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Tillbaka till rötterna 

En tidning om hopp och hållbarhet | Nr 4 2019

Johanna Bradford har hittat hem 

(Fjol)årets julklapp starkare än någonsin

Krönika: Varför skulle dyrast vara lika med snällast?

Barnen som formar 

framtiden

– vänd och 

läs!
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HEMMA HOS JOHANNA BRADFORD:
“Nu får min second hand-passion blomma ut”

FINA FYND OCH JULKLAPPSTIPS
– missa inte vår notissida!

JOHANNA NILSSON om att vara stolt över 
julklappen som bara kostade en femma

ÅRETS JULKLAPP I BACKSPEGELN: 
Normen kring kläder förskjuts mer och mer

INNEHÅLL 4.2019
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Ingen kan göra allt 
men alla kan göra något 

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, 
Kramfors, Kristianstad, Lindesberg, 
Linköping, Ljungby, Lund City, Lund 
Öresundsvägen, Malmö, Motala, 
Norrköping, Oslo (Norge), Rättvik, 
Skene, Skärblacka, Skövde, Sollefteå, 
Stockholm Spånga, 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: ANNA HÅLLAMS

För ett år sedan var det fest och jubel i 
alla Erikshjälpen Second Hands butiker. 
Det återvunna plagget blev plötsligt 
”Årets julklapp” och effekten lät inte vän-
ta på sig. Kunderna strömmade till, såväl 
nya som gamla. Julruschen har sedan 
dess hållit i sig, inte minst tack vare alla 
er som väljer att skänka kläder, möbler 
och prylar till oss. 

Och nu, när det snart är jul igen fyller 
vi upp butikerna lite extra för dig som vill 
leva hållbart, göra en social insats och 
bidra till att barn i utsatthet får det bätt-
re. Har du inte prövat att handla second 
hand tidigare så är det dags nu!

 Vi vet att det tar lite tid att ändra på sina 
vanor. Men till vår stora 

glädje konstaterar vi 
att allt fler prövar en 
mer långsiktig livs-
stil. Pendeln är på 
väg att svänga och 

vi rör oss mot ett mer 
cirkulärt tänk, där nya 

normer tar form och där 
hållbarhet är ledordet.

 

När en av Sveriges största inrednings-
bloggare, Johanna Bradford, i detta num-
mer öppnar dörrarna till sitt hem gör hon 
det med ambitionen att inspirera fler till 
att handla second hand. 

"Det är bättre för miljön, bättre för plån-
boken och hundra gånger finare än nytt", 
som hon säger. Samtidigt ger hon uttryck 
för den press som det kan innebära att 
leva i offentlighetens ljus, där alla kan 
ifrågasätta alla val du gör, inte minst ur 
hållbarhetssynpunkt.

Jag tror att vi, i stället för att döma var-
andra, ska lägga kraft och fokus på att 
inspirera till förändring i just det vi själva 
står i. Då kan vi komma framåt!

Någon kanske köper vackra ting till 
hemmet second hand, en annan fyller 
garderoben med detsamma. Ytterligare 
någon kommer kanske att trevande köpa 
sin första icke nya julklapp i år. 
 
Ingen kan göra allt men alla kan göra 
något. Och allt börjar i det lilla.  

En riktigt god jul och ett gott nytt år  
önskar jag er alla. Vi möts i våra butiker 
eller på secondhand.se!
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Grön jul!

Ett bokpaket med klassiker till din farbror, en fin 
stickad tröja av högsta kvalitet till mamma och ett 
Briotåg till lille Pelle. Alla blir glada för klassisk 
kvalitet och det finns det gott om second hand. 
Genom att använda det som redan finns kan vi 
spara på jordens resurser. Och medan klapphögen 
under granen minimeras, kan du luta dig tillbaka 
med en mugg glögg i soffan och ägna dig åt det 
viktigaste – att umgås med dem du tycker om. 
På så sätt kan vi alla få en riktigt grön jul! 

FOTO: ANNA HÅLLAMS
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Tillbaka 
   rötterna 
Ett bockbord med sliten bordsskiva. Ett grönt kök med ett ännu grönare kakel. 
En blommig Josef Frank-soffa och ett gammalt vitrinskåp som sänt från himmelen.
Hos inredningsbloggaren Johanna Bradford möter engelskt mys skandinavisk 
renhet. Och i familjens nya hem från sent 20-tal har passionen för second hand 
nu fått fritt spelrum. 

tt säga att Johanna Bradford har 
långt till beslut vore en lögn. I maj 
gick flyttlasset från 70-talsvillan 
vid havet söder om Göteborg 
till hemstaden Borås och ett 
putsat hus anno 1929 – efter en 
beslutsväg på mindre än två 
veckor. 

