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HUR BLIR BUTIKEN EN DESTINATION?





”Jag har i alla möjliga tidningar läst om ett stort 

varuhus i en grannstad, ett varuhus, som skulle sälja 

så oerhört billigt, att det är ägnat att slå hela världen 

med häpnad. Jag var helt enkelt tvungen att bege mig 

dit för att se efter, huru det förhöll sig med den saken.”  

(Arbetet 1931)





Forskningsprogrammet Retail Destination

Utgångspunkt i relationen mellan 

handel och plats. Hur kan vi förstå 

och beskriva olika handelsplatser? 

Hur kan vi förklara de skilda 

förutsättningar och praktiker som 

kopplas till specifika destinationer 

för handel? 

Hur fungerar butiken, 

shoppinggatan, stadskärnan, 

gallerian, secondhandbutiken, 

köpcentret och staden som olika 

former av handelsdestinationer med 

sina specifika utmaningar och 

möjligheter? 



Handeln måste skapa nya värden

Konsumtionens 

förändrade 

samhällsbetydelse 

leder till att handeln 

måste skapa värden 

som sträcker sig längre 

än själva varan eller 

tjänsten



Vilken slags handel behöver en plats?

Olika idéer kring vilken slags handel som städer och platser 

behöver. 

Inte sällan handlar visionerna om multiformat om 

butiksformat med aktivitet dygnet runt. 

En pågående trend är fenomen som pop-up-butiker, mobila 

butiker och ytor som kan användas på olika sätt eller som 

”laboratorier” och ”testmodeller”. 

För en retail eller city-manager kan det handla om att 

arbeta med digitalisering av butiker



Utgångspunkter och utmaningar

Geografisk omstrukturering, konsumtionskultur i förändring, 

digitalisering 

Handel, planering och arkitektur drar sällan åt samma håll

Orealistiska förväntningar på handeln, idéer kring ett rikt folkliv 

ofta svåra att realisera

Olika mål för de aktörer som förväntas utveckla en plats 



När handel tar plats aktiveras olika 

processer och aktörer

Här produceras ständigt ny kunskap kring hur man inom 

handeln på bästa sätt bör hantera framtiden. 

På kommunal och lokal nivå finns visioner om framtida ”e-

city” som en utveckling av e-handeln. 

Benämningar som ”multiformat” och ”flexibel handel” 

karaktäriserar en pågående e-mobilisering inom retail

planning/retail destination i Sverige och Europa. 

Ökat intresse för miljö och hållbarhetsfrågor: alternativa 

konsumtionspraktiker och alternativa handelsplatser växer 

fram.



Stadkärnans nya betydelse

I tider av hård konkurrens från både e-handel och externa 

shoppingcenter blir det centralt för stadskärnor att förstå 

sina unika fördelar. 

Våra undersökningar indikerar att platsen bör få stort 

utrymme i marknadsföringen av en t ex stadskärna.

Specifikt bör atmosfär och gemenskap samt platsens 

karaktär och image framhävas.



Butiken ingår i ett större sammanhang

För centrumhandeln utgör miljön utanför butiken ett viktigt 

komplement till upplevelsen i butiken

Trots det fokuserar både praktiker och handelsforskare 

främst på upplevelsen inne i butikerna, vilket resulterar i 

ett gap när det gäller att förstå kundernas upplevelse av 

centrumhandel där miljön utanför butikerna spelar en stor 

och viktig roll. 



Mångfaldens betydelse

När man vill utveckla stadskärnor idag är det vanligt att 

poängtera betydelsen av mångfalden av handelsutbud.

Viktigt att poängtera är också vikten av mångfald vad gäller 

olika former av shopping. 

Shopping och konsumtion innefattar fler variabler än de 

produkter som säljs och en stadsdel omfattas sällan av en 

enda identitet.



En stadsdel är inte samma sak som en stadskärna

Detta innebär att det inte går att överföra, eller planera för, 

de eftersträvansvärda egenskaper som ofta förknippas med 

våra stadskärnor. 

I takt med en sådan likriktning riskerar vi att få allt fler 

identiska städer, stadskärnor och stadsdelar. 



Handel skapar levande rum och mötesplatser

Handel och konsumtion är en viktig del i stadens 

ekonomiska, sociala och kulturella geografi. 

Fokus på traditionella handelsformer som köpcentrum, 

gallerior, exklusiva shoppingstråk och flaggskeppsbutiker. 

Sällan fokus på alternativa handelsplatser och hur andra 

shoppinggeografier tar sig uttryck i stadens olika delar. 



