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30 år som gjort skillnad

En tidning om hopp och hållbarhet | Nr 3 2020

Lina Ådin ger 1800-talsmöbler en ny chans

Erikshjälpen Second Hand jubilerar:

Verkstad bygger

självkänsla

– vänd och 

läs!
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30 ÅR AV SECOND HAND: 
”Folk tänker så annorlunda i dag”

REKORD FÖR SECONDHAND.SE
och fler nyheter och tips i korthet

LINA ÅDIN ÄR GALEN I SKÅP:
Bytte ekorrhjul mot renovering
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En stark och 
tacksam 30-åring 

Här finns Erikshjälpen 
Second Hand
Arvika, Bodafors, Bollnäs, Borlänge, 
Borås, Edsbyn, Eksjö, Eslöv, Fränsta, 
Genarp, Gävle, Göteborg Kortedala, 
Göteborg Västra Frölunda, Habo,  
Halmstad, Hedemora, Helsingborg,  
Hudiksvall, Huskvarna, Härnösand, 
Höör, Jönköping, Kungsbacka, Kram-
fors, Kristianstad, Lindesberg, Linkö-
ping, Ljungby, Lund City, Lund Öresunds-
vägen, Malmö, Motala, Norrköping, Oslo 
(Norge), Rättvik, Skene, Skärblacka, 
Skövde, Sollefteå, Stockholm Vårby, 
Sundsvall Skönsberg, Sundsvall Krets-
loppsparken, Sundsvall Återkommande 
Mode, Säffle, Sävsjö, Söderhamn, Timrå, 
Tomelilla, Tranås, Tønsberg (Norge), 
Uppsala, Vetlanda, Vimmerby, Vrigstad, 
Vänersborg, Värnamo, Växjö, Åkarp, 
Ånge, Örebro, Östersund.

Hitta adresser och öppettider 
på erikshjalpen.se.

Missa inte !
Vår onlinebutik secondhand.se är 
alltid öppen. 
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Anette Alm Gustafsson
Verkställande chef för Erikshjälpen Second Hand OMSLAGSFOTO: LINA ÅDIN

Jubileumsfirande, utveckling och ex-
pansion. Det var planen för 2020, året då 
Erikshjälpen Second Hand fyller 30 år. 
Tyvärr började året med andra uppdrag; 
att hitta lösningar för att fortsatt ha bu-
tikerna öppna och kunna hålla fast vid 
våra tre syften, som funnits med sedan 
starten 1990. Det har vi lyckats med!  
 
Med barns drömmar som drivkraft fort-
sätter vi att hjälpa barn i Sverige och i 
världen att få vad de enligt barnkonven-
tionen har rätt till och behöver. Det är 
viktigare än någonsin nu under corona-
pandemin, då många barn i redan utsat-
ta livssituationer drabbas hårt.  
 

Våra butiker är en so-
cial plattform där 

människor som lever 
i olika former av 
social eller ekono-
misk utsatthet kan 
få gemenskap, viktig 

arbetsträning och 
lärorik praktik. Denna 

sociala plattform har 
under året blivit allt 

mer viktig 

för många människor i vårt samhälle. Vi 
är också med och gör skillnad för miljön 
och klimatet, genom att göra det enkelt 
för människor att återanvända och åter-
bruka varor.   
 
Efter 30 år är Erikshjälpen Second Hand 
Sveriges ledande second hand-aktör. Det 
är vi ödmjukt stolta över. I dag händer väl-
digt mycket på second hand-marknaden. 
När allt fler vill handla hållbart dyker nya 
aktörer och tjänster upp. Erikshjälpen vill 
fortsätta vara en stark second hand-aktör 
– för vi vet att vår verksamhet betyder så 
mycket för många! Och du behövs för att 
vi ska kunna fortsätta göra världen lite 
bättre. Du som är gåvogivare, kund, fika-
gäst och medarbetare. Du som är ambas-
sadör och sprider det viktiga budskapet 
om Erikshjälpens syften bland vänner, 
familj och bekanta. 
 