– Vi satte upp en ganska 
lång kravlista och bara 

några dagar efter att vi börjat fundera hittade vi det 
här huset. Vi ringde och bad om en förhandsvis-
ning, la ett bud och fick det.

– Både min man Adam och jag är uppvuxna i 
Borås och hade nog aldrig tänkt att vi skulle flytta 
tillbaka. Men med två små barn saknade vi närhe-
ten till våra familjer och längtade efter ett enklare 
liv. Flera av våra närmsta vänner har också valt att 
flytta hem igen, vilket underlättade beslutet. 

Den stundande flytten kickade igång ett second 
hand-intresse som för en tid, om inte varit dött så 
åtminstone, legat vilande. 

– Jag är uppvuxen med passionen för second 
hand. I ett hem med en massa arvegods, på grund 

av att min mamma är den mest nostalgiska person 
som finns, och med en pappa som är besatt av att 
göra fynd och som därför släpade runt mig på var-
enda loppis som liten. Samtidigt är jag väldigt bra 
på att anpassa min stil efter de förutsättningar som 
finns runtomkring, så i vårt 70-talshus fick passio-
nen vara vilande ett tag, för det där huset klarade 
liksom inte att ta hur mycket gammalt som helst. 
Men nu, när vi har ett stort äldre hus att inreda, har 
passionen fått blomma ut ordentligt. 

Stilmässigt då, vilket är mest du? 
– I min själ är det helt klart det här. 20-tal och 
tidigt 30-tal är mitt absoluta favoritårtionde. Det är 
inte pampiga sekelskiftesdetaljer men inte heller 
funkis, utan en mix däremellan som jag uppskattar 
väldigt mycket. När vi köpte huset var min första 
tanke: Äntligen ska jag få leva ut min stil på 200 
kvadrat!  Jag blev typ galen. 

“Att bli typ galen” – i Johanna Bradfords värld 
betydde det i det här fallet att som nästintill besatt 
börja scanna av andrahandsmarknaden för möbler 
och inredningsdetaljer; från second hand-butiker, 
till begagnatsajter och nätauktioner. I rasande fart 

A

till
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Om Johanna

Bilden på sidan 6: Skåpet i matsalen är från 1930-talet och har 
tidigare stått i en bar i Ungern. Till Johanna hittade det via före-
taget Dakabom som letar och säljer gamla möbler. 
“Aldrig någonsin ägt en vackrare möbel”, skrev Johanna och 
hela Instagram höll med. 

Bilden ovan: Sminkbord i sovrummet, eller om det var ar-
betsbord? “Jag tänkte först att det skulle få bli ett sminkbord 
men det har snarare blivit ett arbetsbord. Jag arbetar nog helt 
enkelt mer än vad jag sminkar mig”, säger Johanna.

Bilden till vänster: Skåpet är ett gammalt och ärvt medicin-
skåp, från den tiden då Adams morfar sålde läkarutrustning.
Hemma hos familjen Bradford får det visa upp diverse finheter 
som vaser och ljusstakar i tenn. “Tenn är så tacksamt att 
handla second hand, finns hur mycket som helst och för 
nästan inga pengar alls”, säger Johanna. 

Namn: Johanna Bradford.
Ålder: 31 år.
Familj: Mannen Adam, barnen Gillis, 3 år, och  
Elisabeth, 1 ½ år. 
Bor: I ett hus från 1929 i hemstaden Borås.
Gör: Driver en av Sveriges största inredningsbloggar och 
gör styling- och PR-uppdrag på frilansbasis.
Därför älskar jag second hand: "Det är bättre för miljön, 
bättre för plånboken och hundra gånger finare än nytt."
Följ på: johannabradford.elledecoration.se och  
@johannabradford
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kom hon över favoritlampor från Svenskt Tenn, en 
soffa med mönster designat av Josef Frank, en antik 
kelim-matta, sina drömmars soffbord och ett nytt, 
fast gammalt, bord till matsalen. 