Att handla begagnat – ett nygammalt sätt att konsumera

Förändrade konsumtionsmönster 

Nya former för handel flätas samman med historiska 

fenomen som återbruk och välgörenhet

Intresset för att skänka och handla secondhand ökar i takt 

med miljöengagemang och konsumtionskritik



FÖRKLARINGSMODELLER OCH PERSPEKTIV

Begagnatmarknaden 

som identitetsmarkör

Begagnatmarknaden 

som ekonomisk strategi

Begagnatmarknaden 

som hållbart alternativ



”Köpstopp” och ”prylbantning” har blivit tongivande trender 

under senare år 

När Handelns utredningsinstitut, HUI, utnämnde det 

återvunna plagget (second hand eller tillverkat av 

återvunna material) till årets julklapp 2018 fick detta stor 

uppmärksamhet. 

Enligt HUI speglade årets julklapp 2018 det ökande 

intresset för hållbarhet och ett mer cirkulärt tänkande.



Undersökningen ”I andra hand” 
fokuserar alternativa handelsplatser

Frågelistsvar, kvalitativt + konsumentundersökning av 800 svenskar 

mellan 20-75 år

Det vanligaste sättet att handla secondhand var i en fysisk 

secondhandbutik (29%) 

Detta betyder att 2 miljoner svenskar handlade i en fysisk 

secondhandbutik någon gång under 2018

Kvinnor handlar second hand i högre utsträckning än män 

Kvinnorna hade i högre grad än männen försökt undvika handelsplatser i 

allmänhet i syfte att hålla nere sin konsumtion



Att besöka en butik för begagnat

”Jag går hit en gång i månaden med min hustru, vi fikar lite och 

träffar folk, och jag och förväntar mig inte att hitta något speciellt… 

men jag gillar tanken med att det jag handlar här har ett syfte. Det 

är lite grann drivfjädern.

Och sen är det trevligt och fint i ordning här, dom har gjort i 

ordning. Det är inte smutsigt och skitigt som det kan vara på andra 

ställen. 

Samtidigt så… när jag går på loppis blir det som en tillbakablick. 

Man kan känna igen grejer som man hade hemma i sitt 

föräldrahem, eller som mormor hade hemma i sitt hem och det blir 

den här aha-upplevelsen… ”hur har den hamnat här” och så börjar 

det snurra i huvet…Oftast har man något med sig när man går här 

ifrån. Det är ju bara så. Men historieupplevelsen är också en kul 

grej.” (Man, kring 60)



Secondhandbutiken som destination

Viktig destination för

upplevelser, inspiration och 

lärande

Men den röriga och 

oförutsägbara marknaden 

kräver en speciell organisation



Begagnatmarknaden som utflyktsmål

Jag bor i Finland och vi har inte samma utbud av secondhandaffärer här.  

Dessutom pendlar utbudet mellan lätt begagnade märkeskläder och rent 

skräp. Väldigt ojämn kvalitet i utbudet alltså. I Sverige finns Myrorna, 

Röda korset och liknande där inget skräp kommer igenom systemet, och 

där priserna är skrattretande låga. Jag åker över till Umeå i jobb en del, 

och tar som möjligt bilen med mig. Ser alltid till att ha tid med en hel dag 

då jag besöker alla secondhandaaffä̈rer och packar bilen full. Köper

kläder, böcker, husgeråd. I Sveriges secondhandaffärer vet jag att jag 

alltid hittar NÅGONTING, något väl- digt bra också. Det blir nästan lite 

festaktigt, att åka runt till alla affärerna och noggrant gå genom 

sortimentet. [---] Affärerna ligger utanför stan så även om avstånden inte 

är oöverkomliga är det lättare med bil, speciellt med tanke på mängderna

jag handlar. Jag har en god vän som bor i Umeå och vi brukar åka

tillsammans, äta lunch på Max och helt enkelt ”make a day out of it”. 

(Kvinna, 34 år) 



Att få något att ”kännas nytt” tar tid och kräver eftertanke.

Själva sökandet kan vara roligare än att faktiskt hitta något. 

Här blir destinationen en spännande arena för de samlare 

som oftast vet vad de letar efter.

För flera är kvalitet och ”respekt för gediget hantverk” ett 

viktigt motiv - här krävs kunskap att kunna välja ut och 

bedöma vilka varor som håller hög kvalitet. 



Vilka kompetenser krävs?

