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Syftet med studien är att undersöka och analysera fenomenet vintagemode. Genom att intervjua några aktörer 

inom andrahandsmarknaden vill jag studera denna konsumtionskultur och dess utveckling. Vidare vill jag 

undersöka de olika begreppen inom andrahandsmarknaden, om man hittar några distinkta skillnader mellan 

begreppen då det förekommer olika definitioner av orden. Jag har använt mig av en kvalitativ undersökning med 

en låg grad av standardisering och låg grad av strukturering. Till denna intervjustudie valdes sex informanter ut 

som arbetar inom andrahandsmarknaden. Dessa valdes ut då de besitter den kunskap och erfarenhet som rör mitt 

problemområde. Det diskuterades bland annat kring deras egen kvalitetsbedömning av vintageplaggen och vilka 

de utmärkande egenskaperna är hos begreppen secondhand och vintage. Det framgick i analysen hur historien 
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att forma konsumenternas identitet. Om vintagemodet är här för att stanna återstår att se, men om man ser till 

enligt informanternas sägelse tillsammans med de teoretiska utgångspunkternas verkar de enade om att denna 
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Inledning 

Vi ser idag en ökad andrahandsmarknad av kläder. Detta kan man se genom att allt fler 

vintage- och secondhandbutiker numera dyker upp i storstadsområdena vilket är ett tydligt 

tecken på att andrahandsmarknaden blir större. Ett resultat av detta är fenomenet 

vintagemode. Vintagemodet har de senaste tio åren vuxit fram som en växande trend i 

västerländska kulturer. Även då andrahandsmarknaden utvecklas finns det få motiv för vilka 

de bakomliggande orsakerna är. Andrahandskonsumtion verkar drivas av en ökad 

miljömedvetenhet men också av att människor vill skapa en egen stil genom att bära unika 

plagg och accessoarer (Cervellon, Carey & Harms, 2012).  

Inom andrahandsmarknaden av kläder kan man se en mängd olika begrepp florera, såsom 

secondhand och vintage. Det finns många olika sätt att dela in andrahandsmarknaden för 

kläder, men i och med att dessa benämningar inte är tydligt definierade och att sätten de 

används på är högst varierande och överlappande, riskerar detta att skapa förvirring hos 

konsumenterna och i branschen. Det kan man se exempel på när butiker som säljer begagnade 

kläder kallar sig för antingen en secondhand eller vintagebutik. Dessutom byter en del butiker 

namn på sina lager men det görs ingen förändring i sortimentet vilket skapar förvirring hos 

den oinformerade konsumenten (Cervellon, Carey & Harms, 2012). I den här undersökningen 

vill jag därför undersöka hur företrädare för vintage- och secondhandhandeln ser på 

andrahandsmarknaden för kläder.  

Enligt Nationalencyklopedin finns skillnader mellan dessa begrepp; Vintage betyder att det är 

av fin årgång och är ett samlingsbegrepp på kvalitetsbedömt mode syftat till kläder, 

accessoarer och möbler som är tillverkade minst 25 år tillbaka i tiden. Secondhand betyder 

andrahandsmarknad och innefattar begagnade varor. Med begreppet retro menas 

tillbakablickande och är nyproducerat men inspirerat från en annan tidsperiod. Antika 

konsthantverksprodukter och antikviteter innefattar att ett föremål är 100 år gammalt och 

därigenom värdefullt, däribland finns även antika kläder. Även då dessa begrepp finns 

definierade i teorin kan man se att de används överlappande i praktiken.  I Dagens Nyheter 

(Lagerwall, 2014) kan man läsa i artikeln ”Tusentals mönstrade nostalgisk klädmarknad” om 

hur Vintagemässan i Stockholm växer sig allt större. Lagerwall försöker i artikeln att definiera 

de olika begreppen. Det beskrivs att vintage kännetecknas av märkesplagg av god kvalité, ofta 

ett coutureplagg, medan secondhand i första hand är begagnade kläder som man säljer på 

loppis eller hos hjälporganisationer vilka ofta är billigare och masstillverkade plagg.  



6 
 

Smiley vintage är ett klädmärke som idag finns inne på gallerian PUB i Stockholm som 

designar nya plagg i vintageanda. Alla deras kläder kallar de för vintage, fastän de är 

nytillverkade (Smileyvintage). Detta är ett praktiskt exempel på hur definitionen av vintage 

inte används enligt NE:s och DN:s beskrivningar, eftersom plaggen är nytillverkade men är 

inspirerade från en tidigare tidsperiod så lutar det sig mot begreppet retro. 

Andra begrepp som också förekommer när gamla kläder diskuteras är Haute Couture och 

Couture. Skillnaden mellan dessa är att Haute Couture får ett plagg endast kallas om det är 

tillverkat av ett modehus i Frankrike och är i enlighet med den franska lagen Chambre 

Syndicale de la couture parisienne. Denna lag finns till för att bevaka mönstersskydd och 

kopiering. Exempel på regler är att visningarna har sin premiär varje vår och höst och ska 

bestå av minst 75 plagg. Couture innebär alla skräddarsydda plagg som är tillverkade av 

modehus, dessa behöver inte vara belägna i Frankrike men måste ändå gå efter franska haute 

couture-systemets principer (Lewenhaupt, 2003). I Sverige dök flera modeateljéer upp i 

början av förra seklet som tillverkade kläder av hög kvalitet som sedan blev utmärkande för 

benämningen couture. De coutureplagg som tillverkades på den tiden är sådana som idag säljs 

i vintagebutiker (Dahlberg, 2011). 

Vintagemodet har blivit uppmärksammat i media genom bland annat röda mattan där 

trendkändisar burit vintageplagg. Modeprofilen Cameron Silver var en av de som började med 

att klä kändisar i vintageplagg och han menar att det är det bästa sättet att klä sig modernt idag 

är genom att klä sig i något från det förflutna. Han anser att de stora lyxmärkena har förlorat 

sin exklusivitet då det är för lätt att få tag på deras kläder och att det idag är status att bära 

vintageplagg (Sofis mode, NR 3, 2014). Auktionssajter, såsom Bukowskis ”Fashion and 

diamonds” (bukowskis.com), har också fått människor att få upp ögonen för 

märkesvintageplagg. Detta tyder på att vi numera värderar begagnade kläder så som vi gör 

med antikviteter.  

Att andrahandsmarknaden har fått ett påtagligt lyft verkar också relaterat till en ökad 

miljömedvetenhet. I Sverige konsumerar människor varje år mängder av nyproducerade 

kläder fulla med kemikalier. Vi lever i ett slit-och släng-samhälle där vi kastar 8 kilo kläder 

per person varje år i Sverige. Dessa skulle istället för att hamna i hushållssoporna kunna 

lämnas in till olika välgörenhetsorganisationer eller säljas och på så vis återanvändas. Ny 

statistik visar att nettoinflödet av kläder och textilier har ökat med 40 procent mellan år 2000 

och 2009. Detta innebär en nettoimport på 15 kg per person och år (Naturvårdsverket, 2013). 
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Av detta kan man summera att vårt konsumtionsbeteende till att ständigt handla nytt måste 

ändras på. Ett alternativ kan vara att istället handla begagnat. Återanvändning är ett sätt att 

använda våra resurser på ett klokare och miljövänligare sätt. Ett exempel är Myrornas 

insamling av 10,000 ton kläder per år, om motsvarande mängd kläder som myrorna säljer 

istället hade nytillverkats skulle det kräva mer energi än vad Sveriges alla vindkraftverk 

producerar på ett år (enligt Myrornas informationsblad). Detta kan ses som ett tecken i tiden 

på att vi blir alltmer miljömedvetna och agerar kring vårt konsumtionsbeteende.  

Till denna studie har valt att intervjua sex personer i branschen. Fem av dem är secondhand- 

och vintagebutiksinnehavare och en är chefsansvarig för modeavdelningen på 

auktionsföretaget Bukowskis. Då det råder en begreppsförvirring inom andrahandsmarknaden 

vill jag undersöka dessa personers syn kring detta och deras syn på denna konsumtionskultur. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka och analysera fenomenet vintagemode.  

Genom att intervjua några aktörer inom andrahandsmarknaden av kläder vill jag studera 

denna konsumtionskultur och dess utveckling. Frågeställningarna är: 

 Hur ser informanterna på de två begreppen secondhand och vintage och är det en 

skillnad i kvalité? 

 Vilka konsumerar dessa plagg och är miljöaspekten ett argument för det? 

 Hur ser informanterna på andrahandsmarknadens utveckling? 

Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning 

I första delen av Teori och tidigare forskning i denna studie, fokuseras det på den historiska 

aspekten om begagnade kläders verksamhet och utvecklingen fram tills idag. Detta med hjälp 

av Alice Cicolinis modevetenskapliga artikel ”Vintage, antik och secondhand” och Hanna H 

Bennet och Tracy Cassidy artikel om vintagemodets utveckling. Dessutom presenteras 

forskaren Yuniya Kawamura forskning kring modeologi tillsammans med och 

museiintendenten AnneMarie Dahlbergs artikel ”Vintage idag, prinsessmode igår”.  

Tillsist går jag in på Alice Cicolinis förklaring om de olika begreppen inom 

andrahandsmarknaden. 

Alice Cicolinis (2011) modevetenskapliga artikel ”Vintage, antik och secondhand”, hämtad ur 

boken Kunglig Vintage, skriver om just begreppen vintage, antik och secondhand och dess 

olika definitioner ur ett historiskt och samtida perspektiv. Hon anser att dessa ords betydelser 

har blivit alltmer diffusa i sin mening eftersom sätten de används på har blivit alltmer 

varierande. Att sälja begagnade kläder var fram till slutet av 1600-talet så ofta en verksamhet 

bland kriminella grupper. In på 1700-1800-talet var det främst kvinnors och fattigas sätt att 

överleva och tjäna sitt uppehälle. På 1900-talet skedde en förändring varpå 

välgörenhetsförsäljning och loppmarknader istället anordnades av kyrkan (Cicolini, 2011). I 

artikeln beskrivs det hur man före mitten av 1960-talet sålde gamla kläder i England på 

marknader, på auktioner och hos pantlånare. Det var en sysselsättning som kunde förknippas 

med socialt utsatta grupper. Den nya generationens handlare på 1970-talet bröt upp med den 

tidigare synen på andrahandsmarknadens som innefattade fattigdom och elände. Istället 

flyttade de in till modets värld där modereportage och artiklar gav andrahandsmarknaden ett 
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påtagligt lyft (Cicolini, 2011). Förändringen fortsatte i takt med att modetidningar regelbundet 

nämnde och visade upp vintagebutiker i deras modebilagor. Cicolini menar att år 2000 hade 

handeln med vintage blivit så uppmärksammat och att det blivit en verksamhet förknippad 

med hög status. 

I artikeln ”The rise of vintage fashion and the vintage consumer”, ur tidskriften Fashion 

Pratice, förklarar Hanna H Bennet och Tracy Cassidy (2012) att vintagekonsumenter och 

vintageåterförsäljare verkar dela uppfattningen om att det fortskridande vintagemodet 

understödjer en motreaktion av det snabba modet, som kan benämnas till ”Fast fashion”. 

