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Låt det bli vår i varje vrå !

En tidning om hopp och hållbarhet | Nr 1 2019

Johanna Nilsson är Sveriges Second Hand Profil 2019
Kliv in bakom kulisserna hos secondhand.se

Ny tidning 

som tål att 

vändas 
på! 

Krönikör 
i årets 
alla fyra 
nummer!
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SVERIGES SECOND HAND PROFIL 
2019: “Förändra en vana i taget."

INSPIRATION: Så skapar du vårkänsla 
inne.

KRÖNIKA: Johanna Nilsson om att tänka 
second hand i första hand.

SVERIGES MEST UNIKA E-HANDEL  – 
häng med in till secondhand.se.

Tomas Björsdorff
Verkställande chef för Erikshjälpen Second Hand
tomas.bjoersdorff@erikshjalpen.se

INNEHÅLL 1.2019

alla som gillar beige
Hand upp

“Bara för att man gillar loppis betyder inte det att man måste  
leva i en 50-talsdröm eller gilla vintage, retro eller shabby chic. 
Jag gillar avskalat i beige och med skulpturala inslag. När jag är 
på loppis tittar jag främst på skulpturer och klumpigt stengods. 
Små dekorativa vaser hamnar också ofta i korgen. Jag gillar 
Upsala Ekeby, de känns modernt vintage.”

Gustav Broström, 27 år, Stockholm, är kreatör med ett genuint 
intresse för loppis och återbruk. På kontot @gustavsloppisfynd 
delar han med sig av fynd och tips om hur man lever ett mod-
ernt liv med gamla föremål.
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Mer second hand-
läsning året om
Välkomna till Erikshjälpens nya tidning! 
Ny och ny förresten, det vi gjort är att sam-
la våra tidigare bägge tidningar i en och 
samma. Vänder du på tidningen finner du 
innehåll som berättar om hur vi använder 
pengarna från de gåvor du skänker och 
köper i våra butiker. På det här hållet kan 
du låta dig inspireras av second hand, dess 
betydelse för vår gemensamma miljö och 
den glädje som ryms i våra butiker bland 
gåvogivare, kunder och medarbetare – 
fyra gånger om året istället för en. 

”Istället för att sticka huvudet i sanden 
och resignera inför sin egen klimatångest 
har Sveriges Second Hand Profil 2019 valt 
att kanalisera sin oro i ett djupt enga-

gemang för hållbarhet och 
klimatsmarthet”. Så låter 

delar av motiveringen 
till varför Johanna 
Nilsson blivit vald till 
Sveriges Second Hand 
Profil som är ett årligt 

pris instiftat av 
Erikshjälpen. 

Möt Johan-
na, som 

tänker 

second hand  i första hand, här i tidningen 
som både pristagare och som krönikör.  

Vi svenskar älskar att handla på nätet. 
Under 2018 köptes varor och tjänster på 
nätet för smått svindlande 268 miljarder 
kronor. Bryter vi ut bara varuinköp på nä-
tet så handlar varje svensk i genomsnitt 
för 1 273 kronor i månaden, vilket mot-
svarar totalt 108 miljarder. Samtidigt som 
e-handel växer snabbt så har tillväxten i 
”vanlig” detaljhandel stannat av. All till-
växt sker i dag på nätet! Vad säger det oss 
i Erikshjälpen Second Hand? Jo, med det 
uppdrag vi har att skapa så stort återbruk 
som möjligt av redan använda varor för 
att finansiera det breda biståndsarbete vi 
gör som barnrättsorganisation och samti-
digt bidra till värdefulla miljöeffekter och 
lika värdefulla lokala sociala insatser så 
behöver vi förhålla oss till e-handel som 
komplement till våra fysiska butiker. Och 
det gör vi, vilket du kan läsa mer om här!

Välkommen som läsare, gåvogivare och 
kund!