Tack till alla kunder som under 30 år valt 
just våra butiker som er ”hållbarhetsbu-
tik”! Tack till er som väljer att skänka era 
gåvor till just oss! Tack till er som jobbar i 
våra butiker! Ni är alla fantastiska.  
 
Vi möts i våra butiker eller på second-
hand.se! 



3

INNEHÅLL 3.2020

Puss(la)!
När kvällarna blir mörkare och kylan smyger sig på, vill vi 
gärna hitta saker att sysselsätta oss med inomhus. Komma 
ner i varv och hitta lugnet i vardagslunken. 

Varför inte göra som Ebbe, sju år, och duka fram ett 
ordentligt pussel? Låta hjärnan gympa och tankarna landa 
där vid köksbordet? 

”Pussel, spel och leksaker är sådant som ofta får följa 
med oss hem från en second hand-tur. Det är bra att barnen 
får lära sig att saker inte behöver vara i nyskick och de gillar 
faktiskt att gå på second hand de också. Själv är jag i höst 
sugen på att hitta ljus i annorlunda färger och former samt 

tavlor. Jag vill också bli bättre på att fynda bruksföremål 
till köket och inte bara köpa vackra saker”, säger Ebbes 

mamma Linnéa Rolfsson som står bakom denna 
bild och instagramkontot @hemlikheter.

Psst!
Du vet väl om att det ofta finns gott om pussel 
i Erikshjälpen Second Hands butiker? Och det 
bästa av allt: oavsett hur många bitar de har, är 
de alltid räknade eller provlagda med kärlek av 
våra volontärer innan de kommer ut i butik.
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”Det känns bra att få vara en liten del i arbetet med att förändra världen. Att 
överskottet från butikerna går till barn i utsatthet och deras utveckling är en 
drivkraft. Att jobba för en hållbar värld känns jättebra och att Erikshjälpen 
Second Hand fyller en social funktion för människor i Sverige, genom till exempel 
arbetsträning är viktigt. Allt detta gör att arbetet känns meningsfullt”, säger 
Camilla Sköld, butikskommunikatör på Erikshjälpen Second Hand.
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30 år med 
Second Hand
Det började med ett stort uppdrag, starkt engagemang och två butiker. 30 år 
senare har engagemanget – och de numera drygt 60 butikerna – möjliggjort 859 
miljoner kronor i överskott till insatser för barn och familjer i utsatta livssituationer.  
”Vi satsar framåt för att växa ännu mer”, säger Anette Alm Gustafsson, verkstäl-
lande chef på Erikshjälpen Second Hand.

et är lite små-
stökigt på 
Erikshjälpen 
Second Hand 
i Borås – och 

full aktivitet. 
Butiken byggs om 

och bland annat klädavdelningen 
får ny inredning som ska göra det 
enklare för kunderna att se vilket 
utbud som finns.

– Vi vill ge de varor som 
människor skänkt till butiken bästa 
möjliga chans att bli sålda, genom 
att skapa en trevlig butiksmiljö och 
göra det lätt för kunderna att hitta 
det de söker. Nu för tiden jobbar vi 
mycket mer med strukturen i buti-
ken än vi gjorde förr, säger Camilla 
Sköld, butikskommunikatör på 
Erikshjälpen Second Hand.

När Camilla började arbeta på 
Erikshjälpen hade second hand-rö-
relsen hunnit växa sig 20 butiker 
stor och de första butikerna firade 
femårsjubileum. Först jobbade 
hon med fadderverksamhet inom 
barnrättsorganisationen, men sedan 
fem år tillbaka är det butikskom-
munikation som gäller. Genom åren 

har hon sett en tydlig förändring av 
inställningen till att handla second 
hand – det har nästan skett en 
helomvändning.

– I början var det lite skämmigt. 
Vi gjorde inga kundundersökningar 
på den tiden, men jag kan tänka mig 
att två stora kundgrupper var de som 
hade kunskap om äldre saker och de 
som inte hade råd att handla nytt. 
Folk tänker så annorlunda i dag. Nu 
är en stor kundgrupp personer som 
vill handla unika grejer för att på det 
viset visa vem man är. De senaste 
åren har många blivit mycket mer 
medvetna om sin konsumtion och 
vill handla hållbart – och väljer 
second hand av den orsaken. Andra 
tycker att det är kul att göra fynd. 
Det är väldigt blandat, det är många 
olika människor som kommer till 
oss och handlar, säger Camilla Sköld.