Vintagemodet har fått en långsam men stadig tillväxt, sedan början av 1990-talet, men har på 

senare år har vuxit fram som en mycket stark modetrend. Vintagemodet visar dessutom 

potential till att öka ytterligare då konsumenter antar nya attityder till secondhandprodukter 

(Bennet & Cassidy, 2012). På liknande sätt beskrivs Tracy Tolkiens uppfattning, (refererad i 

DeLong, Heinemann & Reiley, 2005, 25) i den vetenskapliga artikeln ”Hooked on Vintage”. 

Hon menar att det på 1990-talet skedde en estetisk förändring som tog bort stigmat från 

loppmarknader, vilket ökade begagnade kläders acceptans inom modevärlden. Med detta 

följde en differentiering mellan vintage och secondhand. 1990’s unga vuxna upptäckte då 

alternativa musikstilar från band såsom Nirvana, Pearl Jam och Soul Asylum som gav upphov 

till alternativa klädstilar (Tolkien 2000, refererad i DeLong, Heinemann & Reiley, 2005, 25). 

Nicky Gregson et.al (refererad i DeLong, Heinemann & Reiley, 2005, 25) förklarar hur man 

då började se klädstilar som återupplivades och på så vis kom vintagekläder att värderas högre 

än tidigare, då de ansågs som estetiska objekt och uppskattades för deras design, konstruktion 

och äkthet. 

Yuniya Kawamura (2007) skriver i sin bok, baserad på hennes doktorsavhandling, om 

modeologi. Däri diskuterar hon flera olika forskares förklaringar om modets uppkomst och 

dess kultursociologiska roll i samhället. Hon menar att skillnaden mellan kläder och mode är 

att mode ger kläder ett extra värde men att de tillförda värdeelementen endast existerar i 

människors föreställning. Kläder blir då något som inte nödvändigtvis beskrivs som mode, 

utan människor bidrar till att specifika plagg sprids som mode därför att de uppfattar de som 

modemässiga.  Kawamura (2007) hävdar att mode är resultatet av att stora grupper anammat 

vissa kulturella normer som är underkastade snabba förändringar. Hon skriver också att 

föränderlighet är en av de mest centrala beståndsdelar hos modet. Georg Simmel (refererad i 

Kawamura, 2007) argumenterar för att man historiskt sett kan förklara att klassdifferentiering 

var det som utmärkte modet. Det var borgarklassens ansträngning att bekräfta sitt välstånd 
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från arbetarklassen, vilket genererade i att underklassen imiterade överklassens klädedräkt för 

att identifiera sig med den högre klassen. Därpå tvingades överklassen uppfinna nyare 

dräktformer och en cirkelrörelse drogs därmed igång. Idag kan man se liknande beteende 

genom att mode som fenomen handlar om imitation men det är också en fråga om 

individualitet menar den tyske sociologen Rene Koenig (refererad i Kawamura, 2007). En 

person som anses vara i en högre social kontext och därmed av högre status är den som 

massan främst väljer att imitera. Han framlägger också att imitation utgår från en ursprunglig 

handling vilket skapar strömningar som ger upphov till likartade handlingar hos den stora 

massan. Herbert Blumer (refererad i Kawamura, 2007) tror däremot inte på att 

klassdifferentieringsmodellen används på samma sätt idag. Han frambringar ett annat synsätt i 

vår samtid där han pekar på att överklassens ansträngningar att skilja sig från massan sker 

inom moderörelsen, den ger därmed inte upphov till den.  

Kawamura (2007) beskriver vidare hur mode kan förklaras som en kollektiv beteendeprocess 

bland stora människomassor. Hon skriver att mode anammas av många individer inom ett 

socialt system, exempel på dessa kan t.ex. kan vara en storstadsbefolkning, eleverna i en 

skola, en vänkrets eller någon annan grupp individer som interagerar regelbundet. Den 

enskilde individen hämtar inspiration ifrån samhällets klädselnormer, vilket genererar en rad 

av iakttagelser, däribland tv-program, veckotidningar, filmer och gatumode. När en ny stil 

tenderar att synas mer och mer menar Kawamura (2007) att det är ett bevis och ett tydligt 

tecken på ett kollektivt beteende inom modet. Hon pekar på hur nya moden sätt att 

marknadsföras sker via media, modeannonser och tidningsreportage, där modena och ges 

social status vilket resulterar i en uppmuntran till konsumenterna att anamma dem och väcker 

ha-begär. I och med den nya teknologiska utvecklingen har modeinformationen kunnat 

spridas snabbare, och från olika källor, till skillnad från förr, då den enda källan att hämta 

information ifrån var från modets huvudstad Paris. Kawamura (2007) menar att modekläder 

också har gått från en ideologi om att vara något man ”klär upp sig” i till att ändras för att på 

vissa håll bli till något man ”klär ner sig” i. Detta sker i och med de demokratiska samhällena 

där klassgränserna suddas ut mer och mer. Gatumodet har gått från ett antimode till ett 

numera accepterat mode. Hon menar att nya klädstilar dock måste legitimeras som mode för 

att de ska bli accepterade. Kawamura (2007) hänvisar till flera olika legitimeringsmetoder, 

men en är att välkända personer har förmåga att påverka en folkmassa med de kläder som de 

har på sig. Designers kreationer väcker uppmärksamhet när de bärs av stjärnor som förevigas 

av pressfotograferna. Inom modevärlden är modetidningarnas redaktörer personer som har ett 
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stort inflytande på vad som är mode, likväl som film- och musikstjärnor. Men mode, menar 

hon, kan inte helt förklaras i termer av individer. För att en ny stil ska bli till mode måste den 

uppskattas och apas efter av ett stort antal människor.  

Det faktum att vi lever i ett alltmer industrialiserat samhälle leder till att modemedvetna 

människor vill sticka ut från mängden genom att köpa kläder som inte är massproducerade, 

vilket beskrivs i artikeln ”Vintage idag, prinsessmode igår” som är skriven av AnneMarie 

Dahlberg (2011) och hämtad från boken Kunglig Vintage. Att andrahandsförsäljningen blir 

allt vanligare i vår konsumtionskultur är ett faktum då intresset för att bära plagg som inte 

inkluderas i det dagsaktuella modet ökar. Genom att bära ett plagg som bara finns i ett 

exemplar är det ett sätt att visa för omgivningen vem man vill vara (Dahlberg, 2011). Att 

vintageplagg idag även säljs på auktionshus är ännu ett tecken på dess upplyft då de värderas 

som andra antikviteter. Man går då efter deras estetiska värde, dess hantverksskicklighet av 

sömnaden att bedöma och om det finns någon etikett på att den är tillverkad av någon välkänd 

designer. Dahlberg beskriver vidare i artikeln hur alla äldre kläder inte räknas som 

vintageplagg. Det måste gå efter vissa riktlinjer såsom att de ska vara några decennier gamla 

och ha skapats av sin tids stora modehus (Dahlberg, 2011). 

Ordet antik förklaras i Cicolinis (2011) artikel på så vis att det enligt amerikansk lag är ett 

föremål som är minst 100 år gammalt och hur patina är en väsentlig egenskap som endast 

tillkommer föremål med ett visst ekonomiskt värde. Patina är en fysisk såväl som symbolisk 

egenskap hos konsumtionsvaror och är en av grundpelarna till personer med hög status sätt att 

särskilja sig från individer med lägre status enligt antropologen Grant McCracken (refererad i 

Cicolini, 2011). Butiksinnehavaren Virginia Bates är en av de personer som beskrivs i 

Cicolinis artikel, hon påstår att ett föremål inte har ett ursprungligt värde även då kostnaden 

när den skapades var betydande, utan att den patina som föremålet äger idag är det som ger 

det ett värde. Hon trycker på att det är tidens gång som inte kan återskapas, inte bara hur 

välgjort eller vilken bra kvalitét plagget sägs vara av.  

Vidare förklaras det hur secondhand är varor som tidigare ägts av någon annan men som inte 

har något specifikt värde genom sin avsaknad av någon historisk förankring. Förr var 

secondhand kännetecknat av lumpsamlaren och underklassens fattigdom. Detta stod till grund 

för synen på gamla kläder som kom att hålla i sig under flera sekel ända fram till 2000-talet, 

då mångas uppfattningar förändrades och inställningen gick från något negativt till något 
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positivt. När secondhandkläder blir till modeföremål förklaras det oftast som ett uttryck för en 

viss subkulturell tillhörighet (Cicolini, 2011).  

Ordet vintage är enligt Cicolini ett samlat begrepp för flera olika synsätt, det kan ses som en 

typ av försäljning och som en form av personligt uttryck. Vintage fungerar som en förklädnad 

där man kan byta identitet för att hitta nya uttryck genom de berättelser som plaggen bär på. 

Begreppet bygger och härstammar från ordet secondhand, det var först under slutet 1990-talet 

som ordet vintage skapades. Ordets uppkomst skedde i och med att det efterfrågades en nyare 

betäckning av ”modevarumärket” secondhand. Häirfrån kommer också fenomenet 

vintagemode, det får secondhandvaror med den betäckningen att framstå som något mer 

exklusivt och attraktivt och används ofta i försäljningssyfte (Cicolini, 2011). 

Metod och Material 

Valet av metod är en kvalitativ undersökning med en låg grad av standardisering och låg grad 

av strukturering (Trost, 2010). I det här fallet menas det att jag undersöker ämnet genom att 

intervjua några informanter och att deras svar kommer att utgöra det empiriska materialet och 

blir till underlag för denna studie. Tillvägagångssättet bygger på studiens frågeställningar. 

Beroende på att fenomenet vintagemode är ett relativt nytt fenomen krävde denna studie en 

bredare sökning både utifrån texter och mediematerial, samt en fördjupning bestående av sex 

kvalitativa intervjuer. Till denna intervjustudie valdes sex informanter ut som arbetar inom 

andrahandsmarknaden. Dessa valdes ut då de besitter den kunskap och erfarenhet som rör mitt 

problemområde vilket har stor relevans för den här undersökningen. Kriterierna för urvalet av 

informanter var att de skulle arbeta inom andrahandsmarknaden och vara chefsansvarig eller 

butiksinnehavare för ett företag i denna bransch. Jag valde bort välgörenhetsbutiker då dessa 

inte har en kommersiell utgångspunkt utan har ändamålet att samla in pengar till sociala 

hjälpverksamheter. 

Urval och etiska överväganden 

Jag kontaktade flera butiksinnehavare både via mejl och per telefon men tillgängligheten var 

avgörande för deras deltagande och resulterade i att flera potentiella informanter föll bort. 

Sammantaget kontaktade jag ett tjugotal som jag ansåg skulle vara passande informanter för 

undersökningen. Då området som studerats har utgått ifrån butiksinnehavares åsikter har de 

etiska aspekterna funnits i åtanke under hela processen därmed har jag använt mig utav 

forskningsetikens fyra principer (Patel och Davidsson, 1994). Dessa är informationskravet, 
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samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (vr.se).  Intervjupersonerna fick 

vid första kontakt information gällande undersökningen och dess syfte i ett bifogat 

intervjubrev (se bilaga 1.). Därtill gavs det upplysning om deras relevans för deltagandet till 

undersökningen. Det förklarades i brevet att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att 

avbryta när de vill. Det framgick att den information som framkommer i intervjuerna endast 

kommer att användas i syfte till uppsatsen och att intervjun kommer att spelas in men att 

informationen som lämnas behandlas konfidentiellt. Det förklarades även att man får vara 

anonym om så önskas. En förfrågan om dennes godkännande av att använda informanternas 

namn i uppsatsen skedde i samband med mötet. Jag kontaktade sedan med de informanter 

som tackat ja till undersökningen via telefon för att försäkra mig om att deras deltagande 

fortfarande var aktuellt varpå vi kom överens om en tid för intervjun.  