Här finns Erikshjälpen 
Second Hand
Arvika, Bodafors, Bollnäs, Borlänge, 
Borås, Dala-Järna, Edsbyn, Eksjö, 
Eslöv, Fränsta, Genarp, Gävle, Göte-
borg - 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, Stock-
holm - Vårby, Sundsvall - Skönsberg, 
Sundsvall Kretsloppsparken, 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.
Och missa inte vår onlinebutik 
secondhand.se!
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FOTO: GUSTAV BROSTRÖM
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Länge leve 
plaggen!

För fem år sedan gav hon sig själv ett nyårslöfte: att bara konsumera kläder 
enligt principen slow fashion. Första månaden var som en detox, men i dag finns 
det inget som kan väcka suget efter fast fashion-industrins ohållbara konsum-
tionshets. Och som opinionsbildare inom hållbart mode brinner hon nu för att få 
fler att hoppa på tåget. Möt Johanna Nilsson, Sveriges Second Hand Profil 2019. 

är det gäller 
mat känns 
begreppen 
förmodligen 
mer bekanta. 
Alla vet att “fast 
food”, snabb-
mat, är något i 

grunden ohälsosamt och kan ana att 
motpolen “slow food” står för det rakt 
motsatta.

Översättningen till modeindustrin 
är egentligen precis densamma. Vi 
konsumerar snabbt, billigt och ofta 
när vi egentligen borde sakta ner, 
tänka efter och framför allt: tänka 
hållbart. 

Ändå går utvecklingen åt precis 
motsatt håll. Kollektionerna snur-
rar fortare och fortare och de stora 
kedjornas plagg har ofta bara några 
veckor på sig att bli sålda, innan de 
anses ha gjort sitt och reas ut. 

– Jag älskar mode och kläder 
men jag avskyr hur industrin ser 
ut. I dag pratar ju även kedjorna om 
hållbarhet och lägger då stort fokus 
på materialval. Men med en affärsidé 
som bygger på överkonsumtion går 

det inte att vara hållbar. I grunden 
handlar det om att ändra normer och 
normen i dag är att hela tiden konsu-
mera mera.

 Det har gått fem år sedan Johanna 
själv bestämde sig för att anamma 
slow fashion som livsstil. Det innebär 
att hon prioriterar kvalitet framför 
kvantitet, att det hon köper nytt ska 
vara producerat under så schyssta 
villkor som möjligt, att hon lappar 
och lagar istället för att slita och 
slänga. Och att hon handlar second 
hand i första hand. 

– För mig är second hand ett 
självklart val när det gäller att skapa 
en hållbar garderob. Att förlänga livs-
längden på våra plagg är så otroligt 
viktigt. Den springande punkten är 
att vi köper för mycket grejer. Om vi 
konsumerar mindre blir det också 
mindre avfall. Det låter banalt, men 
bara genom de två sakerna har vi löst 
väldigt mycket. 

Men du säger själv att du fortfaran-
de har ett “fast fashion-beteende”? 
Hur går det ihop?

– Jag älskar kläder men jag trött-
nar fort. 40 procent av min garderob 

N Motiveringen 
Blogg, podd, bok, föreläsningar – 
plattformarna är många men den 
röda tråden genomgående. Istället 
för att sticka huvudet i sanden och 
resignera inför sin egen klimatångest 
har Sveriges Second Hand Profil 
2019 valt att kanalisera sin oro i ett 
djupt engagemang för hållbarhet och 
klimatsmarthet.  

Genom lika stora doser kunskap 
som inspiration vill hon få fler att göra 
aktivt hållbara val, i livet i allmänhet 
och när det gäller konsumtion av 
kläder och textilier i synnerhet. På 
ett uppmuntrande och handfast sätt 
utmanar hon oss alla att ändra tank-
esätt och leta second hand i första 
hand – alltid. 

Vinnaren av 
Sveriges Second 

Hand Profil 
2019

Om priset
Priset delas ut årligen till  någon som 
på ett särskilt sätt har utmärkt sig inom 
second hand. Förutom diplom och en 
statyett får pristagaren rätt att tilldela 
ett av Erikshjälpens biståndsprojekt 
motsvarande 25 000 kronor.