Förutom en mer positiv syn på 
second hand har det också blivit mer 
lättillgängligt att köpa saker i andra 
hand, både i fysiska butiker och 
genom digitala kanaler.

– Vi har medvetet arbetat för 
att Erikshjälpen Second Hand ska 
vara en butik för alla. Man ska inte 

behöva vara second hand-kunnig för 
att handla hos oss, utan det ska vara 
enkelt och alla ska kunna känna 
sig hemma. Det har vi lyckats med, 
tycker jag, säger Camilla Sköld.

När idén till second hand-verksam-
heten föddes i slutet på 1980-talet 
fanns en del funderingar kring om 
second hand verkligen var något 
som Erikshjälpen skulle satsa på. 
Men det fanns inget motstånd till 
att testa och Ulla Nilsson, hustru till 
Erikshjälpens grundare Erik Nilsson, 
stöttade förslaget.

– Det var viktigt för 
oss att Ulla var med 
på idén och hon var 
positiv, säger Roland 
Nelsson, dåvarande di-
rektor för Erikshjälpen.

1990 öppnade de två första bu-
tikerna, med huvuduppdraget att 
generera medel till biståndsinsatser.

– Den första butiken öppnade vi 
tillsammans med pingstförsamling-
en i Mölndal. De ställde upp till 100 
procent och det funkade väldigt bra. 
Sedan öppnade vi i Vetlanda och det 
funkade väldigt bra där också, det 

D
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tog fart på direkten, säger Roland Nelsson.
Ganska snabbt var det tydligt att Erikshjälpens 

second hand-verksamhet hade kommit för att 
stanna. Nya butiker öppnades och kedjan fick ett 
gemensamt butikskoncept. Kunder, volontärer och 
gåvogivare strömmade till. Så småningom öppnade 
Erikshjälpen Second Hand också butiker i Norge 
och e-handeln secondhand.se.

– Vi trodde inte från början att det skulle bli en 
sådan spridning och så många butiker. Jag är både 
tacksam, förvånad och överraskad, säger Roland 
Nelsson.

Samma år som de två första Erikshjälpen-butikerna 
öppnades föddes Lisa Danling. Hon har handlat 
second hand så länge hon kan minnas – och älskar 
det.

– Om min man vill göra mig riktigt 
glad så ser han till att jag kan få 
några timmar i en second hand- 
butik och gå runt bland gammalt, 
vackert porslin, berättar hon.

Hennes senaste second hand-fynd 
är ett gammalt tvättset av Gefle.

– Det är en jättestor, fantastisk porslinskanna 

och ett tvättfat. Den ena delen var lagad lite grann, 
så det var ett jättebra pris. Jag älskar att köpa 
porslin, allra helst tallrikar. Jag tycker om att någon 
annan har haft det, att det har en historia och är 
slitet på ett vackert sätt. Men jag köper andra saker 
second hand också och nu när jag har fått barn blir 
det en hel del barnsaker.

När Lisa var i gymnasieåldern var hon engage-
rad i en Erikshjälpen Second Hand-butik där hon 
tillsammans med några andra ungdomar startade 
Miimo.

– Miimo stod för mission, miljö och mode. Det 
var som en egen del av butiken som vi ansvarade 
för, där överskottet gick till en skola i Sydsudan. Vi 
hade det jätteroligt och Erikshjälpen blev en trygg 
och kreativ plats för oss tonåringar, säger hon.

Intresset för second hand handlade i tonåren 
mest om att hitta udda och unika saker. Genom 
åren har ökad kunskap om villkoren för till exem-
pel textilarbetare i Asien stärkt skälen till att Lisa 
Danling gärna handlar begagnat, liksom insikten 
om vilken påverkan konsumtion har på miljö och 
klimat.