Intervjumetoder 

Det finns flera olika sätt att intervjua men den metod som jag använder mig av i min 

undersökning kallas för kvalitativ intervju (Patel och Davidsson, 1994). I kvalitativa 

undersökningar använder man sig av verbala analyser och fokuserar på mer subjektiva 

områden (Patel och Davidsson, 1994). 

En kvalitativ intervjustudie med låg grad av standardisering och låg grad av strukturering 

menas med en öppen intervjuform där respondenten får maximalt med utrymme att svara 

utefter dennes erfarenheter och tolkningar. Följdfrågor ställs därefter för att få en fördjupad 

förståelse av det som respondenten vill belysa. Motsatsen till detta är en hög grad av 

standardisering, där är frågorna väldigt strikta och definierade innan intervjun påbörjats, och 

hög grad av strukturering, där det är ett begränsat utrymme att svara inom för respondenten då 

frågeområdena ligger i en bestämd ordningsföljd (Patel och Davidsson, 1994).  

Tillvägagångssätt 

Intervjuerna skedde i informanternas respektive butiker där hela samtalet spelades in med 

hjälp av diktafon, detta för att underlätta efterarbetet och för att vara säker på att ingen viktig 

data skulle gå förlorad. Intervjun med den chefsansvariga på Bukowskis spelades in via 

telefonsamtal. Innan intervjun ägde rum hade jag formulerat och förberett ett par centrala 

frågeområden men samtalet hölls öppet på så vis att följdfrågor ställdes i den ordning som föll 

sig bäst. Genom att individens egen berättelse och upplevelse av fenomenet vintagemode är 

formulerade med dennes egna ord och på så sätt också ge mer karaktär åt själva uppsatsen. 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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Olika teman diskuterades utifrån en mindmap (se bilaga 2.) som både informanten och jag 

som intervjuare kunde ta del av. Detta resulterade i sex intervjuer som blev mellan 30 min till 

1 h långa. Därefter lyssnade jag av och transkriberade intervjuerna medan de fanns i färskt 

minne för att jag sedan skulle kunna analysera och bearbeta de i text. Jag har använt mig utav 

Heléne Thomssons bok Reflexiva intervjuer (2010) där hon förklarar hur det reflexiva 

analysarbetet är ett ständigt pågående tolkande. Det kan förklaras på följande vis: så länge 

intervjuandet pågår så sker analyser men även då intervjuandet avslutats fortsätter analyser av 

de intervjuer som har gjorts och av de noteringar som skrivits under arbetets gång. En 

reflexion sker under tiden man lyssnar av eller läser igenom och man gör därefter ett urval av 

vilka delar som ska tas med i analysen. Efter att ha analyserat leder det fram till en diskussion 

där intervjuerna ställs mot teorier, förförståelse, metateori, diskurser och andra möjliga 

faktorer som är möjliga att använda i reflexivt syfte (Thomsson, 2010). 

Kort presentation av informanter 

Atte, butiksinnehavare till 59 Vintage store sedan år 2003, dessförinnan var det en 

secondhandbutik i samma lokal. 

Lisa, butiksinnehavare till Lisa Larssons secondhand sedan år 1986, hennes kläder har visats 

upp i bland annat tidningen ELLE. 

Malin, butiksinnehavare för Fiffis, beläget på Årsta slott, säljer mestadels plagg till speciella 

tillställningar och fester. 

Jill, butiksinnehavare till Silly Market Vintage säljer enbart vintageplagg och hennes 

kompanjon säljer även egentillverkade smycken. 

Linda, butiksinnehavare till Popsi som är en blandad butik med hantverksprodukter och 

secondhand. 

Malin, Chef för värderingsavdelningen och specialist på fashion vid Bukowskis auktioner. 

Analys 

I det här kapitlet kommer informanternas svar att analyseras. Mindmapen rör fem olika teman 

vilka syftar till mina frågeställningar. Dessa kommer att delas upp i respektive avsnitt i 

analysen. Första delen går in på vintage, där informanterna ger sin beskrivning om deras 

kvalitetsbedömning av plaggen samt vilken couturens betydelse i vintagesammahang. Nästa 
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frågeområde rör begreppsdefinitioner av secondhand och vintage. Det tredje temat går in på 

vilka konsumenterna är samt varför man väljer att handla vintage. Fjärde temat går in på 

aspekten kring miljötänkandet inom andrahandskonsumtionen. Det femte temat belyser 

vintagemodets utveckling. 

1. Vintage, dess kvalitetsbedömning och couturens betydelse. 

Första temat rör kvalitét och utmärkande egenskaper hos det mångfacetterade begreppet 

vintage. Här undersöks också vilka faktorer som är avgörande för vintageplaggens 

kvalitetsbedömning, samt couturens betydelse i vintagesammanhanget. 

Det som utmärker ett vintageplagg enligt Atte är bra sömnad, kvalité och att det är originellt. 

Lisa har ett annat synsätt där åldern är det som spelar in när man utnämner ett plagg för att 

vara vintage, hon förklarar det såhär: 

Det ska vara äldre än 50 år, då är det vintage. Annars är det ju secondhand. Nu börjar ju 60-tal 

komma med, så det har ju blivit vintage också. Jag får ju in nya grejer och mycket märkeskläder, 

men det är inte vintage, det är secondhand. (Lisa, Lisa Larssons secondhand) 

Medan Lisa trycker på att det är åldern på 50 år som är det betydelsefulla för att något ska 

bedömas som vintage, har informantera Jill och Linda en annan syn. De båda menar att det är 

åldern på minst 30 år som utmärker ett vintageplagg. Malin på Fiffis menar i sin tur att ordet 

vintage från början betyder att det är ett plagg som är i väldigt gott skick och av äldre modell. 

Sen att ordet har förändrats beroende på vem som använder det. Som t.ex. att vissa tycker att 

vintage är 80-tal och att andra räknar ifrån 60-tal och bakåt. Men hon menar på att det 

egentligen handlar om märkesplagg i god kvalité och av äldre modell som kan benämnas som 

vintage. Malin på Bukowskis var dock inte av samma åsikt om de tidigare nämnda faktorerna; 

ålder och kvalité, hon tryckte istället på hur typiskt någonting är och förklarar det på följande 

sätt: 

Hur utmärkande är det här plagget för just den här designern som har gjort det. Det finns 

formgivare som är typiska formgivare för en viss period, Christian Dior som ett exempel då han 

blev känd för ”The New Look” som kom år 1947. Att ett plagg från den tiden som har just hans 

speciella signum är utmärkande för vintage eftersom det lyfter sig utöver det vanliga. (Malin, 

Bukowskis) 

Här kan man se att Malin tycker att ett plagg som är tidstypiskt och är gjort av dåtidens stora 

designers är något som är utmärkande för vintage. Sammantaget kan man här se att 
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informanterna har varierande svar. Att begreppet vintage är mångtydigt och mångbottnat 

framgår tydligt i informanternas svar på frågan vad som utmärker ett vintageplagg.  Det tycks 

som att vissa utgår från modellen och dess skick och andra utifrån åldern på plagget. Somliga 

av informanterna uppgav kvalité som en bestående del, tillsammans med faktorer såsom bra 

sömnad, bra fabrikat och av äldre modell. Andra tryckte på betydelsen av åldern, med skilda 

svar som 30 respektive 50 år. Faktorer som ålder, kvalité och coutureplagg är utmärkande 

egenskaper för att benämnas som vintage enligt informanterna.  

Samtliga av informanterna tar in kläder till sina butiker och därmed bedömer de också 

plaggen som tas in, det är i det här sammanhanget då intressant att få reda på informanternas 

sätt att bedöma ett plagg utifrån deras egna kvalitetsaspekter. Kvalitét är ett diffust ord på så 

vis att det inte finns några riktlinjer för vad det faktiskt innebär, därav blev informanterna 

tillfrågade om vilken deras egen uppfattning kring begreppet är men framförallt hur de går 

tillväga och vilka faktorer de utgår från när de gör en kvalitetsbedömning på ett plagg. 

Kvalitetsbedömningen sker utifrån flera olika aspekter hos informanterna, Atte går främst 

efter helheten, men känslan och materialet i plagget är också viktiga faktorer i 

kvalitetsbedömningen. Hon utgår även från modellen och om det finns någon historia bakom 

plagget. På liknande sätt förklarar Jill hur hon går utefter helheten, såsom att fåll, knappar, 

dragkedja är fina och fungerande och att plaggen ska vara rena och fräscha. Lisa menar att det 

är skillnad i kvalité beroende på material, t.ex. om det är ull eller siden. Hon uppmanar mig att 

känna på en kjol inne i hennes butik som är tillverkad av det italienska märket Marni och 

konstaterar medan jag känner på den att det är en fruktansvärt fin nappa. Därefter förklarar 

hon att det är skillnad på skinn och skinn och att det är samma sak med ull, att det finns 

skillnader där. Om det är ett kashmirplagg t.ex. då går det genast upp högre i pris. Hon har 

aldrig varit speciellt förtjust i sjuttiotals kläder med material som polyester och terylen men 

konstaterar att det är något som hon måste ta in mer av då det börjar ta slut allteftersom och 

konkurrensen är stor inom vintagebranschen. Hon trycker även på aspekten likt de andra 

informanterna att kläderna måste vara hela och rena och att bara minsta lilla reva på klacken 

på en sko drar ner priset. Det enda som får vara slitet är skinn och jeans, hon förklarar det 

såhär: 

[…] en skinnväska tycker jag är jättesnygg om den är sliten men att den måste vara fräsch inuti. 

Inte heller några svettfläckar under armarna, det vet jag att många säger och det säger jag även 

själv, där är jag petig. Men om det är en söm som har gått upp då tycker jag inte att det gör så 
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mycket, många kan klaga på att den är trasig men då drar jag bara ner lite på priset. ( Jill, Silly 

Market vintage) 

Malin på Fiffis menar också på att kvalitén ofta bedöms utefter typ av material och att vissa 

material är känsligare för t.ex. skadedjur som klädmal. Hon menar att plagget påverkas av hur 

det har tvättats och hur det har hängt. Kvalité är enligt henne hur sömmarna ser ut i dagsläget 

och hur pass nött den är. 

Linda utgår ifrån hur plagget är tillverkad och materialet men har även en annan synvinkel; 

hon ser på det hantverksmässiga, den sömnadsskicklighet som syns från när plagget gjordes. 

Vidare kan man se hur Malin på Bukowskis återigen trycker på hur typiskt någonting är, om 

det är ett plagg från en specifik känd kollektion så bedöms det vara av högre kvalité. Hon 

menar att det finns flera bedömningsgrader inom kvalitetsbedömningen och förklarar det 

såhär:  

Det är en bedömningsgrad av kvalitébedömningen, sen med hänsyn till vilken ålder plagget har så 

är skick väldigt viktigt, om man har ändrat på plagget under årens gång eller om det ser ut som när 

den tillverkades. (Linda, Popsi) 

Det Malin beskriver är att det finns olika bedömningsgrader i kvalitébedömningen. Då man i 

en kvalitébedömning inte har några specifika förhållningsregler att gå efter är det upp till var 

och en att göra en egen bedömning, vilket därmed sker i olika grader. Ser plagget ut som det 

gjorde från början när den tillverkades kan man konstatera att plagget är av god kvalité och i 

fint skick. 