Kreativiteten främjas också när man får tänka till lite hur 

man kan göra så att något känns nytt utan att det är 

nyproducerat. /---/ Det handlar också om att inte hela tiden 

leva efter omedelbar behovstillfredsställelse. Ta lite tid och 

leta efter det där du tror att du vill ha och antingen kommer 

du att upptäcka att det inte var så viktigt eller kommer du 

faktiskt att hitta något väldigt fint begagnat bara du ger dig 

tid och tålamod att leta. (Kvinna, 36 år)



I de inkomna svaren 

på frågelistan 

beskrivs ofta 

secondhandbutiken 

som en annorlunda 

destination och ett 

kreativt alternativ till 

den traditionella 

handeln.



Varför handlar vi inte mer i andra hand?

Trots samtidens fokus på frågor kring miljö och hållbarhet

ökar inte handeln med begagnat. 

Däremot ökade konsumtionen i Sverige med drygt 16 

procent mellan åren 2010 och 2017. 

Året därpå, 2018, konstaterade Centrum för

Konsumtionsvetenskap vid Göteborgs universitet att vi 

handlar allt mindre på secondhand. 



”Uppfattningarna är ju olika. Jag har en väninna 

som inte handlar begagnat och hon säger att ”det 

är kanske nån som dog…” Men då brukar jag 

svara att ”det är ju inte säkert att hon dog i dom 

kläderna…” Det är ju bara att tvätta!” (Kvinna i 

fokusgrupp)



Hinder för att handla begagnat?

”Skulle köpa mer om det fanns fler fräscha butiker.”

”Lukten gör att det tar emot!”

”Det är svårt att ha bråttom i secondhandbutiken.”

”Tyvärr kan det kännas lite sunkigt i textilhörnan 

(lakan, mattor, handdukar)”

”Glas, porslin och bestick är lite äckligt.”

”Det tar väldigt lång tid!”



”En ofräsch känsla och oinspirerande hängning i 

många butiker. Också tidskrävande att hitta bra saker 

jämfört med vanliga butiker.”

”Jag tycker inte om att andra okända människor

använt kläderna och har svårt för den speciella lukten 

som ofta finns i second- hand affärer.”

”Kanske om sakerna i second hand-affärer

presenterades på ett annat sätt”



Vanans betydelse - en läroprocess?

När jag växte upp fick jag lära mig att secondhandkläder 

var äckligt. Så jag började inte köpa saker second hand 

förrän jag var vuxen. (Kvinna, 45 år)



Platsen?

Det som skulle främja mina inköp av begagnade kläder är 

om man kom till rätta med lukten som blir i dessa affärer, 

vet inte om jag är känslig, men den gör att det tar emot på 

något sätt. (Kvinna, 46 år)



Materialet visar på hur olika strategier för att undkomma 

smutsen utvecklas till praktiker som handlar om att undvika 

de mer intima varorna. 

”Hårda ting” som husgeråd och inredningsdetaljer upplevs 

ofta som renare än ”mjuka ting” som kläder och textilier.

”Smutsen” kan alltså vara kopplad till själva platsen, något

som innebär att hela butiken upplevs som ofräsch.



Att hitta destinationens ”gömda fynd”

Materialet visar att besöket i begagnatbutiken blir en 

speciell upplevelse och ett sätt att umgås. 

Att gå igenom sortimentet är en form av läroprocess med 

ständiga överraskningar.

Begagnatbutiken en ”skattkammare” - en miljö där man kan 

bli inspirerad tillsammans med andra.

Professionaliseringen av butikerna är påtaglig och många

menar att de bara handlar begagnat i butiker som 

presenterar varorna på ett fräscht och tilltalande sätt. 

Att handla begagnat kräver viss kompetens



Avslutningsvis

Det internationella forskningsintresset för lokal och småskalig 

handel har ökat. 

Forskningen visar att gator är vitala och viktiga delar i en stad. De 

är konkreta mötesplatser där skillnader tillfälligt kan utjämnas. 

Forskningen visar också att utarmningen av olika handelsmiljöer 

riskerar att skapa tomrum i det offentliga urbana rummet. 

Här avses ofta globala städer som New York, Tokyo, Berlin, 

Amsterdam eller London.

Handelns betydelse i mindre och medelstora städer befinner sig 

sällan i forskningsfronten och vi saknar fördjupad kunskap om 

konsumtionens betydelse i mer vardagliga och lokala miljöer.



Destinationer för unika utbud

Idag finns en efterfrågan på ett lokalt och unikt 

handelsutbud som skiljer sig från kedjebutikernas mer eller 

mindre globala sortiment. 

Så kan exempelvis ett fenomen som secondhand visa på 

hög modegrad, och ett högt ”secondhandindex” i en stad 

kan vara en markör som signalerar medvetenhet om såväl 

mode och trender som miljöfrågor. 

Här uppstår en marknad av aktörer och tjänster som bildar 

nya destinationer för återbruk.



TACK!


