
Världens Garderob
Om hur Emmaus 
Björkå kan stärka sin 
insamlingsverksamhet 
& nå ut med sitt 
budskap

Kurs: 2DI36E design och designområden 

Delkurs: Självständigt arbete
Kursansvarig: Miguel Salinas
Examinator: Magnus Silfverhielm
Delkurs: Design, konst och vetenskap IV
Kursansvarig: René Nordstierna
Examinator: René Nordstierna

Personalen som “marknadsförare på deltid”

“Jag hörde ett samtal bland 
de anställda en gång, om hur 
deras butikshyra slukade hela 
överskottet. Och det kändes 
ju inte så bra att höra”

“...Jag önskar att jag vore mer 
medveten, jag borde fråga 
personalen mer” 

“Där vi lämnar kläder är 
de väldigt trevliga och 
engagerade”

Om personalen är 
kritisk, blir kunden 
tveksam. 

Ofta kommer man 
sig inte för med att 
fråga.

Människor lämnar 
gärna sina saker till 
dem som gett ett 
gott intryck.

Personal som marknadsförare 
på deltid: 

• delar genuint Emmaus 
Björkås värderingar 

• har ordentlig kunskap – 
från Abbé Pierre till de olika 
projekten

• gillar människor, tar aktivt 
kontakt

• är engagerade och berättar 
om Emmaus Björkå

BERÄTTELSER INSIKT LÖSNING

! Viktigt att intern kommunikation finns och fungerar

Examination: 2013 05 20 

Martina Sasioglu
Rapport för självständigt arbete
Handledare: Mikael Nyström
Oppontent: Emma Hägerman

Institutionen för design, hållbar utveckling
Linnéuniversitetet



Sammanfattning

Världens garderob undersöker hur Emmaus Björkå kan stärka sin insamlingsverksamhet och 
nå ut med sitt budskap. Projektets uppgift är att belysa vilka områden som kan utnyttjas 
för kommunikation och varför, samt att visa förslag på hur detta kan göras. Genom kart-
läggningar av möten mellan Emmaus Björkå och deras kunder och givare har områden där 
det finns möjligheter att med enkla medel nå ut med sitt budskap ringats in. Av dessa har 
personal, skyltfönster och insamlingsbox valts ut. Eftersom Emmaus Björkå efterfrågade 
idéer till sin nya insamlingsbox, lades extra fokus på den. I projektet är Världens garderob en 
metafor för Emmaus Björkås insamlingsverksamhet, där man på olika sätt sparar, bevarar 
och fördelar kläder för en bättre värld. 

Abstract

The Global Wardrobe project is about how Emmaus Björkå can strengthen their collecting 
of clothes and textiles and reach out with their message. The aim of the project is to 
explore what areas can be used for communication, and why, as well as to suggest how this 
can be done. By mapping meetings between Emmaus Björkå and their customers the areas 
where it would be easy to spread the message have been identified. The choice has fallen 
on personnel, display windows, and collection containers. As requested by Emmaus 
Björkå, further attention has been given to their newly developed collection container. 
The Global Wardrobe is a metaphor for Emmaus Björkå’s collecting activities, since they 
preserve, store and allocate clothes for a better world.
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1.	 BAKGRUND

Abbé Pierre, Emmaüs och Emmaus Björkå

Emmaus Björkå är en religöst obunden organisation, med valspråket ”Inte bara för att 
lindra nöd, utan också för att avskaffa nödens orsaker”.1 De är en av flera hundra Emmaus 
organisationer under Emmaus Internationals paraply. Emmausrörelsen startade officiellt 
1949 i Frankrike, och grundades av prästen och människorättsaktivisten l’Abbé Pierre som 
börjat ta hand om människor som blivit hemlösa under kriget genom att ge dem mat och 
husrum. Huset kallade han för Emmaüs efter platsen i Palestina där några lärjungar fick 
se Jesus återuppstå – en metafor för nytt hopp. Att människor ger sig själva nytt hopp och 
ett meningsfullt liv genom att hjälpa andra var L’Abbés grundidé2 och han engagerade de 
hemlösa i arbetet för att tillsammans bygga upp sin vardag. För att ha råd att mätta alla 
magar började de samla in skrot och annat som gick att återvinna för att sälja vidare3 – 
fröet till Emmaus second-handverksamhet började gro. 