– Förutom att köpa saker i andra hand strävar jag 
efter att köpa rejäla saker, som håller länge. Jag fun-
derar också över det här med att man inte behöver 
äga allting själv. I Stockholm, där jag bor, bor många 
i lägenhet och har kanske inte så mycket utrymme. 
Kanske skulle till exempel bostadsrättsföreningar 
kunna ha verktyg som alla i föreningen kan låna?

            Jag är tacksam, 
förvånad och överraskad

Second hand-affären i Vetlanda var den 
andra butiken som Erikshjälpen öppnade 
1990, med syfte att generera överskott till 
bistånd. Butiken fungerade bra och blev 
snabbt populär.
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Jag tycker om att 
någon annan har haft det

En del av Lisas kompisar tycker att det är svårt att 
handla second hand, eftersom det aldrig går att veta 
vad som finns i butiken och det kan vara svårt att 
överblicka utbudet när det bara finns en sak av varje.

– Ett hett tips om man känner sig obekväm med 
att handla begagnat är att gå till second hand-bu-
tiken regelbundet, det är då man hittar guldkorn. 
Jag föredrar att komma tidigt, när butiken öppnar. 
För att urskilja vad som är snyggt och fräscht får 
man vara kreativ och försöka föreställa sig vad som 
passar in i ens egna garderob eller hem, säger Lisa 
Danling.

När 2020 inleddes var förväntningarna på året stora 
inom Erikshjälpen Second Hand. 2019 hade varit 
ett starkt år och det fanns planer för nyetablering-
ar och expansion 2020. Som pricken över i skulle 
30-årsjubileet firas ordentligt. Coronakrisen ändrade 
dock förutsättningarna för året rejält, men trots alla 
svårigheter under våren förde krisen också med sig 
positiva saker. Nya problem krävde nya, kreativa 
lösningar. Nya och gamla medarbetare ställde upp 
på ett fantastiskt sätt. Erikshjälpens e-handel tog 
också ett stort kliv framåt.

– Många fler än tidigare har valt att handla hem-
ifrån och har hittat in på secondhand.se. Försälj-
ningen har ökat kraftigt varje månad och framför 
allt har vi många kunder från storstadsområdena, 
säger Anette Alm Gustafsson, verkställan-
de chef på Erikshjälpen Second Hand.

Planerna för expansion finns kvar 
och när coronakrisen lugnat sig 
kommer Erikshjälpen Second Hand 
satsa framåt.

– Vi ska bli tillgängliga för fler kunder 
i Sverige och Norge, både genom befintliga bu-
tiker, e-handel och nyetableringar. Vi vill ge fler 
människor en mötesplats och ett sammanhang för 
att arbetsträna eller praktisera. Vi vill också jobba 
ännu tätare tillsammans med barnrättsorganisa-
tionen i projekt runt om i Sverige, som till exempel 
Erikshjälpen Framtidsverkstad, säger Anette Alm 
Gustafsson och fortsätter:

– Vi har 30 fina år att se tillbaka på och i dag är 
vi Sveriges ledande second hand-aktör. Allt fler vill 
handla cirkulärt och göra social nytta, så Erikshjäl-
pen Second Hand kommer med all sannolikhet att 
blomstra i framtiden. 

TEXT: SOFIA DENZLER  
FOTO: GREGORY CUCCHISSI, SOFIA DENZLER, 
KARIN STABERG, PRIVAT, ARKIV

Mycket har förändrats under Erikshjälpen Second 
Hands 30 år, som butiksinredningen och möjlighe-
ten att numera handla digitalt. 
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Mattias Ingeson, regionchef på Bilda, tidigare 
biträdande generalsekreterare på Erikshjälpen, 
riksdagsersättare – och second hand-inspiratör genom 
instagramkontot @secondhandriksdagsmannen.

”Män pratar sällan om sina kläder och verkar 
inte ha upptäckt second hand-alternativet 
på samma sätt som kvinnor. Min poäng är att 
det finns ”vanliga” kläder för ”vanliga” män 
på second hand. På Instagram finns 
tusentals konton där kvinnor 
delar med sig av fynd och 
hållbara klädtips men jag har 
bara hittat enstaka som skapats 
av män.”