Vad gäller frågan om kvalité framgår det flera olika aspekter från informanternas svar. Vilken 

typ av material, hur pass fräsch plagget efter alla dessa år, men även historien bakom. 

Coutureplagg är sådana plagg som ofta har en historisk förankring. Men för att komma 

närmare in på informanternas syn på couture diskuterades i intervjuerna vilken betydelse det 

har i vintagesammahang. Atte menar att couturen har ganska stor betydelse på ett sätt med 

tanke på att det finns vintageplagg som är couture. 

Vanlig vintage är ju nästan couture också, men att det oftast bara är några stycken kvar utav 

samma plagg, jag skulle säga att vintage idag är ju dom klänningarna som är ifrån 20-, 30-, 40- och 

50-talet och att dessa är lite couture […] jag har ju fått in coutureklänningar, så absolut. Jag skulle 

inte säga att couture är vintage endast, absolut inte. Då skulle det bli väldigt smalt, det skulle inte 

fungera. (Atte, 59 Vintage store) 
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Atte beskriver att vintage inte endast innefattar coutureplagg. Det skulle inte fungera ur ett 

ekonomiskt perspektiv eftersom det inte finns så många coutureplagg kvar att sälja av. Lisa 

menar att couture är det som är handsytt och tar flera veckor, om inte månader, att göra. Hon 

reflekterar kring och tar upp exempel på situationer där hon träffat på kunders syn på couture, 

som både varit positiva och negativa: 

Ja, det har ju verkligen stor betydelse om man får in ett sådant plagg, men idag får man det inte för 

det säljs ju på auktioner, folk är så medvetna. Jag får nästan inte in saker från Märthaskolan längre, 

det finns inte kvar. Jag sålde en klänning häromveckan, 50- tal, det var den sista jag hade kvar från 

Märthaskolan. Den sålde jag för femhundra kronor, samma dag lite senare kommer en bloggerska 

in och jag hjälpte henne under en timmes tid då hon hade svårt att hitta kläder, jag berättade då om 

klänningen från Märthaskolan och då sa hon att en sådan säljer man på auktion idag för runt 

tvåtusen kronor. Men jag har en klänning kvar som är haute couture, en Dior från 50-talet, en 

kunde frågade mig nyligen om vad den kostade och ja, femtusen niohundra, svarade jag. Jag har 

varit med i 28 år snart och orkar inte längre när folk snörper på näsan. Om man skulle köpa en 

sådan likvärdig idag då är det väl en hundrafemtio tusen kronor som den skulle gå på. (Atte, 59 

Vintage store) 

Lisas kunder verkar ha delade åsikter om priserna på plaggen. Vissa kan tycka att ett 

vintageplagg från Dior kostar för mycket medan en annan kund tycker att ett plagg från 

Märthaskolan borde ha kostat mer. Det verkar svårt att bedöma värdet på plaggen från förr då 

man inte på kan gå efter produktionskostnaden, såsom man gör med nytillverkade plagg.  

Malin på Fiffis svarar att couture är något åtråvärt på det sättet att det inte är serieuppsytt, och 

att hon tror att det är det som gör vintage lite speciellt. Även om det är ett plagg som har sytts 

upp av ett modehus och som det finns flera av, så är det få som är bevarade idag. Malin säger: 

Man vill ju ha något som är unikt. Det som är lite speciellt med svenskt vintage det är ju att 

mycket är hemmasytt, speciellt om man tittar från 30-tal till 50-tal så sydde de flesta sina kläder 

själv eller kände någon som kunde sy upp kläder. (Malin, Fiffis) 

Enligt Malins beskrivning kan man se att de kläder som var gjorda mellan 30- och 50-talet var 

uppsydda åt en viss person, vilket gjorde de unika. Att man idag inte verkar vilja ha de 

serieuppsydda plaggen utan använder sig av vintageplagg för att nå- en unik klädstil. 

Malin på Bukowskis menar att couture är utmärkande för vintage då det ofta inte var så stor 

tillverkning av en viss upplaga. En limiterad upplaga av någonting höjer värdet på saker och 

ting. En pret-a-porter-linje har också en viss tilldragelse speciellt om det är den första som 

gjordes för ett visst märke, antyder hon. Pret-a-porter innebär färdigsydda, massproducerade 
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kläder framtagna av modeskapare. Dessa anses som mer kommersiella, tillskillnad från Haute 

coturens kläder. Kunskapen inom det här området är enligt henne så pass låg att det är få idag 

som äger vetskap om ett visst plagg tillhör en Haute couturelinje eller en pret-a-porterlinje. På 

70-talet förändrades modeindustrin på så vis att konfektionsbranschen helt slog ut Haute 

couturebranschen. Det mesta som finns ute på marknaden idag är inte Haute couture, utan 

konfektionsplagg.  

Informanterna tycks ha olika ingångar i kvalitetsbedömningen; det handlar om känslan i 

plagget, kvalitén på materialet, dvs. om det är helt och rent samt kvalitetsskillnader på olika 

tyger och om det finns någon historia bakom plagget. Betydelsen kring coutureplagg, om det 

var väsentlig i vintagesammanhang, kunde man se hade en viss inverkan hos informanterna 

men var inte avgörande i frågan om plagget skulle benämnas som vintage. Vissa av 

informanterna menade att en limiterad upplaga höjer värdet på plagget i fråga. Det faktum att 

coutureplagg bara finns få av kvar idag och att det på den tiden inte heller serietillverkades, 

gör att plaggen blir unika och att värdet därmed höjs. Dessutom om det var tillverkat av ett 

speciellt modehus, och vetskapen om att det hade gått på betydligt mer om man skulle köpa 

en likvärdig idag tillför ett extra värde. 

2.  Att skilja mellan secondhand och vintage. 

Det andra temat bygger på det första temat men är en mer utredande del av definitionerna av 

secondhand och vintage. Med tanke på ordens avsaknad av en allmängiltig definition ställs 

frågan om skillnaderna mellan begreppen till informanterna. Även frågan om det är av 

väsentlighet att hålla dessa ord isär varandra ställdes. 

Atte förklarar att det är en extrem skillnad mellan secondhand och vintage, att vintage är 

utplockat och handplockat. Vintage är en äldre form av secondhand, en finare årgång. Alla har 

olika tankar om det, men för henne handlar det om plaggets ålder. Allt ifrån sekel, vilket kan 

översättas till antika kläder som idag är svåra att få tag på, men framförallt decennier tillbaka 

såsom från 20-tal och fram till 70-och 80-tal. Hon menar att gränsen kommer att förflyttas i 

takt med att tiden går. 90-tals kläder finns numera ute i vintagebutiker, vilket kan förklaras 

med att de snart är tjugofem år gamla. Secondhand finns ofta i välgörenhetsbutiker och är inte 

handplockade på samma sätt som kläderna i vintagebutiker. Lisa står för en liknande åsikt och 

förklarar det på följande vis: 
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Med vintage så är det ju att det måste vara femtio år och äldre och secondhand är ju dom mer 

moderna grejerna. Vissa klänningar som jag har är från sjuttiotalet och det kan inte jag säga är 

vintage, men många säger ju ändå att det är vintage. […] Men man hittar inte en fin klänning för 

en hundring längre, inte ens på Myrorna för de kan märken där. Men Myrorna och Stadsmissionen 

ska inte vara dyra heller då de får hjälp av välgörenhetsorganisationer och är momsbefriade, till 

skillnad från min butik då både kunden, jag och staten ska ha sitt. (Lisa, Lisa Larssons 

secondhand) 

Vad Lisa beskriver är att välgörenhetsbutiker är momsbefriade och får stöd av ideella 

organisationer. Det är en viktig faktor som spelar in i både prissättning och utbudet av 

produkter. Detta utgör en grundläggande skillnad mellan andrahandsbutikerna, huruvida de är 

kommersiella eller drivs av välgörenhetsorganisationer. Om man ser till både Lisas och Attes 

förklaring kan man även se detta som en differentiering mellan begreppen; att secondhand kan 

kopplas till välgörenhet och vintage till det kommersiella.  

Malin på Fiffis tror att begreppen är svåra att särskilja för de som inte är insatta i tidsåldrar 

eller är osäkra i ämnet. Stilarna går igen på så vis att det finns många 80-tals klänningar som 

är uppsydda i 50-tals anda och att det då kan det vara svårt att avgöra om plagget är uppsytt på 

80-talet eller är från 50-talet. Secondhand menar hon är det samlade begreppet för begagnade 

kläder. Linda som är inne på samma spår menar att secondhand kan vara kläder som är köpta 

för ett år sedan, medan vintage är de äldre kläderna.  

Förr i tiden hade man ju inte så mycket kläder. Idag köper man och så använder man det knappt. 

Det är ju inte samma kvalité idag, inte heller hantverksmässigt. Det finns ett sådant överflöd nu, så 

det är klart att det är svårt att skilja på vad som är secondhand och vad som är vintage. (Linda, 

Popsi) 

Hon menar alltså att hur användningen och produktionen av kläder har förändrats genom 

historien och att det spelar roll för utbudet av begagnade kläder. För Malin på Bukowskis 

ligger skillnaden mellan vintage och secondhand i vad det är för kvalitét och märke. Hon 

förklarar det såhär:  

[…] vintage är något från de välkända märkena, det har kostat mycket när man har inhandlat den 

och det är en vara som håller sin prisbild. Secondhand är enklare varor som inte har kostat så 

mycket vid inköpet och som inte heller i slutändan har så hög prislapp på sig också och det kanske 

inte är så jättehög kvalité på det. Det är ju likadant med våra andra auktioner, det kan vara en tavla 

som kostar fem miljoner och det kan vara ett annat verk som kostar femtusen, skillnaden där ligger 

i kvalitén. Även hur pass unikt objektet är. Det är ju lite samma sak där med vintage och 

secondhand. Det är en kvalitéts och originalitetsskillnad. Du kan köpa en litografi av en konstnär 
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och den upplagan finns i hundra exemplar. Eller så kan du köpa ett original av samma konstnär 

men då är det bara den. (Malin, Bukowskis) 

Man kan se hur Malin drar paralleller mellan konstföremål och vintagekläder vilket av hennes 

beskrivning att döma inte ligger så långt ifrån varandra. En intressant synvinkel att likna 

vintage vid konst ur ett originalitetsperspektiv; om objektet bara finns i ett exemplar får det 

därpå ett högre värde. Samtidigt menar hon att det finns lika många definitioner av vintage 

som det finns brukare. Det finns inte en definition som på något sätt är den rätta, tydliggör 

hon. Detta med tanke på hur många det är som brukar ordet så lägger alla in olika betydelser i 

själva ordet.  