SVERIGES SECOND HAND PROFIL 2019 



6 7

Rulla in våren...

…i sovrummet.
Skapa lugn och harmoni 
genom att hålla en ljus 
och dämpad färgskala i 
sovrummet. Ladda upp för 
en härlig dag med hett kaffe 
i favoritmuggen, böcker du 
älskar, ett väl älskat nattlinne 
och krispiga vårblommor.

Ut med vinterns damm och mörker. Investera i en snygg gammal 
rullvagn och skapa vårkänsla i varje rum på ett litet kick!

Johanna Nilsson medverkar 
som krönikör i alla fyra nummer 
under 2019. Läs den första på 
sidan 11!

är second hand, 40 procent från 
klädbytardagar och 20 procent är 
nyproducerat. På de 20 procenten 
har jag ingen hög omsättning men 
däremot på de resterande 80. 

– När jag handlar second hand ser 
jag det som att jag lånar plaggen en 
stund, sedan lämnar jag in dem igen 
så att de kan gå vidare till någon an-
nan. Om en hållbar garderob skulle 
betyda att man bara fick äga ett par 
byxor, då skulle jag tappa lusten 
direkt.

 Likt för många andra blev som- 
maren 2018 för Johanna en ögon- 
öppnare för hur det står till med 
klimatet. Men det som började i en 
svår vånda mynnade till slut ut i ett 
engagemang genom Klimatklubben.
se. På bara några dagar fick kontona 
på Instagram och Facebook flera 
tusen följare och blev snabbt ett 
forum för inspiration och kun-
skapsspridning. 

– Vi har en väldigt fin stämning, 
det är morot och inte pekpinne. Att 
peka finger hjälper ingen, det enda 
sättet är att inspirera till förändring.  

Om man vill påbörja sin resa mot 

just en mer hållbar garderob, hur gör 
man? 

– Det handlar om att börja nå-
gonstans. Att ta en vana i taget och 
förändra den. Är du en sådan som 
handlar på nätet när du behöver 
något, börja då med att kolla av 
begagnat- och second hand-sajter 
först. När den vanan sitter kan du ta 
nästa steg. Ingen kan gå från noll till 
hundra direkt. 

– Det är lätt att tänka att man 
väljer bort men det handlar inte alls 
om det. Tvärtom öppnar det sig en 
helt ny värld som är så galet mycket 
roligare! Att handla second hand, 
ordna klädbytardagar eller leta 
hållbara märken, det blir nästan som 
en sport. 

 
TEXT: PATRICIA FRANZÉN
FOTO: OSKAR SWERLANDER

           Förändra en vana i taget Johanna Nilsson
Ålder: 32.
Bor: Solna. Uppvuxen i Östersund.
Familj: Sambo och dotter, snart två år.
Gör: Opinionsbildare inom hållbart mode. 
Bakgrund: Gav 2016 ut boken Slow 
fashion tillsammans med Jennie Johans-
son, driver blogg och podd med samma 
namn. Startade i oktober 2018 Klimat-
klubben.se tillsammans med Emma 
Sundh och Maria Soxbo. De tre ger i 
höst ut en bok om klimatet på Norstedts 
förlag.
Instagram: @johannanswe 

SVERIGES SECOND HAND PROFIL 2019 

3 tips på hur du skapar 
en hållbar garderob
1. Minimera. Köp färre plagg och bara 
sådant som du verkligen älskar.
2. Förläng. Använd plaggen längre, ta 
hand om och laga dem. 
Skänk till och handla själv 
second hand.
3. Börja 
någonstans.
Ta det första 
steget i dag, 
börja med att 
skapa EN ny 
vana.
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…i hallen.
Ta bort grusiga kängor 
och tunga halsdukar, 
inget känns så vårigt 
som lätta vårskor i 
pigga färger! Tulpaner 
i maffiga vaser och din 
favorit-vintageväska 
som en påminnelse 
om alla soliga lördagar 
du snart kan tillbringa 
på en uteservering.