1.1 Problemområde

Återanvändning

Vi slänger allt mer kläder – närmare 8 kilo per person och år.4 Detta visar en studie som 
Högskolan i Borås gjorde i mars förra året. Istället för att kasta textilierna finns det två 
alternativ; återvinning som innebär att råvaran i kläderna tas tillvara för nyproduktion, 
eller återanvändning, vilket innebär att kläder används på nytt precis som de är eller med 
små förändringar. Återanvändning minskar i praktiken efterfrågan på nyproduktion5, 
samtidigt som det ger våra artefakter en längre livslängd. 97 procent energi sparas jämfört 
med om samma plagg hade nyproducerats och dessutom förbrukas inte stora mängder 
kemikalier och vatten.6 

Second-hand är starkt förknippat med återanvändning, och förekommer i många former. 
Det finns vinstdrivande second-handföretag, som köper upp och säljer trendriktiga kläder 
och prylar i vinstsyfte. Vidare finns det ideella second-handorganisationer, som tar emot 
och säljer människors gåvor för att i sin tur dela ut vinsten (och ibland även gåvorna 
direkt) i form av ett ekonomiskt stöd till välgörande ändamål. För personer som vill sälja 
sina saker själva finns andrahandsmarknader som Tradera eller Blocket.

Kläder som råvara

Emmaus Björkå konkurrerar i dagsläget främst med andra second-handorganisationer 
när det gäller sin insamling och vill därför tydligare positionera sig i förhållande till 

1   http://www.emmausbjorka.se/omoss_historia.html

2   Leijnse, 2000, s.14

3   Burton, Jane, Abbé Pierre – A Biography

4   Ekström, 2012, s.12

5   Ekström, 2012, s.63

6   http://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/hitta-din-egen-smarta-och-personliga-stil
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organisationer som till exempel Myrorna.  De är oroliga för framtiden då det blir allt 
vanligare att större företag startar egna insamlingar för att använda kläder som råvara 
och därmed tar delar av de gåvor som genererar medlen till Emmaus Björkås solidaritets-
arbete. Klädinsamling för återvinning är något som ingår i fler och fler storföretags 
verksamheter, dels för att ta ett miljöansvar men främst för att spara pengar eftersom 
råvarorna börjat minska och därför blivit allt dyrare. Exempel på detta är företaget Puma 
som i sin Bring me back kampanj ber sina kunder att lämna tillbaka begagnade skor och 
kläder från Puma (och andra märken) i deras Bring back bin.7 Även företaget H&M har 
sedan årsskiftet startat sin egen insamling i utvalda butiker där de tar emot såväl H&M-
kläder som kläder av andra märken, i utbyte mot en rabattkupong.8

Oseriösa aktörer

Ett annat problem är att det finns oseriösa aktörer på marknaden, vilket skadar ideella 
organisationer på ett kollektivt plan. UFF, eller Humana Sverige som de bytt namn till, 
blev till exempel påkomna med att endast skänka 3% till de välgörande ändamålen9. En 
sådan skandal gör att många människor blir besvikna och skeptiska till att över huvud 
taget skänka bort sina kläder. Har organisationen ett 90-konto, betyder det att Svensk 
insamlingskontroll årligen granskar organisationens verksamhet för att bekräfta att de 
följer reglerna på den seriösa marknaden. Bland annat finns det krav på att minst 75% 
av intäkterna skall gå till de välgörande ändamålen, medan högst 25% får användas 
till kostnader för administration och insamling.10 Fram till och med årsskiftet 2012 
sammanställde Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, Frii, årligen en lista för oseriösa 
aktörer på marknaden.11 Där namngavs organisationer som fått sitt 90-konto indraget på 
grund av exempelvis misskött ekonomi, vilseledande marknadsföring eller oetiskt 
arbetsätt. Listan publiceras dock inte längre eftersom den gav intryck av större kontroll 
över organisationerna än vad som faktiskt var fallet. Dessutom kunde man inte heller 
garantera att de som inte var med på listan skötte sig fläckfritt, något som uppdagades då 
förskingringsskandalen på Röda Korset avslöjades.12  Istället har redovisningskraven för 
ideella organisationer skärpts ytterligare.13 Emmaus Björkå har ett 90-konto och är måna 
om att visa att de är en seriös organisation och tydligt förmedla sitt budskap, mål och 
syfte.