I min värld finns det inte en definition utav vintage, utan alla måste hitta sin egen definition utav 

ordet. (Malin, Bukowskis) 

Malin menar alltså att man får bruka termen med en viss reservation. Om eller hur man bör 

skilja på begreppen secondhand och vintage utgår informanterna både från sitt eget och 

kundens perspektiv. Atte konstaterar att det är två helt skilda saker och förklarar det såhär: 

[…] jag menar om jag går på en vintagemässa då vet jag att det oftast är bra saker, sen kan det ju 

givetvis leta sig in andra grejer. Men är det secondhand då är det loppis oftast. Sen kan man hitta 

bra grejer där med, men då är det inte lika mycket utplockat och inte så mycket tanke bakom. Det 

är mer att ’oh jag rensar garderoben, nu säljer jag det och tar ett bord och en klädställning och blir 

av med det.’ Men jag är ju nörd, det är hädelse att blanda ihop dem för mig. […] Vi känner ju 

varandra alla vi som har vintagebutiker, och dom som jobbar med det har gjort det i många år, de 

kan. Sen lär man sig ju på vägen, absolut. Man kan inte bli fullärd i något ämne för då är man en 

ganska så otacksam elev tycker jag. I och med att det har blivit så hypat nu så går många ut med 

att det är vintage men så visar det sig vara vanlig secondhand från 2000-talet. Det är ju ett begrepp 

som blir söndertuggat tillslut. (Atte, 59 Vintage store) 

Enligt Attes beskrivning kan man aldrig bli fullärd i något ämne, oavsett hur länge man håller 

på med det. Detta tyder på att man lär sig nya saker om ett ämne man redan har god 

kännedom och vetskap om. För hennes del är det som en match, att man kastar sig in och letar 

efter ”de här” plaggen. Hon köpte sin butik år 2003 och hittade då tillbaka till något som för 

henne var välbekant och som hon kunde mycket om då hon har köpt begagnat ända sen hon 

var liten. Hennes starka åsikt till trots om att det är en hädelse att blanda ihop begreppen 

secondhand och vintage påpekade jag att på hennes skylt in till butiken står det ”secondhand”. 

På detta svarade hon: 
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Den har suttit på dörren sen jag tog över butiken faktiskt, jag funderar varje dag på om jag ska ta 

ner den, men varför jag inte tagit ned den det är för att jag tar in på kommission. Om inte jag har 

den skylten då förstår inte folk att det är en vintagebutik, så det är av den anledningen. (Atte, 59 

Vintage store) 

Här kan man se att ordet secondhand används för att informera, ett sätt för kunderna att hitta 

dit, kunderna förstår då att det är begagnade kläder som hon säljer. Hon berättar att hon 

många gånger fått förklara vad vintage innebär då ordet är förhållandevis nytt på marknaden:  

[…] ja under de senaste sju, åtta åren, för när jag började då fanns inte vintagebegreppet. Folk 

visste inte vad 59 vintage store var för någonting. Jag var ju tvungen att förklara för alla. I och 

med att jag alltid gått i secondhandbutiker och letat och sytt själv och är utbildad inom området, så 

var det en sådan självklarhet för mig. Men då nådde man inte ut, utan då var det en viss sorts 

kunder som kom hit. […] Det kan fortfarande vara svårt för folk att förstå, om man inte är 

intresserad heller då lägger man ju allt i samma fack. (Atte, 59 Vintage store) 

Atte menar att om man inte är insatt i ämnet kan det vara svårt att veta vad vintage innebär. 

Eftersom vintage är förhållandevis nytt på marknaden så har det inte hunnit bli något 

allmänkänt begrepp. 

Vidare förklarar Lisa hur det finns butiker som bara har gamla plagg, och att det då är en 

vintagebutik. Hon säljer vintageplagg men menar samtidigt att hennes butik inte kan vara en 

vintagebutik, utan att hennes butik heter Lisa Larssons secondhand. Detta kan kopplas till ett 

rent informellt syfte, såsom Atte beskrev är inte alla så medvetna om vad vintage innebär. 

Butikerna väljer ofta att utnämna sig som en secondhandbutik istället för en vintagebutik, 

eftersom kunderna är mer välbekanta med den benämningen.  

En annan faktor som flera av informanterna tryckte på var historien bakom plaggen, att 

kunderna som handlar vill veta vem som har burit plagget och till vilket tillfälle. Det kan ge 

kunderna en nostalgisk känsla genom att man drömmer tillbaka om en tid som varit. Malin på 

Fiffis berättar vad det är kunderna betalar för när de handlar ett vintageplagg: 

[…] självklart är det dyrare med ett äldre plagg i ett bra material. Det man betalar för är ålder, 

skick, typ av material och hur det är uppsytt och om det finns en märkning så är det även vilket 

modehus det kommer ifrån. Om den sen har en proveniens och en historia bakom så kan det också 

höja värdet på plagget ifall det är en specifik person som har burit plagget vid ett speciellt tillfälle, 

men då är det viktigt att man kan styrka detta. Däremot tycker kunderna oftast att det är roligt att 

höra historien bakom även om det inte alltid är så värdet blir högre. (Malin, Fiffis) 

På liknande vis går Jill in på den historiska aspekten: 
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[…] Sen skötte man ju plaggen mer förr, jag har åkt hem till gamla kvinnor, och tittat i deras 

garderober och dem tog ju hand om sina grejer. Jag blir nästan tårögd, […] Alla vintageplagg har 

historier, när den här kvinnan hade det här, en middag, vilket tillfälle – så är ju inte vi idag. Det är 

en historik kring allt det här, det är det som är så himla häftigt. Det kan jag berätta för dig om ett 

plagg; den här kjolen hade den här kvinnan och hennes man, för då har dom berättat det för mig, 

eller deras barnbarn. (Jill, Silly Market) 

Här kan man även dra kopplingar till Malin på Bukowskis berättelse: 

[…] alla plagg syddes då inte upp från en speciell storlek utan från en människa, det är väl det som 

gör det lite speciellt om man hittar ett plagg som passar en själv, då blir man ju lite nyfiken på vem 

det är som har haft det är plagget och som ser ut precis som en själv[i kroppen]. Det blir historien 

bakom som blir intressant också, till vem den var sydd, till vilket tillfälle och vad har man gjort när 

man har burit plagget osv. (Malin, Bukowskis) 

I det här avsnittet har jag alltså diskuterat definitionerna av begreppen secondhand och 

vintage. Informanterna definierar begreppen utifrån olika aspekter såsom att vintage måste ha 

en viss ålder, allt mellan trettio till uppmot hundra år gammalt. Gränsen förflyttas i takt med 

att tiden går vilket gör att även 90-tals kläder numera syns till ute bland vintagebutikerna. 

Vissa av informanterna tryckte på att secondhandbutiker ofta får hjälp av 

välgörenhetsorganisationer och inte har det kommersiella tänket på samma sätt som hos 

vintagebutiker. Det framgick samtidigt att secondhand är det samlade begreppet för 

begagnade kläder, vilket inkluderar vintageplagg. Kvalitetsskillnaden var den aspekten som 

var den mest påtagliga, det förklarades dels i det hantverkmässiga i vintageplagg, dels hur 

vintage är plagg från de välkända märkena. Att det inte läggs ned lika mycket tid att tillverka 

ett plagg idag är ett faktum, massproduktionen spottar ut nyproducerade och serietillverkade 

kläder utan varken känsla eller tid bakom, tillskillnad från förr då det lades ned tid och ett 

gediget handarbete bakom varje plagg. Att secondhandplagg kan vara massproducerade plagg 

verkar vara den mest markanta skillnaden mellan begreppen. Det drogs även paralleller 

mellan konstföremål och vintageplagg, om föremålet eller plagget i fråga är ett original får det 

genast ett högre värde. 

Man kan se att själva historien bakom ett plagg är viktigt för kunderna, det kan förklaras med 

att den autentiska aspekten är av vikt när man köper ett föremål från det förflutna. 

Vintagebutiksinnehavarna måste därför ha god kännedom om plaggen de säljer då de ofta bär 

på en historia som kunderna vill känna till. Vintageplagg har ofta en väl bevarad historia som 

kan medlas vidare till nästa ägare av plagget i fråga. Secondhand bär inte en historia på 

samma sätt, även då det också är begagnade kläder och har haft en annan ägare innan. 



24 
 

Proveniens verkar vara en av de saker som fungerar som distinktion mellan secondhand och 

vintage. Vissa av informanterna menade att det handlade om ett försäljningsknep huruvida 

man kallade sig secondhand eller vintagebutik. Det tycks vara enklare för kunderna att hitta 

om man har en skylt in till butiken som det står secondhand på, eller att man rentav utnämner 

butiken för att vara en secondhand när det i själva verket mest säljs vintageplagg, detta 

eftersom kunderna känner till den benämningen mer väl eftersom ordet vintage är nytt på 

marknaden. Samtidigt menade en av informanterna att det är en hädelse att blanda ihop dessa 

begrepp, men eftersom man inte verkar använda respektive ord på ett enhetligt sätt och 

definitionerna ter sig olika från person till person blir begreppen tillslut svåra att hålla reda på. 

3.  Vintagekonsumenterna och faktorer som påverkar deras konsumtion. 

Det tredje temat går in på vilka vintagekonsumenterna är, vilken målgrupp det är som handlar 

vintage samt varför man väljer att handla vintage. 

På frågan om vem det är som handlar vintage fick jag varierande svar av informanterna, Atte 

berättar att det idag finns i stort sätt alla målgrupper, alltifrån unga tjejer till äldre damer. 

Vidare påstår hon att vintage varit ”inne” så länge i och med att hollywoodstjärnor har burit 

vintageplagg på röda mattan. En sådan uppvisning, tillsammans med fler dragplåster såsom 

Bukowskis, Auktionsverket, bloggare och tidningar påverkar och får människor att få upp 

ögonen för vintage, menar Atte. Hon säger sig se en stor skillnad nu jämfört med då hon 

startade sin verksamhet för elva år sedan. Atte menar att även mer ”vanliga” personer som 

inte är så trendinsatta och som innan tyckte att det var lite läskigt att handla begagnade kläder, 

gör det idag:  

Jag har haft så mycket olika kunder, jag har haft alltifrån kunder som står och tycker att det är 

jätteläskigt, som tycker att ”gud är det använt” till att sedan älska det. Ibland behövs det en liten 

knuff. (Atte, 59 Vintage store) 

Man kan här tyda att Atte ibland behöver pusha sina kunder till att handla begagnat. Vissa 

personer kommer in i butiken med en viss inställning om att man känner ett slags obehag för 

begagnade kläder som då Atte måste försöka ändra på. Andra kanske bara inte har upptäckt 

det charmiga med att handla begagnat och behöver en liten knuff för att hitta dit. 

Lisa uttrycker, som om det vore självklart, vilka det är som handlar vintage;  
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Det är ju de som älskar vintage och secondhand! Även dom som vill hitta det lite billigare, som 

letar efter märkeskläder och dom som vill hitta det. Ofta kommer det två väninnor som tycker det 

är kul och att det är en sport att handla secondhand. (Lisa, Lisa Larssons secondhand) 

Malin på Fiffis menar att det är människor som är intresserade av historia, och då inte historia 

i brett, utan av historien bakom ett specifikt plagg. Hon förklarar vidare att det som skiljer 

äldre plagg mot nya plagg var att man lade ner mer tid vid själva tillverkningen förr därav är 

kvalitén ofta är bättre hos de äldre plaggen än hos de nya, massproducerade plaggen. Hon 

berättar om hur marknaden ser ut idag: 

Det går att få tag på sådana plagg idag men då måste man ju skräddarsy det och det blir sällan värt 

de pengarna. Det skulle bli otroliga summor om man skulle sy upp ett plagg idag på samma sätt 

som man sydde upp förr. Man får alltså väldigt mycket kvalité för pengarna om man får tag på ett 

bra vintageplagg. […] Det finns olika subkulturer inom vintage. Det finns dom som normalt inte 

bär vintagekläder men som tycker det är roligt att ha det på t.ex. ett bröllop. Dom tror jag inte bryr 

sig så mycket om vem det är som har burit det eller vilket modehus det kommer ifrån eller typen 

av material, utan dom vill ha en fin klänning som sitter som den ska och passar till ändamålet dem 

ska till. Sen finns det andra slags kulturer om man går in på områden som musik eller bilar. 