 – Det är ett klassiskt bockbord, men det är ingen 
annan som kan köpa hem exakt det här bordet utan 
det är för mig och min familj att äta middag vid och 
skapa minnen kring. Bordsskivans patina är helt 
fantastisk. Och visst, barnen har redan hunnit göra 
märken när de suttit här och målat, men det gör inget, 
för det ska liksom leva. 

Sina första sex år tillbringade Johanna Bradford 
i England, med en engelsk pappa och en svensk 
mamma. Hon konstaterar därför att hon alltid haft 
en “mysbrittisk” sida i sig. Älskar mönstrade tape-
ter, mustiga kulörer och att möblera för att optimera 
myset (tänk fåtöljer med tillhörande fotpallar framför 
en sprakande brasa). 

–  Samtidigt som jag också gillar den skandinavis-
ka renheten är jag nog lite mer vågad av mig i mina 
färgval. Den gröna färgen i köket tror jag till exempel 
inte att så många hade vågat välja. Mitt mål är att 
mitt hem ska vara en perfekt mix mellan ett brittiskt 
bed & breakfast och ett exklusivt hotell i en skandina-
visk storstad.

Johanna Bradford är känd för att flytta ofta och 
de bloggläsare som följt med sedan begynnelsen för 
tio år sedan har fått se henne göra varje hem till sitt 

… vad hon aldrig går förbi på loppis: “Kannor, porslin och 
vaser. Jag drömmer om att jag en dag ska hitta en Signe 
Persson-Melin-kanna.”

...hur man kommer över klassiker second hand: “Tänk 
inte alltid att du ska göra världens fynd. Klassiker kostar, 
även begagnat. Men det är värt det.”

...sitt ansvar som influencer: ”Ibland känns det som att 
man måste göra alla rätt för att vara godkänd som influ-
encer  i dag och det är omöjligt. Ingen gör alla rätt. Men 
i grund och botten är jag en person som alltid har värnat 
om hantverk, second hand, lokalodlat och jag hoppas att 
det framgår och att man kan känna sig inspirerad av det.”

Johanna om:

Bilden på sidan 8: Soffan i vardagsrummet är en av hemmets 
få nyproducerade möbler. Soffbordet, designat av Josef Frank 
för Svenskt Tenn, är inropat på nätauktion. “Det var täckt med 
så mycket smuts att sargen runt bordsskivan inte syntes. Jag 
fick skrubba hela med tandborste.”

Bilden till höger: Grönt + grönt = sant! Johanna tackar sin 
halvbrittiska sida för sitt mod att våga välja färg och kombina-
tionen mellan luckor och kakel i köket är ett talande exempel. 

Bilden nedan: Textiltrycket från Jobs Handtryck köpte 
Johanna på auktion efter husköpet. “Jag var svältfödd på färg 
och form och kanske trodde jag att jag var lite mer vågad än 
vad jag faktiskt är. Men det ska komma upp nånstans.”



10

– och i samband med det inte sällan skapa en ny 
trend. 

– Jag är mest känd för mina kök. Innan, i de 
lägenheter vi bott i, bytte vi aldrig ut hela kök utan 
gjorde stora förändringar med ganska små medel; 
målade luckor, bytte handtag och satte nytt kakel. I 
lägenheten på Första Långgatan i Göteborg tapetse-
rade vi med William Morris “Pimpernel”. Det köket 
fick enorm genomslagskraft i sociala medier och var 
lite det som startade William Morris-trenden. 

Samma tapet sitter nu i hallen i familjens nya 
hem – för tredje gången.

– Trots att den nu finns typ överallt har jag inte 
tröttnat på den, det är fortfarande den finaste tapet 
jag vet. Som en av Sveriges största inredningsblog-
gare hade det absolut trendigaste varit att välja en 
helt ny tapet som ingen sett. Men det struntar jag i, 
för jag tycker så mycket om den här. 

Du säger till och med att du inte gillar trender?
– Jag vill inte att inredning ska kännas kortsiktigt 
och tycker dessutom att trender mest sätter begrän-
sande ramar och regler. Samtidigt är jag medveten 
om att jag ju i allra högsta grad är en del av dem, så 
det är någon slags hatkärlek.

Om trender inte är viktigt för dig, vad inspireras du av?  
– Jag inspireras av att uppleva miljöer, av platser 
där det levs ett liv på riktigt. Jag kan sitta och titta 

på gamla filmer med äkta miljöinredning och pausa 
så fort jag ser något vackert. Gamla konstnärshem 
som nu är museum inspirerar mig också jättemyck-
et, de är så härligt oängsliga, säger Johanna och 
nämner bland annat Carl Larsson-gården i Sund-
born. 

