlekar och modeller var betydligt större i butiker som Hennes & Mauritz, Gina 
Tricot och Kappahl än hur utbudet såg ut i besökta second handbutiker. Här hittar man ofta 
bara en enda storlek av ett enda plagg. Det är alltså mycket lättare att finna rätt storlek i en 
butik som säljer nyproducerat än i en butik som säljer begagnat. Återigen belyses kundens 
sökande efter det unika och inte det lättillgängliga. Den materiella nyttan som kunden söker är 
alltså plaggets originalitet, vilken även är en av slutnyttans mest väsentliga. Detta gör kunden 
mindre priskänslig.  
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Den andra så betydande delen av slutnyttan är det immateriella. Den består av känslan av att 
bära ett unikt plagg, ett plagg som individen i fråga är ganska ensam om att bära. Här ingår 
även känslan av historia som plagget bär med sig och den gemenskap man skapar med det 
förflutna. Vad gäller vintage blir denna känsla speciellt påtaglig eftersom plagget kan kopplas 
till en specifik tidsålder och kreatör. Det är det genuint äkta som kunden vill åt. Kunden vill 
hellre ha ett original än en kopia. Den immateriella egenskapen gör, likväl som den 
materiella, att kunderna blir mindre priskänsliga.    
 
Det som kunden idag betalar för är både den materiella och den immateriella egenskapen. Det 
är just dessa två delar av slutnyttan som priset på produkten står för. Tidigare var det 
antagligen enbart det materiella som priset baserades på, alltså endast det fysiska plagget. 
Idag kan däremot ett högre pris sättas just eftersom det immateriella har kommit att bli så 
betydelsefullt.  
 
Det finns utan tvivel en viss status i att bära second handkläder. Det gäller möjligen inte alla 
typer av begagnade kläder. Däremot för människor som söker exklusiva, designade 
klädesplagg är känslan av prestige med all sannolikhet en av anledningarna till köpet. Således 
avser det köp av exklusiv vintage. Men eftersom det också handlar om ett mode tar människor 
över lag förmodligen mindre hänsyn till priset. Det gör att priset kan höjas utan att marknaden 
direkt förlorar några kunder. 
 
Då försäljaren av second handkläder inte står för några produktionskostnader, eftersom 
kläderna redan är tillverkade, kan han sätta ett lägre pris. Av den orsaken att försäljaren idag 
även grundar sitt pris på plaggets immateriella attribut kan ett högre pris sättas. Således får 
han troligen ut en större vinst än tidigare.  
 
Som sades i tidigare avsnitt har kundgruppen breddats. Den inbegriper alltså huvudsakligen 
de människor som söker de materiella och immateriella egenskaperna. Emellertid bör påpekas 
att kunderna med stor sannolikhet även omfattas av sådana som handlar second handkläder 
enbart för att det råkar vara på modet. 
 

5.5 Kläderna i fokus 
Vid frågan om kunderna är prismedvetna svarade Lisa Larsson att priset på plagget inte är det 
viktigaste för dem. Hon påpekade att second handmarknadens målgrupp har breddats på 
senare år till människor med stort intresse för kläder. Det har lett till att priset inte längre står i 
centrum, utan det är själva plagget som är det fundamentala för kunden. Detta leder naturligt 
till att marknadens kunder över lag inte är särskilt priskänsliga, därför har man kunnat höja 
priserna.  
 
Enligt Lisa Larsson existerar prismedvetna kunder i stort sett bara när det gäller köp av päls. 
Nyproducerade pälsar är i regel väldigt dyra varför många då väljer att köpa de begagnade. I 
det fallet är alltså priset det primära för kunden. Inte sällan anammas även s.k. psykologisk 
prissättning. Lisa berättar att hon ibland t.o.m. tvingas att höja priset på ett visst plagg för att 
få det sålt. Kunden invaggas då i tron om att plagget är av större värde och köper den då av 
den anledningen. 
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5.6 Kvalitet och trend 
Att kvaliteten på kläderna som säljs i andra hand är mycket god är ett faktum. Det var något 
som vi förvånades över när vi genomförde vår prisjämförelse. Plaggen i butikerna var rena, 
välstrukna, hela och mycket fräscha. Det är likaså ett kriterium för Lisa Larsson när hon tar in 
kläder för försäljning, och säkerligen även för andra butiker. När kläderna uppvisar en bättre 
kvalitet och fräschör är det likväl naturligt att ett högre pris kan tas ut. Detta i förhållande till 
den låga kvalitet och det låga pris som tidigare existerade på marknaden.    
 
En annan faktor som Lisa Larsson i viss mån påverkas av när hon väljer ut de kläder som ska 
säljas är dagens trender. Det är sådana plagg som var trendiga under tidigare årtionden och 
som nu har kommit tillbaka i nyproduktion. Detta kunde även vi se i en del av de butiker vi 
besökte. Trendplagg kan nästan alltid säljas, även i en second handbutik. Detta gör att 
butiksägaren säkerligen kan sätta ett högre pris på varan om den är trendig. 
 