Rockabillykulturen är mer fokuserad på en stil där det finns mycket re make, det är egentligen inte 

så mycket vintage utan saker som är uppsydda i vintagestil[retro]. Sen finns det ju subkulturer 

inom det området och då vill dom bara ha ren vintage med kläder från 30- och 40-talet och 

speciella märken. Sen finns det folk som har en viss tidsepok som de riktar in sig på. (Malin, 

Fiffis) 

I hennes beskrivning kan man se att det handlar om olika subkulturer. Att man anpassar sin 

stil efter en viss tidsepok, eller kanske blandar olika stilar för att finna sin egen unika stil. 

Användningen av dessa tidstypiska kläder kan ses som ett tecken på en önskan om att 

återuppleva en tid som varit eller en tid som man önskat uppleva.  

 De som handlar vintageplagg är enligt informanterna människor i alla åldrar som intresserar 

sig för historien bakom ett plagg, även de som vill hitta ett unikt plagg och därigenom själva 

uppfattas som unika. Samtidigt finns det olika subkulturer vilka man kunde se inriktar sig mot 

en viss stil, såsom t.ex. rockabillystilen. Detta ger ett intryck av att konsumenterna till vintage 

är människor som vill tillbaka till ett ”bättre förr”, alternativt återvända till en era de aldrig 

fick uppleva. Eller att man är en entusiast av en viss tid eller ett visst fenomen.  

Vidare diskuteras frågan varför man väljer att handla vintage, Lisa tror att det är för att man 

blir ensam om plagget och att folk är trötta på de stora klädkedjorna. Man vill känna sig unik 

genom plagget man bär. Atte berättar att de flesta som handlar av henne är på jakt efter något 
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att ha på sig till ett speciellt event, såsom bröllop, middagar eller temafester. Andra letar efter 

en speciell accessoar, en hel outfit eller ett visst märke. Malin på Bukowskis tror att det är av 

olika anledningar man väljer att handla vintage, att det kan vara ett samlarintresse, hon ger 

exempel på människor som samlar på olika föremål: 

[…] det finns dom som samlar på Hermésscarfs eller som på den senaste auktionen så såldes en 

Plastic Kelly bag av Hermés, det är ett föremål som man knappt använder utan som man bara vill 

samla på. Eller så är det människor som är ute efter en viss stil, typiskt är här bloggerskor och 

stylister som är medvetna om vad de sätter på sig och som har ett öga för detaljer och försöker 

bygga upp en unik stil. Det tredje alternativet är jakten efter ett visst märke. Människor som 

kanske vill ha en speciell Chanelväska men som varken har råd eller tid att resa till Paris för att 

köpa en, då de kostar uppemot 30,000 kronor där och de kan fynda en för 20,000 kronor här på 

auktioner. Andrahandsmarknaden är ett sätt för människor att handla märkesvaror till ett lite lägre 

pris. (Malin, Bukowskis) 

Malin menar att de människor som handlar vintage är ofta på jakt efter något, därav är de 

också medvetna om vad de betalar för och handlar gärna för att fynda. Även designers går i 

vintagebutiker i jakten efter unika plagg, eller för att hitta plagg från tidigare gjorda 

kollektioner. Lisa berättar med stor entusiasm om när en erkänd desginer en gång var påväg in 

till hennes butik: 

För många år sedan kom Jean Paul Gaultier förbi här när det var Stockholms filmfestival, då hade 

jag precis börjat stänga på måndagar då det alltid var fullt med folk här och jag höll på att jobba 

ihjäl mig. En stamkund till mig berättade då att han skulle bo i en lägenhet här i närheten och då 

frågade jag när han skulle åka tillbaka, för då visste jag att han älskade att gå på secondhand och 

plocka kläder och få inspiration, hon sa att han skulle åka hem söndagkväll. Men det visade sig att 

han åkte hem måndagkväll, så han hade promenerat ner hit och tittat in genom skyltfönstret. Det 

var en kund till mig som hade glömt bort att jag hade börjat med måndagsstängt som kände honom 

men han hade i alla fall gått vidare till en annan vintagebutik och shoppat loss där istället. (Lisa, 

Lisa Larssons secondhand) 

Enligt detta kan man se att även kända designers handlar begagnat och kanske blir inspirerade 

av modet från förr. Mode går ofta i repris, dvs. att man kan se hur trenderna kommer igen, 

vilket är ett resultat av att designers ofta blickar tillbaka på föregående kollektioner eller vissa 

eror.  

Sammanfattningsvis kan man hänvisa till flera olika aspekter kring varför man handlar 

vintage om man ser till informanternas svar. Ofta handlar det om att man vill klä upp sig till 

ett speciellt event och vara ensam om plagget. Drivkraften ligger i att hitta det unika, 
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samtidigt som det är en svår balansgång mellan att vara unik och sticka ut för mycket. Jakten 

efter ett speciellt märke eller samlarföremål har blivit till en sport eller hobby för vissa. För 

andra handlar det rentav om arbete, stylister och bloggerskor som måste visa upp deras 

insamling av ägodelar till diverse uppdrag eller tillställningar. Då mode ofta går i repris kan 

man göra fynd genom att handla ett föremål från ett visst märke. 

4. Synen på miljö ur ett andrahandskonsumtionsperspektiv. 

Fjärde temat behandlar aspekten kring miljötänkande inom andrahandskonsumtionen. Med 

informanterna diskuteras frågan om andrahandskonsumtionen har blivit en slags motreaktion 

till överkonsumtionen och hur man isåfall kan se dessa tendenser. 

Linda tror miljöaspekten spelar stor roll, att det är en viktig del i valet av 

andrahandskonsumtionen: 

[…] allt slit och släng gör att man är tröttnar på att hela tiden köpa nya saker och att man då istället 

vill ta till vara på saker. (Linda, Popsi) 

Man kan se att människor vill bort ifrån massproduktionen och är trötta på slit och 

slängsamhället. Miljömedvetandet tycks öka bland konsumenterna i och med vårt 

industrialiserade samhälle. Detta är något som kan påverka valet av andrahandskonsumtion, i 

alla fall hos secondhandkonsumenterna, enligt informanterna. 

Atte vill tro att miljöaspekten spelar roll men ställer sig tveksam till om det verkligen är så: 

Jag tror att folk känner sig duktiga, att folk går i secondhand och vintagebutiker med inställningen 

’varför köpa nytt när det finns billigt’ och att det finns så mycket idag. Sen finns det ju de här 

väldigt miljömedvetna människorna som är fantastiska och som alltid har tänkt så. Jag tror att det 

har öppnat upp, men att det fortfarande är långt kvar. 

Jag öppnade ju inte butiken på grund av det, det är hemskt att säga, men samtidigt så tänkte jag att 

jag gör ju faktiskt något för miljön. Som man tänker själv, brukar också oftast majoriteten tänka. 

Jag blir mer och mer trygg med min tankegång, då jag har svårt för massproduktion, men jag vet 

inte säkert hur allmänheten tänker kring det hela. (Atte, 59 Vintage store) 

Enligt Attes beskrivning kan man se att andrahandskonsumtionen har öppnat upp för ett 

miljötänkande. Det är en intressant synvinkel då man kan anta att personer som berörs av 

samma område kan dela samma tankegång. Samtidigt kan man se att dessa människor tycker 

att de gör en god gärning genom att handla begagnat. Även då miljöaspekten inte kommer i 

första hand i när man väljer att andrahandskonsumera. Malin på Fiffis menar på: 
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Bland dom kunder som jag har så tycker dom att det är en bonus, det är inte det man är ute efter i 

första hand. Jag tror att sådana som handlar secondhand, alltså begagnat, dom har nog 

miljöaspekten mer i tanken än dem som handlar vintage. (Malin, Fiffis) 

Att det skulle finnas olika intresse för miljö bland dem som handlar secondhand respektive 

vintage antyder även Malin på Bukowskis. Hon påstår att människorna som handlar 

secondhand är de som tänker på miljön, medan kunderna på Bukowskis inte har samma 

intresse. Hon förklarar det på följande vis: 

Tyvärr tror jag att själva miljöaspekten är ganska liten. Jag tror definitivt att miljöaspekten är mer 

aktuell hos de som går och köper på myrorna eller stadsmissionen än dom som är kunder hos oss. 

För oss som jobbar med det här så är vi intresserade av det här med miljö eftersom vi jobbat med 

det i flera hundra år, det är ju att man återanvänder och recycling är det som vi hållit på med. Det 

är ju våran affärsidé. För oss är miljöaspekten viktigt, att vi känner att vi är med och bidrar till en 

mer hållbar konsumtionskultur. Men jag tror tyvärr inte att så många av våra konsumenter tänker 

så. (Malin, Bukowskis) 

Enligt hennes beskrivning kan man se att kunderna på Bukowskis inte handlar främst av den 

anledningen att vara miljövänliga. Det verkar som secondhandkonsumenterna tycks vara de 

som har miljöaspekten mest i åtanke enligt informanterna. 

Vidare diskuteras frågan huruvida andrahandskonsumtion har blivit en slags motreaktion till 

överkonsumtionen. Atte resonerar kring det såhär: 

Jag tror att det finns en del i det också, att man känner att nu får det räcka. Men trots det så 

fortsätter ju stora kedjor att öppna i nya gallerior. Jag lever så mycket i det här så jag har svårt att 

se det som sker. Vi har ju så mycket grejer idag, folk hyr förråd för att dom inte har tillräckligt 

med plats. Jag tror att det finns en medvetenhet just för det här, och framförallt hos den nya 

generatione. Jag har ju barn som växer upp och de köper mycket secondhand och min son till och 

med säljer en del. Jag tror att det kan ha blivit någon slags motreaktion, att det finns en kräkreflex i 

och med att nu får det vara nog. Men massproduktionen stoppas ju ändå inte, det fortsätter ju bara. 

(Atte, 59 Vintage store) 

Medan Atte menar att det kan ha blivit en motreaktion har Malin på Bukowskis ett annat 

resonemang, hon tror nämligen på att andrahandskonsumtionen är en följd av 

överkonsumtionen snarare än en motreaktion: 

Med tanke på att vi lever i ett samhälle där vi konsumerar väldigt mycket mera så är det mer 

föremål som folk vill sälja. I och med att utbudet har ökat så har också fler människor fått upp 

ögonen för att det här finns. Och därmed så har det också blivit hippt på något sätt. (Malin, 

Bukowskis) 
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Som Atte beskriver lever vi i ett konsumtionssamhälle där vi behöver sälja av våra saker för 

att kunna införskaffa oss nya produkter. I samband med detta har fler upptäckt 

andrahandsmarknaden och på så vis har det gett ett upplyft då alltfler väljer att sälja begagnat. 