– När jag besökte den gården och kom in och såg 
Karins vävstol kände jag bara “åh, jag ska ha en väv-
stol hemma.” Tänk att väva sin egen matta! 

Att kunna säga just det, ger status om något i dag, 
menar Johanna. 

– Om det tidigare var trendigt att låta våra hem 
signalera lyx och flärd, är vår tid nu det som ger 
mest status att visa upp. Att ha tiden att väva sin 
egen matta, det är dagens statusmarkör! Det är som 
att vi söker oss tillbaka till rötterna, till det som 
verkligen betyder något. Långt borta ifrån de super- 
lyxiga köken som ingen ändå hade tid att laga mat i. 

Nu är ju även du stilmässigt tillbaka till rötterna – 
och också geografiskt. Innebär det att ni kommer att 
landa här?
– Det vet man aldrig. Som sagt så avskyr jag ju ra-
mar och regler... Jag älskar hemmet, så jag är alltid 
väldigt mån om att ha ett härligt hem, men för mig 
är det inte platsen som är det viktiga utan livet man 
fyller det med. 

TEXT: PATRICIA FRANZÉN  FOTO: ANNA HÅLLAMS 

Mönsterglädje! Den blommiga soffan i sonen Gillis rum beskriver 
Johanna som “ett sjukt bra fynd”. Dessutom helt perfekt just där. “Det 
är verkligen så mysigt med en soffa i barnrummet. En bra plats att bli 
sittandes på."

Tapeten Robinson Crusoe pryder väggarna i sovrummet. Sängborden med 
marmorskiva fyndade Johanna för flera år sedan. “Jag satte det som be- 
vakning på Blocket och så dök det upp en annons från några som bodde 
grannar med oss.” Lampan är köpt i en antikaffär i Stockholm. 
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Klimat-oro kan bli 
engagemang
Hur lever man ett hållbart liv? Kan man bli 
klimatneutral? Sveriges Second Hand Profil 
2019, Johanna Nilsson, har tillsammans 
med Maria Soxbo och Emma Sundh skrivit 
boken ”Gör skillnad! Från klimatångest 
till handlingskraft” där de med hjälp av 
experter, fakta och 
inspiration vill visa 
hur man kan leva 
mer klimatsmart. De 
tar upp allt från mat 
och kläder till jobb 
och barn. “Det fina i 
klimatsången är att 
vi kan göra något. 
Eller faktiskt riktigt 
mycket.”

 

Artisten Jens Lekman, som under hösten hade 
en pop up-shop på secondhand.se, om vilken roll 
second hand haft i hans musikkarriär. 

”När jag började göra 
musik brukade jag gå till 
loppisar och gå direkt 
till backarna med billig 
vinyl, där man kunde 
chansa på bortglömd 
musik som aldrig fått 
fäste i musikhistorien. 
Sen gick jag hem, gjorde 
en kopp te och började 
klistra ihop delar av 
musiken – ett trumbeat 
här, en stråkslinga där, till 
nånting nytt. Det var så 
jag upptäckte musik.”

3,4
Så många miljoner kronor blev den 
sammanlagda dagskassan från  
Erikshjälpen Second Hand samt 
webbshopen secondhand.se 
lördagen den 5 oktober, som nu har 
skänkts till insamlingen för Världens 
Barn.

Populära återbrukskvällar i Örebro

Boktips!

Hur gör man om ett gammalt plagg som inte passar riktigt eller känns omodernt? 
Hur skapar man nytt av textilmaterial som redan finns? Under hösten arrangerade 
Erikshjälpen Second Hand i Örebro tillsammans med Bilda tre fullbokade återbruks- 
kvällar i second hand-butiken för att ge tips och idéer till hållbart textilåterbruk. 
“Vi vill låta ta-till-vara-tankarna slå rot”, sa Charlotta Pettersson från Bilda som ledde 
återbrukskvällarna.

Letar du efter den perfekta julklappen?
Ge bort ett presentkort på Erikshjälpen Second Hand så får mamma, brorsan 
eller pojkvännen själva välja sin perfekta klapp. Presentkortet köper du i din 
närmaste Erikshjälpen-butik eller på secondhand.se.