...i köket.
Alla köksprylar som får dig att le som 
en sol – på ett och samma ställe! 
Sugrör till vårens alla kalas, bananer 
i en svan för mellis på språng och 
färgglada kaffekoppar som du lätt 
kan duka upp med för vårens första 
utefika mot en solig vägg.
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Gult är vårens färg
2019 är gula nyanser vårens hetaste 
accentfärger. Från blekt citrongult till 
intensivt rapsgult. Pigga upp inredningen 
eller din outfit med gula detaljer, som en 
gul fåtölj eller en sjal. Eller varför inte satsa 
på en gul klänning?

På secondhand.se kan du hitta en mas-
sa härliga vårplagg och inredningsdetaljer 
– och du kan enkelt filtrera efter färger, om 
du till exempel är på jakt efter något gult.
KÄLLA: ELLEDECORATION.SE, ELLE.SE

Klä dig i rätt fibrer
Vattenkrävande bomull eller polyamid som 
läcker plastpartiklar? Det kan vara svårt att veta 
hur man ska tänka vid val av textilmaterial. Hos 
sverigeskonsumenter.se finns Materialskolan, till 
hjälp för den som vill göra medvetna val. Du kan 
läsa om för- och nackdelar med både konst- och 
naturfibrer och saker som är bra att vara extra 
uppmärksam på.

Har du hittat drömlampan, men den visar 
sig ha fel typ av kontakt eller en sliten 
sladd — lämna in lampan hos en elbutik 
eller lampverkstad som byter sladd och 
stickpropp. Eller byt själv om du har kun-
skap och vet hur du säkert ska gå till väga.

Passar inte sladden?

En dröm som bara stod där. Ja, det blev 
kärlek vid första ögonkastet och spon-
tanköp när @tess.waltenburg fick syn på 
det gedigna, mörkbruna linneskåpet hos 
Erikshjälpen Second Hand i Lund. Inte alls 
svårt att förstå känslan att hon nu har en 
direktpassage till Narnia från vardags-
rummet. Tack Tess för du taggat ditt köp 
med #erikshjälpen! 

Från Erikshjälpen 
till Narnia

Endast nio procent av de 
nio miljarder ton plast 
som hittills producerats i 
världen har återvunnits.
KÄLLA: OMVÄRLDEN.SE

Wall of kindness värmde i Gävle
Har du en jacka över – ge den till nån som behöver! Med den uppmaningen satte 
Erikshjälpen Second Hand i Gävle under ett par veckor i januari upp en vägg utanför 
butiken, med uppmaningen att skänka en jacka till den som ingen har. Bättre be-
hövande kunde sedan själva, när de passerade väggen, ta med sig en jacka därifrån.
– Väggen både fylldes och tömdes. Jackorna försvann oftast nattetid när man inte 
behöver visa sig, säger Joakim Lundqvist, biträdande butikschef.
”Wall of kindness” är ett internationellt fenomen inom välgörenhet. Idén att praktisera 
den i Gävle kom från mäklarfirman Widerlöv & Co i samarbete med Erikshjälpen. 

86%
av svenskarna tycker att det är 
viktigt att sätta in samhällsåtgärder 
mot klimatförändringar.
KÄLLA: NATURVÅRDSVERKET

FO
TO

: J
O

A
KI

M
 L

U
N

D
Q

V
IS

T

…i barnrummet. 
Gör barnen redo för ljusare tider! 
Lägg undan allt murrigt och plocka 
fram de smås pastelligaste och pud-
rigaste saker. Den sötaste kaninen, 
de tunnaste små vårkoftorna och de 
raraste små skorna längtar nu efter 
att få springa ut i en blåsippsbacke 
med vind i håret och skratt i magen.
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De packar 
med kärlek

Ingen hade gjort det förut. Det som sker i en alldaglig  
betongbyggnad i Borås är både unikt och historiskt.  
Följ med in i Sveriges första fullskaliga e-handel för  
second hand där allt överskott går till bistånd.