134
procent. Med så mycket ökade 
försäljningen på secondhand.se 
under juli i år jämfört med sam-
ma månad förra året. En orsak till 
försäljningsökningen tros vara 
att coronakrisen fick fler att börja 
handla online.

”Uppenbarligen ser 
omvärlden något som 
inte jag ser.”

Världens Barn-lördag 
i butikerna

Under våren körde secondhand.se 
kampanjen ”Sno stilen från vår landsfader 
Anders Tegnell” och när statsepidemiolo-
gen själv medverkade i Söndagsintervjun i 
P1 framkom det att kampanjen både nått 
och roat honom. Vad Tegnell-stilen är för 
mode kunde han dock inte svara på, men 
förklarade att hans tre döttrar, som haft 
en del synpunkter på hans sätt att klä sig 
i tv, nu roas av att se sin far omnämnas i 
modesammanhang och till och med alltså 
ge upphov till en modekampanj. 
Även den som lyssnade på Tegnells som-
marprat fick ta del av denna anekdot.

Fredagen den 2 oktober hålls tv-galan 
Tillsammans för Världens Barn i SVT 
och lördagen den 3 oktober uppmärk-
sammas Världens Barn i Erikshjälpen 
Second Hands butiker runt om i Sverige. 
Välkommen att 
second hand-shoppa 
lite extra och bidra till 
Världens Barn-insam-
lingen!

Lägg en del böcker på hög, låt 
andra vara stående, jobba i nivåer 
och blanda upp böcker med 
fina föremål, som semestermin-
nen eller loppisfynd. De tipsen 
ger stylisten Linnéa Salmén till 
den som vill styla sin bokhylla. 
Belysning ger ett lyft och korgar 
eller någon annan dold förvaring 
kan rymma saker du inte vill se 
hela tiden.
KÄLLA: ELLE.SE/DECORATION

Blanda i 
bokhyllan

Henning Gillberg 
får sitt pris
I början av året utsågs Henning 
Gillberg, grundare och organ-
isatör av White Monday, till 
Sveriges Second Hand Profil 
2020. På grund av corona-
pandemin fick den planerade 
prisutdelningen skjutas fram 
men nu är det klart att Henning 
Gillberg får ta emot sitt pris i 
oktober. Vem tycker du 

ska bli Sveriges 
Second Hand Profil 
2021? Nominera på 

erikshjalpen.se/
profil
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Galen i 
möbler 
När hon kan ge en medfaren 1800-talsmöbel, allra helst ett 
skåp, möjlighet att brukas och älskas i 100 år till – då har  
arbetsdagen varit lyckad för möbelkonstnären Lina Ådin på 
Återanvändarna. ”Jag vill göra en möbel som jag gör en tavla.”
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F ör fyra år sedan bestämde sig Lina 
Ådin och maken Calle för att lämna 
ekorrhjulet – på riktigt. De bytte 
storstadslivet i Stockholm mot en 
vardag på landet, utanför Nora. Lina 

visste att hon inte ville fortsätta jobba som sjukskö-
terska, men hade ingen aning om vad hon skulle göra 
istället. Hon började renovera familjens nya bostad, ett 
hus från 1800-talet, och gamla möbler till huset. Bland 
allt slipande och målande föddes idén om ett eget 
möbelrenoveringsföretag och för tre år sedan öppnade 
Återanvändarna.

Du ser varje möbel som ett konstverk, hur då?
– Jag har målat tavlor i hela mitt liv och vill göra möb-
ler på samma sätt. Det ska inte vara motiv på möblerna, 
men jag vill lägga ner lika mycket själ och kärlek som 
i arbetet med en tavla. Efterslipningen, att skapa en 
patina, det är det som gör möbeln unik. De flesta andra 
släpper en möbel när den väl är målad och färgen 
har torkat, men jag fortsätter arbetet och där kommer 
konsten in.

Vilka möbler jobbar  
du med?
– Det är mest möbler 
från 1930 och bakåt i  

tiden. Jag är ganska grov i mitt möbelhantverk, jag 
gillar stora, rustika möbler. Nu för tiden är ungefär 80 
procent av mitt arbete beställningar och 20 procent är 
andra möbler som jag sedan säljer. Vanligtvis har jag 

kurser i möbelrenovering också, men dem har jag fått 
pausa på grund av coronasituationen.