Fyndig transport 
av finfina fynd!
Den härliga kombinationen av böjträ 
och rotting – @fridafyndar kunde helt 
enkelt inte gå förbi de två stolarna på 
Erikshjälpen Second Hand i Borås, 
men hur skulle hon få hem dem?
“Jag gör alltid mina bästa fynd när jag 
inte letar något särskilt. Denna gång 
stannade jag bara på Erikshjälpen när 
jag ändå cyklade förbi. Då fick frakten 
hem bli en lite kreativ lösning.”
Bra kämpat Frida! Och tack för att du 
taggat ditt fynd med #erikshjälpen!
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Förra julen önskade vi oss bara second hand i julklapp 
till vår dotter. Som ett sätt att förskjuta presentnormen 
om nytt, helst dyrt och oftast inte så miljöklokt. Några 
lyssnade, andra inte. Själva hade vi kommit överens 
om att bara köpa en julklapp till henne. Det slutade 
med tre. Varför? Jo, för att det kändes för snålt att bara 
ge ett paket! 

Trots att vi innerst inne visste att det var den 
ultimata presenten (en liten resväska med Pippi 
Långstrump fylld med rasslande halsband, färggla-
da sjalar och roliga armband att klä ut sig i) stirrade 
vi oss blinda på prislappen. Inte kan en väl ge sitt 
älskade barn något för bara 100 kronor? Bäst att köpa 
två paket till!

Samma sak var det med julklapparna jag skulle ge 
till min närmaste omgivning. Jag hade i god tid i för-
väg berättat att jag bara skulle ge bort presenter köpta 
second hand eller pengar till välgörenhet. Alla var helt 
okej med det. Ändå fegade jag ur! För att en bok köpt 

för 20 kronor på en loppis kändes sniket att ge, ”toppa-
de” jag upp med lite annat (Fem böcker! En glasvas! En 
tröja!). Och märk då att jag hade haft noll bryderier om 
jag köpt samma bok ny för 320 kronor.

Så vad är grejen med pengarna? För det måste ju vara 
där det sitter? Att vi så uppenbart styrs av en stark 
social norm om att dyrast är lika med snällast. Och 
det trots att i princip alla är överens (innan julen!) om 
att det är tanken som räknas. Att det som avgör om en 
present blir uppskattad eller inte är hur väl anpassad 
den är till mottagaren.

Hur gick det under förra julen då? Jo, vår då ett och 
ett halvt år gamla dotter blev allt annat än glad när 
alla hetsade henne med orden ”leka får du göra sen, nu 
måste du öppna alla paket”. Så facit är tydligt: få paket 
hade räckt. Och det är tanken som räknas. Omtanken 
om mottagaren och omtanken om klimat och miljö. 
Second hand i första hand, och så släppa det här med 
att lägre prislapp skulle vara sämre. 

I år återstår att se om jag kan kliva förbi min egen 
granskande blick och vara nöjd när jag själv öppnar 
paketet med en bok för fem kronor samt luta mig 
tillbaka när det är jag som ger den. Upp till bevis, och 
du – träning ger färdighet. 

JOHANNA NILSSON

Ålder: 33.
Bor: Solna. Uppvuxen i Östersund.
Familj: Man och dotter, 2,5 år.
Gör: Opinionsbildare inom hållbart mode. 
Aktuell: Sveriges Second Hand Profil 2019. 
Medverkar som krönikör i Erikshjälpens 
Tidning hela 2019. 
Instagram: @johannanswe 

KRÖNIKA

Nej, dyrast är inte 
lika med snällast 

            Vad är grejen 
med pengarna?

Pakettips!
1. Snacka ihop dig med alla som ska ge julklappar/

presenter till varandra och kom överens om ”regler-
na”: exempelvis second hand och egenproducerat.

2. Bestäm också antal paket och håll er till det.
3. Om ni ändå har svårt att släppa tanken på att det 

kan kännas ”snålt”, betala mellanskillnaden till 
välgörenhet. En bok för 5 kronor istället för 300 
kronor ny kan betyda 295 kronor till exempelvis 
Erikshjälpen!

4. Behöver du presentinspiration? Spana in:  
hallbarapresenter.se
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Fjol -     Årets 
julklapp 
står sig 
 En viktig markör när den kom – men samtidigt en trend 
här för att stanna. Ett år har gått sedan det återvunna 
plagget utsågs till Årets julklapp. Sakta men säkert bör-
jar normen kring klädkonsumtion att förskjutas. Och nu, 
ett år senare, mår fjolårets julklapp bättre än någonsin.  
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Har ni hört vad som har hänt?”
Det är tidig morgon, tisdagen 

den 20 november 2018. Karin 
Staberg, butikskommunika-
tionschef på Erikshjälpen Se-

cond Hand, sitter i bilen med en kollega, när telefonen 
ringer. De är på väg till Borås för ett möte med e-han-
deln secondhand.se och som svar på frågan utbrister de 
i ett unisont: WOW!