Ur detta perspektiv förloras lite av unikheten, eftersom den gamla trenden har kommit tillbaka 
och blivit en trend även för nyproducerade kläder. Det som individen erhåller i köpet av ett 
second handplagg som är trendigt idag, är just att det är ett original och ingen kopia. 
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6 Slutsats 
Det övergripande svaret till varför priset på second handkläder har ökat är just att efterfrågan 
har tilltagit rejält på senare år. Ett resultat av ökad efterfrågan är att marknadens kundgrupp 
har vidgats och idag består av ett större spektrum än tidigare.  
 
De mer intressanta och bakomliggande orsakerna till att efterfrågan har vuxit är först och 
främst att det i dagens samhälle finns ett tydligt behov av att skilja sig från mängden och hitta 
något unikt som ingen annan har. Syftet är att framhäva sin egen personlighet genom sina 
kläder, att genom dessa visa vem man är, eller vem man vill vara. Visst finns möjligheten att 
ge uttryck åt sin individualitet genom kläder som även många andra bär, såsom 
massproducentens kläder. I sammanhanget är det dock en kombination av att uttrycka sig 
själv samt att finna något originellt som eftersöks. Detta har lett till att fenomenet att handla 
second handkläder har blivit otroligt eftertraktat och kan idag även kallas för ett mode, vilket i 
sin tur resulterat i att ett högre pris kan tas ut. 
 
Känslan av att bära ett klädesplagg som är ett riktigt original, då specifikt vintage, och inte en 
kopia är enligt vår analys ytterligare en förklaring till att efterfrågan ökar, och därutav även 
priset.  
 
En annan motivering till varför priset har ökat är att second handkläderna idag är av en 
väsentligt bättre kvalitet än förr. Detta bekräftas i våra båda undersökningar. Det faller sig då 
naturligt att butikerna kan sätta ett högre pris. 
 
Second handbutikerna influeras i viss mån av dagens trender när de tar in kläder för 
försäljning, eftersom plaggen då med stor säkerhet kommer att sälja. Av den orsaken att det 
gäller just trendiga kläder blir kunden antagligen inte lika priskänslig, varför ett högre pris 
kan sättas utan någon direkt kundförlust. 
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7 Egna reflektioner 
Vad vi finner mycket intressant är hur second handklädesmarknaden kommer att utvecklas i 
framtiden. Den stora frågan är om det vi ser idag enbart är ett mode som kommer att dala 
inom kort eller om marknaden kommer att fortsätta att växa till att bli en än mer naturlig del 
av klädesmarknaden. Idag letar många människor efter sin individualitet i second handkläder. 
Eftersom det verkar bli allt mer betydelsefullt att uttrycka sin personlighet genom sina kläder, 
finns troligen stora hopp om att marknaden kan finnas kvar ett tag till. Än så länge syns inga 
tendenser på att utvecklingen kommer att avta.  
 
Fram till idag har second handklädesmarknaden klarat sig bra utan några 
marknadsföringsinsatser. Ändå har kundgruppen vidgats på senare år. Detta beror på att 
behovet av att visa vem man är genom unika kläder har vuxit. Ur den bemärkelsen har second 
handmarkanden setts som ett självklart val. Den har funnits med under en oerhört lång tid. 
Människor har troligtvis alltid varit medvetna om dess existens, men aldrig, förrän nu, funnit 
den lika intressant. Likväl har säkerligen media varit en påverkandefaktor. I det 
sammanhanget kommer troligen marknadsföring att spela en mer betydande roll för 
marknadens tillväxt i framtiden.   
 
En annan väsentlig faktor för second handklädesmarknadens tillväxt är konkurrensen. Som 
det ser ut idag är den inte särskilt märkbar. Som Lisa Larsson påpekade i vår intervju lägger 
sig både hon och hennes ”konkurrenter” på gatan, på samma prisnivå. Detta för att inte ta 
kunder av varandra. Om dock konkurrensen mellan butikerna skulle öka, finns chanser/risker 
att priserna skulle gå tillbaka mot tidigare nivå. Likaså kan det tänkas att konceptet second 
hand utvecklas än mer och intar nyare former.  
 
För att dra det hela till sin spets kan man spekulera i hur långt utvecklingen kan gå. Kan andra 
handsmarknaden vinna så pass stora marknadsandelar att nyproduktionsmarknaden sätts på 
spel? Eller åtminstone att konkurrensen dem emellan blir besvärande, vilket skulle kunna leda 
till att den senare marknaden tvingas att producera något helt nytt. Idag framställs till stor del 
gamla kopior av föregående moden, likväl som att stora butikskedjor massproducerar sina 
kläder. Det är ett faktum att allt fler har tröttnat på detta. Emellertid är det möjligen just en 
kraftfull konkurrens mellan de båda klädmarknaderna som krävs för att något helt nytt och 
okänt i klädväg ska produceras. Detta kommer framtiden att utvisa. 
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