Vad renoverar du helst?
– Jag är galen i skåp, så skåp och skänkar är favoriter. 
Men också stora matsalsbord, eller allmoge-skrivbord 
med tjocka, svarvade ben. Det ska helst vara 1800-tals-
möbler och gärna utan någon skruv eller spik, tills jag 
sätter in det – och sedan sätter en träplugg över så att 
ingen vet det – så att de kan hålla i 100 år till. Stolar 
är kanske den enda möbel jag inte tycker om att jobba 
med, det är så otroligt pilligt.

Hur går du till väga?
– Jag börjar alltid med att slipa möbeln, för då lär jag 
känna vilket trä jag har att jobba med. Jag tvättar och 
sedan kommer lagningsarbetet, som kan vara allt ifrån 
att sätta i skruvar till att spackla igen hål. Sedan målar 
jag, med toxinfria färger – jag försöker arbeta så mil-
jövänligt som möjligt. När målningen är klar slipar jag 
fram en patina och ibland, beroende på vilken färg jag 
använder, behöver jag försegla med vax eller olja.

Går alla möbler att renovera?
– Allt går att måla, men allt går inte att såga i. Jag gör 
om lite nyare möbler ibland. Ett exempel nyligen är en 
låg bänk från Ikea. Den var för lång, så jag kortade av 
den och när jag sågade igenom bänken var den delvis 
ihålig, med en luftspalt mellan spånskivorna. Då var jag 
tvungen att fylla ut luftspalten i den avsågade änden. 
Det är svårare att renovera nyare möbler som ofta inte 
är gjorda av massivt trä, men man får vara lite kreativ 
då och hitta nya lösningar.

För dig är det viktigt att ta till vara sådant som redan 
finns, varför då?

– Det har med miljön att göra, att försöka minimera 
det vi slänger. Mycket går att reparera och renove-

ra, istället för att slänga och köpa nytt. Jag har 
alltid renoverat möbler, men grunden till det var 
att jag inte hade tillräckligt med pengar för att 
bara åka och köpa något nytt. Jag har fått ta 
det jag har, eller köpa något som är billigt för 
att det är trasigt, och sedan göra om det som 
jag vill ha det. Det finns en otrolig glädje i att 

kunna göra något utan att det behöver kosta så 
mycket och en stolthet i när det man gör blir bra.

Hur har Återanvändarna utvecklats sedan starten?
– Jag började hemifrån, men efter några månader öpp-
nade jag en liten butik. Det gick bra, människor kom dit 
och det rullade på. Nu är även Calle en del i företaget, 
där han gör service och reparationer på mindre ma-
skiner. Från början var största delen av min kundkrets 
40+, men de senaste två åren har det varit många yngre 
kunder också. Det är både miljövänligt och inrednings-
hett att ha gamla möbler. 

TEXT: SOFIA DENZLER  FOTO: LINA ÅDIN
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Om Lina
Ålder: 42.
Bor: I skogarna utanför Nora, i en  
gammal gruvarbetarbostad från 1884.
Familj: Maken Calle, dottern Molly 8 år.
Gör: Möbelkonstnär, konstnär och  
barnboksförfattare.
Instagram: @ateranvandarna

4 tips till dig som vill 
renovera din första möbel

* Våga behålla skav och slitage, låt 
möbeln fortsätta se gammal ut 
även om den får ny färg. Men var 
noga med att laga sådant som 
krävs för att möbeln ska hålla 
länge till.

* Vill man inte behålla gammalt 
slitage, utan ha en slät yta, är 
slipningsarbetet a och o. Det tar tid, 
men det är värt det i slutändan.

* Snickerispackel och trälim (och 
kanske en limknekt) är bra saker 
att ha hemma när man ska laga en 
möbel.

* Om man behöver sätta i skruvar i 
en gammal möbel för att den ska 
hålla i kanske hundra år till, sänk 
ner huvudena och limma en liten 
utsågad träplugg ovanpå.