Linda tror att det är en av orsakerna till att man handlar begagnat men att det inte bara är av 

den anledningen, eftersom inte alla överkonsumerar. Hon uttrycker:   

Jag har haft den här butiken i fem år, så det kan komma in fina damer och herrar nu och handla. 

Förut kanske de inte vågade det ett tag för de kanske skämdes, men nu är det nästan att man 

kanske vill göra det istället då. (Linda, Popsi) 

Sammanfattningsvis kan man se att det tyder på att fler människor nu vågar handla begagnat. 

Kanske har den gamla synen på secondhand, dvs. den som förr stod för fattigdom och att man 

tillhörde arbetarklassen, hängt kvar hos den äldre generationen fram tills nu. Människor är 

idag trötta på massproduktionen vilket tycks generera i att man konsumerar begagnat. Att 

andrahandskonsumtionen dock skulle ha blivit en slags motreaktion till överkonsumtionen 

menade endast en av informanterna, medan de andra resonerade kring att det kan ha blivit ett 

alternativ till eller en följd av massproduktionen. 

5. Vintagemodet och dess utveckling 

I det här temat diskuterar jag hur informanterna förklarar vilka faktorer som påverkar 

vintagemodet till att bli till just mode. Frågorna ”Hur har vintagemodet expanderat inom 

modevärlden” och ”hur har vintagemodet fått den status det har idag” ställdes till 

informanterna. 

Atte menar att det blev ”fashion” och uppmärksammades i och med att hollywoodstjärnor har 

burit vintage på röda mattan och att folk apar efter detta vilket blir, som hon uttrycker, till 

ringar på vattnet. Sen att man blir unik genom att bära ett unikt plagg, att man vill känna sig 

unik i vårt samhälle, hon förklarar det på följande vis: 

Jag tror definitivt att man vill hitta sin egen stil och vara egen. Om man ska iväg på ett event och 

man vill vara säker på att det inte är fler som kommer att dyka upp i likadan klänning. Sen är det ju 

fashionister som har plockat upp detta, dom insåg värdet av vintage och att det finns något att 

hämta där. (Atte, 59 Vintage store) 

Malin på Bukowskis trycker, på samma vis som Atte, på att hur unicitet är något som 

påverkar vintagemodets utveckling. Människor idag som handlar vintage är de som vill 

uttrycka sig själva och vara unika och personliga. Hon drar paralleller till heminredning idag, 
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att vi drar oss bort ifrån de vita och perfekta hemmen och att människor gärna framhåller mer 

personliga saker som de har ärvt eller hittat på loppisar. Människor är ute efter att hitta saker 

som berättar om vem personen faktiskt är och att retrokulturen är ett bevis på att människor 

vill tillhöra mindre subkulturer:  

[…] vi hakar på trender som gör att vi utmärker oss själva, t.ex. som surdegsbakning och 

korvstoppning. Allt detta gör vi för att skapa en intressant era omkring oss som personer. Kläder är 

ett starkt verktyg för oss att berätta vem man är. Märkesmedvetenheten har ökat de senaste tio åren 

och om man köper en väska av en viss typ av märke så tillhör man genast en grupp som menar att 

man har pengar och är medveten. (Malin, Bukowskis) 

Genom de kläder man har på sig och den inredning man har i sina hem visar man indirekt på 

vilken grupptillhörighet man har. Det handlar om att vi vill tillhöra en grupp men att man 

samtidigt vill vara unik inom den gruppen. De som är kunder hos Bukowskis budar på 

heminredningsföremål, vintageplagg och accessoarer som de tycker är värda att lägga ned 

pengar på, detta kan man hänvisa som ett bidragande verktyg för människor att skapa deras 

identitetsbygge på. 

Malin på Fiffis tror att det handlar om hur människor vill och ser tillbaka till en viss tid: 

Jag tror att man går tillbaka till historien och till hur det var förut, för det är ju från de stora 

modehusen de flesta vill ha kläder ifrån. Sen är det också att många av de här stilarna kommer igen 

idag, även att det är andra faktorer som marknadsför vissa tidsåldrar. Just nu är det väldigt mycket 

20-tal i och med storfilmer som The Great Gatsby och Water of elephants, så filmer och musik 

påverkar väldigt mycket. (Malin, Fiffis) 

Jill menar, i likhet med Malins beskrivning, att filmer påverkar konsumenterna. De blir 

nyfikna på en viss era efter att ha sett en film som utspelade sig under den tiden. Samtidigt 

menar Jill att det typiskt ”kvinnliga” som man upplevde mer förr är på väg tillbaka. Hon 

förklarar det såhär: 

Ett tag var det så att den här kvinnligheten var ju borta, idag vill ju tjejerna vara kvinnliga igen och 

man får midja och rumpa, och det hör ihop med dom här kläderna, det hör inte ihop med de grejer 

som sys idag. Jag tror att någon har stannat upp och tänkt till lite, det är ju det det handlar om. Och 

sen förstås alla modedesigners som jobbar med det här mycket, de har ju gamla modeller och utgår 

ifrån. (Jill, Silly Market) 

Jill förklarar sedan hur det kommer att öppnas fler andrahandsbutiker som ett resultat av att 

fler människor får upp ögonen för det: 
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 Just det här med vintage, det tror jag kommer att öka hela tiden, om man bara tittar sig omkring så 

ser man i varenda veckotidning så är det ju det det handlar om alltså. Sen tror jag att alla andra 

kommer att känna av det. (Jill, Silly Market) 

Lisa trycker på samma sätt som Jill, på att det var i samband med modereportage i tidningarna 

som vintagemodet blev så stort. Hon berättar om när hon var med i vissa av dem: 

Jag tror att det har blivit mer accepterat nu, t.ex. ELLE kunde väl förut inte tänka sig att ha 

secondhand i sina modereportage, men nu har ju tidningarna det. […] Ja, när dom började med det 

då var jag med i tidningarna varje vecka och det var massa stylister här. […] när jag låg på topp då 

var jag med på intervjuer och reportage och fick förfrågningar om att vara med på tv, men där sa 

jag nej. Jag tror att det hände för tjugo år sedan, då hade jag en agentur i närheten som kom in här 

och ville låna grejer till sina plåtningar och modeller. Jag var med i flera olika tidningar och nästan 

i varenda månadstidning i ELLE. Då fanns det inte heller många secondhandbutiker. Men nu har 

ju det här området Sofo blivit förknippat med vintage och konkurrensen har växt sig större. Jag är 

glad att jag har klarat mig här i snart 28 år. Det var ett tag då många butiker lade ner, dom kanske 

inte riktigt hade hittat sin nisch. (Lisa, Lisa Larssons secondhand) 

Enligt Lisas beskrivning kan man se att modemagasinen använder sig av begagnade plagg i 

sina modereportage. Detta ger andrahandsmarknaden ett automatiskt upplyft i och med att 

mode marknadsförs genom sådana media. Ett område i Stockholm har, SoFo (akronym för 

Söder om Folkungagatan), har tom. blivit förknippat med vintage- och secondhandbutiker. 

Vi kan se olika aspekter om vad som påverkat vintagemodets utveckling om vi ser till vad 

informanterna har sagt. Det handlar om flera faktorer såsom stjärnor på röda mattan, 

modereportage i tidningar, filmer, kvinnlighet och att uttrycka sig själv och sin stil genom 

sina kläder. Men hur har vintagemodet fått den status den har idag? 

Lisa förklarar det såhär: 

Ja det har ju blivit det nu, förr var det ju nästan att man rynkade på näsan och fnyste åt loppisar, 

men nu har det ju fått status. Hur det har fått det tror jag är bland annat att det har visats upp i de 

finaste modetidningarna och på röda mattan och Oscarsgalan. Det kommer bara att komma mer 

och mer. Om man tittar på dagens secondhand då är det ju fina butiker. (Lisa, Lisa Larssons 

secondhand) 

Malin på Fiffis tror att det är tack vare de kända personer som använder sig av vintagemode, 

både internationellt och i Sverige.  

[…] det tror jag internt att det handlar om vad man har för typ av marknadsförare, här i Sverige har 

vi t.ex. Elsa Billgren som har blivit väldigt stor, folk skaffar sina egna förbilder. Det finns även 
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dom som går mer mot burlesque-hållet och tittar på Dita von teese, så det finns olika inriktningar. 

Men att det finns människor idag som blir en typ av förebild och jag tror att det är just dom som 

har gjort att det har blivit lite exklusivt. (Malin, Fiffis) 

Sammantaget kan man se att vintagemodet har blivit uppmärksammat och fått status i 

samband med att kändisar har burit vintageplagg på röda mattan. De människor som har 

förebilder som bär vintage påverkas och inspireras av dessa. Detta påverkar folkmassor och 

ger på så vis social status. Genom att vi klär oss unikt och inreder våra hem med unika 

föremål så är det ett sätt för oss att framhäva oss själva ur mängden, vi verkar vilja uttrycka 

vår unicitet för att visa vårt sociala anseende. Att andrahandsmarknaden idag växt sig större i 

storstadsområden kunde man se ett tydligt tecken på då området SoFo i Stockholm numera 

har blivit förknippat med vintage och secondhandbutiker.  

Med dessa ord avslutas analyskapitlet men fortsätter vidare i en diskussion i det 

nästkommande kapitlet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

Diskussion 

I detta kapitel diskuteras de delar som är relevanta för uppsatsens syfte vilket är att undersöka 

fenomenet vintagemode. De intressanta aspekter som nämndes i analysen kommer nu att 

diskuteras. 

Bedömning 

Kvalitetsbedömningen av vintageplagg var i högsta grad varierande hos informanterna då man 

utgick ifrån faktorer som kvalité, ålder och originalitet. Den avgörande åldern för vad som 

ansågs vara vintage var inte heller densamma hos informanterna. Genom detta kan man 

påvisa att det i regel inte finns någon fastställd ålder att utgå ifrån för att benämna ett plagg 

som vintage. Även då informanterna arbetar inom samma bransch och har liknande kunskaper 

inom området tycks det inte finnas någon gemensam uppfattning om vad vintage faktiskt 

innebär. Det verkar som om man använder sig av den betäckningen för att få sina plagg sålda. 

Om man ser till Cicolinis (2011) beskrivning används vintage i försäljningssyfte då det får 

secondhandvaror med den betäckningen att framstå som något mer exklusivt och attraktivt. 

Man sätter secondhandplagg i en ny kontext, den modemässiga, genom att applicera 

varumärket ”vintage” över plagget i fråga. Vissa secondhandbutiker byter även ut sitt koncept 

helt och hållet, från att vara en secondhand till att utnämna sig till att vara en vintagebutik. 

Man kan dra vissa slutsatser om att det är en fråga om ett slags försäljningsknep till att man 

använder sig av betäckningen vintage på sina plagg. Samtidigt, på ett motsägelsefullt sätt, 

tycktes det samtidigt vara enklare för kunderna att hitta om man hade en skylt in till butiken 

som det stod secondhand på eftersom kunderna känner till den benämningen mer väl eftersom 

ordet vintage är förhållandevis nytt på marknaden. För de redan frälsta är ordet vintage ett 

kvalitetsbegrepp medan de som inte är så insatta behöver ordet secondhand för att förstå att 

man säljer begagnade kläder och inte nyproducerat. 