Att förlänga livslängden på det som redan är produ-
cerat är det lättaste och smartaste vi kan göra för 
mer hållbarhet. Ändå tänker nog de flesta av oss ofta 
på second hand som ett roligt komplement och letar 
instinktivt nyproducerat i första hand när vi behöver 
något. 

Jag behöver bara gå till mig själv. Jag har varit en 
hängiven second hand-shoppare länge och jag har 
alltid sett second hand som det ultimata sättet att 
utmana min stil och våga nytt: mönster, färger och 
modeller som jag gillar men faktiskt inte vet om jag 
trivs i förrän jag har provat. Men att börja se second 
hand som den naturliga första destinationen när jag 
vill ha/behöver något specifikt, ja, det är något jag har 
bestämt mig för bara de senaste månaderna. Och helt 
ärligt, jag har blivit förvånad över hur otroligt lätt det 

är! Det gäller bara att möblera om lite i hjärnan och på 
allvar tänka: second hand i första hand, oavsett om det 
är nya byxor till dottern eller en ny dator till mig som 
behövs. 

För faktiskt, i princip allt finns: kläder, barnsaker, 
teknikprylar, presenter, möbler, heminredning, verktyg 
och så vidare. Du kommer att bli förvånad över utbu-
det! Och för alla oss som vill handla så klokt och håll-
bart som möjligt så är ju second hand också lite av en 
genväg. Perfekt för den som inte orkar, har kunskap 

eller vill djupdyka i vilka varumärken och företag som 
är schyssta nog!

Om du tycker att det är svårt att hitta det du letar ef-
ter på second hand har du antagligen inte letat på rätt 
ställen! För lika många typer av människor det finns, 
lika många typer av second hand-butiker, loppisar och 
begagnatsajter finns det. Frågan är bara vilken typ 
av pryl eller plagg du behöver och vem du är när du 
handlar?

Är du den som älskar att gräva i högar? Eller blir du 
snarare stressad av det och föredrar istället välsorte-
rat och noga utvalt? Är ett härligt fynd till bra pris det 
som gör dig glad? Eller är du mer den som hellre beta-
lar ett högre pris men vill veta vad du får? Ja, oavsett 
vem du är, så finns det en second hand som passar 
just dina behov. Det gäller bara att veta vem just du är, 
utgå från det och sedan hitta dina typer av butiker.

Och glöm inte, att ta över plagg från en kompis, 
kollega eller släkting är också det en form av second 
hand. Så missa inte chansen att gräva i någon annans 
garderob för att hitta det du söker. Och våga fråga! 
Många har saker i förråden som de inte orkar göra 
sig av med – men att ge vidare eller låna ut om någon 
frågar vill de flesta! Eller varför inte ordna ett byte? Byt 
vuxenkläder, barnkläder, leksaker, böcker, prylar eller 
sportutrustning, ja, endast fantasin sätter gränser! 

Med det sagt - lycka till med ommöbleringen i din 
hjärna! Jag lovar, det funkar! Och fint blir det också! 

Jag har möblerat 
om i hjärnan

           Börja se second hand 
som första destination

JOHANNA NILSSON

Ålder: 32.
Bor: Solna. Uppvuxen i Östersund.
Familj: Sambo och dotter, snart två år.
Gör: Opinionsbildare inom hållbart mode. 
Aktuell: Sveriges Second Hand Profil 2019. 
Medverkar som krönikör i alla fyra nummer 
av Second Hand Magasinet 2019.
Instagram: @johannanswe 

KRÖNIKA
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n labyrint av 
rum med hylla 
efter hylla fyllda 
av second 
hand-saker 
möter oss 

innanför dörrarna. Där finns de runt 
20 000 lagerförda varor som just nu 
kan köpas på Secondhand.se. Det är 
ett unikt lager – med bara en sak av 
varje. När en babytröja med fyrklöver 
på plockas ner från en hylla för att 
packas plockas den också bort från 
e-handelssajten, eftersom det inte 
finns fler likadana.