Det de just fått veta, det som har hänt, är att HUI Re-
search utsett ”det återvunna plagget” till Årets julklapp. 

– Vi blev så klart superglada! Personligen kände jag 
mig också känslomässigt berörd. Jag har jobbat i över 
tio år med att göra second hand “mainstream”, att få 
den vanliga konsumenten att tycka att det 
är naturligt att handla begagnat, och plötsligt var vi 
där. Det var många års fokuserat arbete inom second 
hand-branschen som nu hade brutit igenom, säger 
Karin Staberg.

Utmärkelsen kom som en viktig markör. En lång, 
torr och alldeles för het sommar i Sverige hade följts av 
en stor debatt om klimatet och många hade på allvar 
börjat fundera över sitt klimatavtryck. 

Erikshjälpen Second Hands just lanserade julkam-
panj “En hållbar jul” förmedlade redan ett budskap i 
linje med det resonemanget. “Vi har årets julklapp” blev 
det kompletterande budskapet som nu pumpades ut i 
alla kanaler. 

– Det blev ett extremt massmedialt tryck som också 
ledde till ett högt tryck i våra butiker. December brukar 
normalt sett vara en något sämre månad 
för oss, men förra året fick vi ett otroligt 
tillskott av folk och därmed också en 
ökad försäljning. Jämfört med samma 
månad året innan ökade vi vår kläd-
försäljning med 18 procent, säger Klas 
Erixon, butikshandelschef Erikshjälpen Second Hand.

Samtidigt skapade utmärkelsen en viss förvirring, då 
det återvunna plagget enligt HUI både kunde vara helt 
eller delvis tillverkat av återvunna material – eller köpt 
second hand. 

 – När i princip alla modeföretag i dag pratar om håll-
barhet finns det en stor risk att man som konsument 
blir förvirrad. Men att fortsätta använda det som redan 
finns är utan tvekan det mest resurssmarta vi kan göra. 
Vi vet att ett plaggs största miljö- och klimatpåverkan 
sker vid produktionen och att den stora miljögärningen 
därför inte görs genom att lämna ett plagg till återvin-
ning och sedan köpa ett nytt, utan genom att på allvar 
använda det som redan existerar. I den bästa av världar 
hade utmärkelsen varit “det begagnade plagget”, men 
oavsett tror jag utmärkelsen gjorde att fler 
fick upp ögonen för just second hand, 
säger Johanna Nilsson, opinionsbildare 
inom hållbart mode. 
Även om det är svårt att dra några 
absoluta slutsatser kring vilken inverkan 

Årets julklapp-utmärkelsen fick på second hand-bran-
schens klädförsäljning, kan Erikshjälpen Second Hands 
butikshandelschef Klas Erixon så här ett år senare kon-
statera att den positiva trend som startade då fortfaran-
de håller i sig. Under hela 2019 har de dryga 60 butiker-
na tillsammans med e-handeln secondhand.se fortsatt 
hålla samma procentuella ökningstakt på försäljningen 
av kläder som under december i fjol.

– Fler och fler börjar tänka om. Kundmedvetenheten 
kring miljö och cirkulär ekonomi har ökat och också 
gjort det mer accepterat att handla second hand. Vi ser 
också tydligt att vi når en annan målgrupp än tidigare, 
både de unga men också den yngre medelåldersgene-
rationen hittar till oss på ett helt annat sätt än tidigare, 
säger Klas Erixon.

Butikskommunikationschef Karin Staberg ser det som 
ett tydligt kvitto på att synen på second hand-kläder i 
grunden börjat förändras. Men hon spår samtidigt att vi 
har en lång väg kvar att gå – och att vi alla måste ställa 
oss själva mot väggen. 