En annan ingång i kvalitetsbedömningen av vintage var couturens betydelse, här kan man dra 

paralleller till Dahlbergs (2011) argument om hur alla äldre kläder inte klassas som 

vintageplagg utan att klassifieringen måste gå efter vissa riktlinjer såsom att de ska vara några 

decennier gamla och ha skapats av sin tids stora modehus. Couture kan anses som en 

bidragande del i vintagebedömningen, men har inte en helt avgörande betydelse. 

Coutureplagg kan bli uppköpta av specialiserade butiker (vintagebutiker), auktionshus men 

även till utställningar då de kan sättas i en museal kontext eftersom de har en historisk 
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förankring. Vill man ta reda på om ett plagg bär på en historia kan man utgå ifrån 

märkessättningen eller ifall plaggets berättelse har gått från generation till generation och kan 

återberättas av butiksinnehavaren som säljer plagget i fråga. 

Definition 

Då det finns renodlade vintage- och secondhandbutiker diskuterades frågan om skillnaderna 

mellan dessa två begrepp. Secondhand kan kategoriseras av plagg som är begagnade, medan 

vintage inte behöver vara ett använt plagg på samma sätt men att det ändå ska ha en viss ålder 

vilket medför patina. Patina är något som Virginia Bates (Cicolini, 2011) argumenterar för. 

Hon menade att ett plagg inte behöver ha ett värde i sig men att patinans ålderdomliga prägel 

sätter sina spår i plagget i fråga och är det som avgör dess nuvarande värde. Huruvida butiker 

är kommersiella eller drivs av välgörenhetsorganisationer är till viss del betydelsefullt för hur 

de benämndes av informanterna. Man kan se att det handlar om en fråga om prissättning och 

utbud av produkter. Då vintagebutiker ofta tar in på kommission är de mer beroende av den 

kommersiella aspekten än de secondhandbutiker som drivs av välgörenhetsorganisationer. 

Samtidigt finns det många secondhandbutiker som inte är ideella organisationer och är 

därmed mer kommersiella. Vintage ansågs vara något från de välkända märkena eller 

skräddarsydda plagg, att det har kostat mycket när man har inhandlat den och att det är en 

vara som håller sin prisbild. Secondhand ansågs vara enklare varor som är massproducerade, 

enligt detta kan man se att informanterna tillskriver begreppen skillnad i kvalité. Samtidigt är 

secondhand ett samlingsbegrepp för begagnade kläder som ordet vintage faktiskt härstammar 

ifrån.  

Det tycktes vara av väsentlighet att särskilja begreppen secondhand och vintage. Enligt de 

flesta av informanterna kunde man se att det var viktigt utifrån ett kundperspektiv, att de vet 

vad de betalar för och att vintage då också är något mer representativt för de lite lyxigare 

plaggen. Att ordet vintage associeras med något modemässigt kan man se i fenomenet 

vintagemode. Som en av informanterna menade finns det dock inte en definition av vintage, 

utan att alla måste hitta sin egen definition av ordet. Enligt detta kan man tyda att det är upp 

till var och en om hur man tolkar och definierar ordet.  

Då man inte använder orden secondhand respektive vintage på ett enhetligt sätt kan det bilda 

förvirring hos konsumenterna. Man kan dra paralleller till Cicolinis (2011) förklaring där 

dessas ords betydelser har blivit högst oklara eftersom människor använder orden på olika 
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sätt. Det verkar som att man inte är överens om huruvida begreppsdefinitionerna ska vara 

personliga tolkningar eller allmängiltiga ord. 

Kunder 

Varför väljer man att konsumera vintage? Flera av informanterna tryckte på att människor 

intresserar sig alltmer för historien bakom ett plagg och att det är det som lockar till att handla 

vintage. Genom att bära ett plagg förankrad med en historia kan man också återuppliva ett 

positivt minne. Kunden får en nostalgisk upplevelse även då man kanske inte var med vid det 

historiska ögonblicket. Detta sker genom att man drömmer sig tillbaka om en svunnen tid. 

Detta kan ses som ett tecken på att människor vill tillbaka till ett ”bättre förr” och 

levnadssättet man hade då. 

Att andrahandskonsumtionen blivit vanligare i vår konsumtionskultur är ingen tillfällighet. 

Det kan man se genom att man i dagens samhälle vill man känna sig unik och ett hjälpmedel 

då kan vara att bära plagg som är unika. Dahlberg (2011) talade för att vi i ett alltmer 

industrialiserat samhälle vill sticka ut från mängden genom att inte köpa massproducerade 

kläder. Genom att bära ett plagg som bara finns i ett exemplar visar man vem man vill vara. 

Det kan liknas vid en av informanternas argument där hon resonerar kring att man handlar 

vintageplagg för att man vill känna sig unik genom plagget man bär. Samtidigt menade en 

annan av informanterna att man vill tillhöra en viss grupp eller subkultur. Detta är en svår 

balansgång att gå – att vara unik utan att stå ut för mycket inom en social tillhörighet. Man 

kan se att vintageplagg är något statusrelaterat genom att dra paralleller med en tid då 

skräddarsydda plagg gjordes åt en person som ofta hade högre makt eller inkomst. Idag visar 

man sin status genom att ha på sig plagg ifrån de lyxigare märkena eller visar upp hur 

välsituerad man är genom att buda på auktioner. Konsumtionen av skräddarsydda plagg från 

förr är kanske en återspegling av vad vi saknar idag; plagg som bara finns i ett exemplar och 

är uppsytt till en person. Detta kan förklaras med att man inte vill sättas i något fack utan att 

man vill skapa sin egen stil, och därmed sin identitet Det tyder på att intresset för det 

massproducerade sjunker och att det hantverksmässiga ökar i takt med att vi vill utmärka oss 

själva som individer och inte uppfattas som en i mängden. Man indirekt koppla 

massproduktion, serietillverkning av produkter, till hur vi på ett visuellt sätt ser oss själva i 

dagens industrialiserade samhälle. Min teori är att vi inte längre vill tillhöra den ”grå massan” 

och istället klä oss på ett uttrycksfullt sätt som framhäver våra personligheter. Människor med 

ett behov av unicitet är de som med stor sannolikhet köper vintageplagg.  



36 
 

Dåtid, nutid och framtid 

Secondhand har länge förknippats med något skamligt då man förr ansåg att det endast var 

något som socialt utsatta personer sysslade med. Lumpsamlaren kom att bli en, såväl fysisk 

som visuell, symbol för andrahandsmarknaden under flera århundraden (Cicolini, 2011). Men 

nu har den historiesynen kommit att förändrats, kanske tack vare de franska modehusen som 

än idag finns kvar och som anses som något exklusivt inom modevärlden. Några av de mest 

lyxiga plaggen är aldrig ens använda utan har endast burits på dåtidens modevisningar. Haute 

coutureplagg från förr blivit har numera blivit till antika föremål då man auktionerar ut sådana 

plagg på samma sätt som antikviteter.  

Intresset för vintage ökar i och med att kändisar bär vintageplagg vid finare tillställningar, 

såsom galor och bröllop. Det offentliggörs genom tidningar och i andra medier om vilka 

skapelser de har haft på sig. Även filmer utspelade från förr i tiden verkar påverka 

konsumenterna enligt informanterna. Detta överensstämmer med Kawamuras (2007) 

förklaring till hur modet förändras genom kändisars inflytande i modevärlden. Trenden med 

historieberättande kläder tar sig i uttryck av den kultur vi omges av, såsom filmer och musik.  

Genom att vi antar nya attityder till begagnade plagg kan det spås vidare till att öka 

ytterligare. Vintageplagg är ett verktyg för den som vill särskilja sig från massan vilket tycks 

bli allt viktigare idag. Sedan massproduktionen drog igång har vi tenderat att överkonsumera 

och medvetandet kring detta faktum verkar öka. Möjligen har andrahandskonsumtionen blivit 

en motreaktion till överkonsumtionen. Bennet (2012) menar att vintagemodet understödjer en 

motreaktion av det snabba modet, samtidigt som flera av informanterna hävdade att det kan ha 

blivit ett alternativ till eller en följd utav massproduktionen, snarare än en motreaktion. Det 

tyder i vilket fall på att fler människor verkar vilja komma bort från slit och slängsamhället 

genom att återanvända och handla begagnat. Andrahandsmarknaden verkar ha bytt riktning, 

från att ha gått från något vedervärdigt som förr endast fanns i lumpsamlarens hem, till att ha 

flyttat in hos modets nyanserade och praktfulla värld. Resultatet av denna utveckling är 

fenomenet vintagemode. Att vintage kan förklaras som mode är ett resultat av att det har 

anammats av en grupp människor inom ett socialt system (Kawamura, 2007). Det återstår att 

se om vintagemodet kommer att hålla i sig och bli lika långlivade som vintageplaggen själva 

som levt under flera generationer. 
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Bilaga 1. 

 

 

 

 

Mitt namn är Nelly Hellgren och jag studerar vid Linköpings universitet på slöjd, hantverk 

och formgivningsprogrammet. Den treåriga utbildningen med inriktning textil, leder till en 

filosofie kandidatexamen. Där omsätter vi teoretiska kunskaper inom en praktisk verksamhet. 

För närvarande skriver jag min kandidatuppsats. Syftet med studien är att få ökad kunskap 

och förståelse för den rådande retrorörelsen. Därmed få en inblick av det omfattande 

fenomenet vintagemode. 

 

Vintagebutiksinnehavare tar naturligtvis del av denna trend. Eftersom du arbetar inom 

andrahandsmarknaden undrar jag om du skulle vilja delta i en intervju som rör detta. Ditt 

deltagande är helt frivilligt och om du väljer att deltaga har du rätt att avbryta när du så vill. 

 

Den information som framkommer i intervjuerna kommer endast att användas i min 

kandidatuppsats. Intervjun kommer att spelas in med diktafon men informationen som lämnas 

behandlas konfidentiellt. Du får gärna vara anonym om du så önskar. 

 

För mig är det mycket betydelsefullt att få information, kunskap och erfarenheter från de 

personer som är mest kunniga inom det här området, för att resultatet i uppsatsen ska bli så 

trovärdigt och tillförlitligt som möjligt.  

 

Jag skulle gärna vilja intervjua er snarast möjligast. Intervjun tar cirka 30 minuter. Är du 

intresserad av att delta kan du höra av dig till mig inom kort (kontaktuppgifter lämnas i slutet 

av brevet). 

 

Avslutningsvis vill jag tacka dig på förhand för att du tar dig tid med min studie! 

 

Vänligaste Hälsningar, 

Nelly Hellgren 

 



40 
 

Bilaga 2. 

 

Mindmap – utgångsfrågor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vintagemode 

Vad utmärker ett 

vintageplagg? 

Hur bedöms 

kvalitén på ett 

plagg? Vem är det som 

handlar vintage? 

/Er målkund? 

Vad har couture för 

betydelse i detta 

sammanhang? 

Varför väljer 

man att handla 

vintage? 

Hur har den rådande 

retrorörelsen expanderat 

inom modevärlden? 

Hur har vintagemodet 

fått den status den har 

idag?  

Förklara skillnaden 

mellan vintage och 

secondhand. 

Hur kommer det 

sig att dessa flätats 

samman alltmer? 

Hur stor vikt har 

miljöaspekten i valet av 

andrahandskonsumtion? 

 

Har retrorörelsen blivit 

en motreaktion till 

överkonsumtion? 

Bör man skilja dessa 

två mer åt? 

Hur ställer sig 

konsumenterna 

kring detta 

faktum? 