I rummet innanför lagret packas 
tröjan tillsammans med tre andra ba-
byplagg ned i en kartong. Det prasslar 
mjukt av silkespapper innan paketet 
tejpas igen för att skickas till Johan-
neshov. Unik och redo att älskas igen. 
Så står det på paketets utsida. Två par 
shorts och en rutig skjorta packas 
ner i nästa kartong, för att skickas till 
Göteborg. 

– Vi får mycket positiv feedback 
från kunder som tycker att varorna 
är så fint packade, de ser att det är 
kärlek bakom, säger Julia Leffler 
som är produktadministratör och 
den som ansvarar för processen där 
varorna på Secondhand.se bedöms, 
fotograferas, beskrivs och läggs ut till 
försäljning.

Erikshjälpens e-handel Second- 
hand.se öppnade den 2 maj 2018. 
Planeringen och förberedelserna för 
en e-handel med second hand-varor 
startade redan 2011.

– Tomas Bjöersdorff, Erikshjälpen  
Second Hands verkställande chef, 
var förutseende när det gällde 
marknadens utveckling, säger Björn 
Josefsson som är e-handelschef på 
Erikshjälpen Second Hand och en av 
dem som byggt upp den nya verk-
samheten.

Att starta en digital butik påminde 
i vissa delar om att starta en van-
lig Erikshjälpen-butik, vilket Björn 
Josefsson tidigare gjort i Kungsbacka 
och Borås. Men det var också annor-
lunda.

– Det stora jobbet har varit att ska-
pa en struktur och organisation från 
ingenting. I början kunde vi ju bara 

gissa, men många av våra gissningar 
har slagit in, säger han.

Det fanns ingen att göra studie-
besök hos – ingen svensk organisa-
tion hade tidigare startat en ideell, 
fullskalig e-handel med second hand. 
Viss inspiration kunde Erikshjälpen 
ändå hämta från exempel utomlands.

Våren 2018 var den digitala second 
hand-butiken redo att välkomna 

kunderna. 
– Vi har ökat väldigt mycket och 

vi börjar bli trångbodda i våra lokaler, 
säger Björn Josefsson 

Solen skiner in genom fönstren i det 
största rummet hos Secondhand.se, 
där koncentrerade medarbetare sitter 
runt en ö av skrivbord för att beskri-
va varor och bedöma skicket innan 
varorna publiceras på webben. Vid 

en av rummets fotostationer justerar 
Helle Mathiesen en brudklänning 
med spetsdetaljer innan hon tar plats 
bakom en kamera. 

– Det tar lite mer tid men det är kul 
att fota brudklänningar, folkdräkter 
och sådana kläder, säger hon. 

Att ha kundens perspektiv är viktigt 
både för dem som fotograferar och 
beskriver varor. Den information 
som finns ska presenteras. Böcker 
och LP-skivor är för det mesta enkla, 
eftersom det mesta en kund kan vilja 
veta står på omslaget. Kläder utan 
storleksmärkning eller en servis i 50 
delar kräver lite mer jobb.

– Det är också väldigt viktigt att 
kunderna ser hur varan verkligen ser 
ut. Är det en nagg någonstans så ska 
det vara en extrabild på det. Bilderna 
måste vara ärliga, säger Michaela 
Evaldsson som fotograferar porslin 
vid en annan fotostation.

Några minuter har gått och brud-
klänningen med spetsdetaljer finns 
nu att köpa på sajten.

Allt som säljs på Secondhand.se  
är skänkta till e-handelns partner- 
butiker, som är ett antal av de fysiska 

Erikshjälpen-butikerna. 
– Partnerbutikernas del i Second-

hand.se är väldigt viktig, allt hänger 
ju på att vi får varor från dem, säger 
Björn Josefsson.