– Jag tror att vi många gånger underskattar vår egen 
konsumtion. Varför shoppar vi som nöje? Varför tror 
vi att vi inte har något att ta på oss fast garderoben är 
överfull? Vi är så vana vid att konsumera som livsstil, 
vana vid att konsumtion är något vi fyller våra liv med. 
Och att förändra sådana djupt rotade vanor är verkligen 
inte lätt, men vi måste förstå att någon annan betalar 
priset för de kläder som vi köper. Om vi alla försöker 
agera normförskjutande kan vi på sikt skapa nya nor-
mer som är betydligt mer klimatsmarta.

En sådan norm skulle kunna vara att ersätta ordet 
“konsumtion” med “användande” när det kommer till 
kläder. 

– Då blir det inte så mycket fokus på att plagget ska 
”konsumeras upp” och när du inte längre behöver köpa 
och äga dina plagg öppnar det sig nya möjligheter. Att 
byta kläder med varandra tror jag kommer bli allt mer 
accepterat, precis som lånegarderober som jag verkli-
gen gillar. Där finns det redan i dag etablerade tjänster 
på nätet där du kan prenumerera på kläder, använda 
dem en månad och sedan skicka vidare till en annan 
person. Det finns en massa spännande alternativ som 
jag hoppas kommer att blomstra i framtiden, säger 
Karin Staberg.

TEXT: PATRICIA FRANZÉN   
FOTO: OSKAR SWERLANDER

            Att byta kläder med 
varandra tror jag kommer 
bli mer accepterat
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Martin Färnsten, Stockholm:

“Jag handlar faktiskt alla mina kläder second 
hand, utom underkläder och T-shirts. Våra barn 
har tagit efter och gör likadant. Trixet är att 
ha tid, lust och ork att besöka ett antal butiker 
regelbundet, åtminstone en gång i veckan. 
Ibland finns det ingenting, en annan gång gör 
man superfynd. Tidigare hade jag alltid en idé 
om vad jag ville ha för plagg och så letade jag 
i butiker efter det och köpte nytt. I en second 
hand-butik hittar jag plötsligt ett par gula brallor 
i min storlek. Hade aldrig ens tänkt tanken. Men, 
de passar, kostar 100 kronor. Så jag testar. För 
tråkiga gubbar som jag är det väldigt kul att låta 
slumpen styra ens klädstil lite ibland.”

Maria Almkvist, Jönköping:

“Nu för tiden köper jag mest basplagg och 
”säkra kort” via nätet och passar då på att göra 
fler inköp på samma gång. Jag köper dyrare 
kläder och mer sällan kan man säga, tittar lite 
mer på kvalitet och skötselråd. Det gör också att 
jag blir mer mån om att sköta kläderna för att 
de ska hålla längre. Lagar hål, syr om och putsar 
skor till exempel. Jag gör garderobsrensningar 
för att se vilka inköp som ska prioriteras och 
undviker därför impulsköp. Mina två döttrar och 
jag har snarlika storlekar vilket också gör att vi 
kan byta plagg med varandra. Pop up-butiker i 
köpcentrum och stadskärnor skulle få mig att 
köpa mer second hand.”

Tänk cirkulärt!
Har du det redan i din garderob?
Kan du göra om något du redan har?
Kan du låna av någon?
Kan du byta till dig det mot något du 
inte längre behöver?

Åter – ja vadå?
Återvinna: Att återvinna textil innebär 
att tyget bryts ner till fibernivå – för 
att sedan byggas upp igen.

Återanvända: Att återanvända 
textil är det vi gör genom exempelvis 
second hand – och vi använder då 
plagget i befintlig form.

Återbruka: Återbruk handlar om att 
göra nytt av befintligt material - exem-
pelvis att sy om ett gammalt plagg till 
ett helt nytt. 

80%
av ett plaggs klimatpåverkan kommer 
från tillverkningsprocessen, som innefat-
tar alltifrån bomullsodlingar till textil-
fabriker. Vi kan alltså göra stor skillnad 
genom att kraftigt minska våra inköp 
av nyproducerade kläder – inte minst 
med tanke på att klädindustrin, enligt en 
rapport från FN:s handelsorgan Unctad, 
släpper ut mer växthusgaser än flyget 
och sjöfarten tillsammans. 

Hur konsumerar 
du kläder?

Det skriver Amanda Lind, på Instagram, som tagit hjälp av Elsa Billgren för att hitta second hand-
plagg till allt från galor till jobbdagar på departementet.

”Som kultur- och demokratiminister behöver jag 
ha plagg för en mängd olika sammanhang, många 
fler än tidigare. Men, jag vill inte bli en konsum-
tionsminister. Hållbarhet är min ledstjärna.”