Butikerna som skickar varor tar 
själva emot fler skänkta varor än de 
hinner sälja, så det är ingen risk att 
det blir tomt i butikernas egna hyllor. 
Istället bidrar butikerna till att även 
personer som bor långt ifrån när-
maste Erikshjälpen-butik, eller som 
helst handlar online, kan köpa fina 
second hand-varor vars överskott blir 
till insatser för barn och familjer som 
lever i utsatthet.

Några böcker från 1930-talet, om 
ekonomisk historia, har just fotogra-
ferats och en sprakande gul festklän-
ning utan storleksangivelse mäts och 
kontrolleras mot en storlekstabell. 
Det har blivit fredag eftermiddag i 
e-handelslokalerna i Borås och pa-
kettravarna i trådvagnarna som ska 
hämtas av Postnord växer stadigt.

– Om man tänker att våra kunder 
skulle handlat nytt i en annan e-han-
del om inte Secondhand.se hade 
funnits är det här så mycket bättre för 
miljön. Och det är väldigt roligt med 
second hand, det finns ju så mycket 
fint som man kan använda igen, säger 
Julia Leffler.
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           Bilderna
måste vara ärliga

2017
konstaterade näringslivsorganisationen 
Svensk Handel att i stort sett all tillväxt 
inom svensk detaljhandel, 96 procent, 
sker i digitala butiker.

”Vi bestämde 
oss för att tiden 
var mogen”
Tomas Bjöersdorff, verkställande chef 
på Erikshjälpen Second Hand, hur 
kom det sig att du påbörjade arbetet 
med Secondhand.se?
– Efter att ha varit strategiskt ansvarig 
för Telenors it-satsningar tog jag med 
mig kunskap och insikter om e-han-
delns kommande betydelse till Eriks-
hjälpen. Redan 2011 startade vi ett litet 
e-handelsprojekt med placering i Växjö-
butiken. Under ett kvartal skaffade vi 
oss mycket kunskap 
och svar på en rad 
frågor, bland annat 
att det var för 
tidigt att lansera 
en e-handel för 
second hand.

Vad hände sen?
– Vi följde utveck-
lingen av e-handelns framfart och 
2016 bestämde vi oss för att tiden var 
mogen för Erikshjälpen Second Hand 
att ta ledarskjortan bland de ideella 
second hand-aktörerna och planera för 
en fullskalig e-handelskanal. En projekt-
grupp tillsattes och efter mycket arbete 
lanserade vi Secondhand.se den 2 maj 
2018. Jag är stolt över att Erikshjälpen 
Second Hand och alla inblandade har 
gjort ett pionjärarbete i sann entrepre-
nöranda.

Blev e-handeln som du hade tänkt?
– Vi har lagt mycket arbete på besökar- 
och kundupplevelsen som jag tycker 
blev riktigt bra. Och att vi har blivit upp-
märksammade av Aller förlag som den 
bästa och främsta e-handelssajten för 
second hand, före till exempel Tradera 
och Blocket, gör det inte sämre.

Hur ser du i dag på e-handelns 
framtid?
– Den är helt avgörande för framtida 
handel och lika avgörande för Eriks- 
hjälpen Second Hands fortsatta tillväxt.

Rikard Öhman fotograferar 
böcker från1930-talet. Efter att 
en vara har fotograferats ska 
den också beskrivas innan den 
publiceras på Secondhand.se.

Störst andel kunder hos Secondhand.se 
bor i Stockholmsområdet men det finns 
också en del kunder i nordligaste Sverige, 
där Erikshjälpen ännu inte har några 
fysiska butiker. 

"Eftersom vi inte har någon fysisk butik där vi träffar våra 
kunder är det väldigt kul när vi får personlig återkoppling", 
säger Julia Leffler, produktadministratör.