Hållbar utveckling

Det finns många aspekter av Emmaus Björkås verksamhet som bidrar till en hållbar ut-
veckling. Jämfört med nyproduktion bidrar återanvändning till ett ekologiskt mer hållbart 
konsumtions- och produktionsmönster. Många som handlar på second-hand ser också 
en hälsovinst då kemikalier och gifter ofta har tvättats ur kläderna. Dessutom skapas 

7     http://www.puma.com/bringmeback

8     http://www.va.se/va-hallbarhet/hm-startar-global-kladinsamling-463976

9     http://www.svd.se/nyheter/inrikes/ingenting-hindrar-oserios-insamling_707203.svd

10   http://www.svd.se/nyheter/inrikes/ingenting-hindrar-oserios-insamling_707203.svd

11   Von Sydow, 2012, s.8

12   Von Sydow, 2012, s.8

13   Ros Jernberg, 2012 s.5
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social hållbarhet genom att människor i nöd får hjälp att skapa en bättre tillvaro, men 
också i att människor indirekt inspireras att agera och känna medmänsklighet. Slutligen 
ger det upphov till ekonomisk hållbarhet då priset kan hållas lägre än för motsvarande 
nyproducerade varor, samhällets sopkostnader hålls nere, samtidigt som de ekonomiska 
medlen som genereras vid försäljning placeras där de behövs och gör skillnad. 

1.2 Problemområdets avgränsning

Projektet är avgränsat till Emmaus Björkå i Göteborg. Då Emmaus Björkå är en ideell 
organisation som jobbar för välgörande ändamål kändes det viktigt att ta vara på de 
möjligheter till marknadsföring de redan har, men inte utnyttjar. Dessa områden 
ringades in under processen och resulterade i riktlinjer för personal, förslag till att utnyttja 
skyltfönstren, samt insamlingsboxen som bärare av både budskap och information. 

1.3 Problemformulering

Emmaus Björkå angav denna problemformulering för projektet:

”Konkurrensen inom insamling växer. På marknaden finns både seriösa ideella 
organisationer, oseriösa organisationer och vinstdrivande företag. Hur kan 
Emmaus Björkå säkra (och utöka) sina marknadsandelar och kommunicera att 
Emmaus Björkå är det bästa alternativet?”

Med detta som utgångspunkt följer även frågor som; Varför väljer människor second-hand? Vad 
stärker människors förtroende för en ideell organisation? Hur kan man med små medel öka människors 
medvetenhet och intresse av att bidra?   

1.4 Mål & Syfte

Målet med detta projekt är att på ett illustrativt och lättsamt sätt kommunicera Emmaus 
Björkås verksamhet, med fokus på insamling och de välgörande ändamålen. Det 
skall stärka människors förtroende för Emmaus Björkå, och underlätta för dem att göra 
ett medvetet val. Syftet är att öka kännedomen och kunskapen om Emmaus Björkå, 
samt belysa kundens/givarens stora betydelse för solidaritetsarbetet och i förlängningen få 
människor att vilja skänka sina saker till just dem.

1.5 Målgrupp

Medveten konsumtion och medmänsklighet är något som berör alla människor. Projektet 
riktar sig till dem som redan handlar hos eller skänker till Emmaus Björkå, men vill också 
väcka intresse hos potentiella kunder/givare. 
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2.	 METODOLOGI

2.1 Teoretisk ram

Service Design

Service Design är en process för att organisera människor, infrastruktur, kommunikation 
eller andra komponenter i en tjänst. Syftet är att skapa tjänster baserade på kundernas 
behov, så att tjänsterna blir användarvänliga, konkurrenskraftiga och relevanta för 
kunderna.14  Eftersom Service Design görs ur ett användarperspektiv används kvalitativa 
undersökningsmetoder för att samla en fördjupad förståelse av mänskliga beteenden och 
orsakerna till dessa.15 Intervjuer av målgruppen och analyser av dessa, tillsammans med 
en grundläggande förståelse av beställaren är viktigt som underlag för de lösningar som 
tas fram. Birgit Mager, professor inom Service Design, beskriver i sin föreläsning tre 
olika nivåer av Service Design.16  Dessa är strateginivå, systemnivå samt interfacenivå. 
Strateginivå behandlar positionering och nytänkande strategier för tjänster, medan 
systemnivån ser över de interna strukturer och processer som finns på exempelvis ett 
företag då dessa indirekt påverkar kundupplevelsen. Interfacenivån, där detta projekt 
placeras, innefattar den direkta relationen med kunderna och kommunikationen utåt. På 
denna nivå är det vanligt att göra Customer Journey Mapping, även kallat kundresor. 
Detta är ett analysverktyg som visar hur kunden eller målgruppen rör sig genom och 
interagerar med en tjänst (kundens “resa” genom tjänsten) och pekar på problemområden 
där insatser behövs för att en tjänst ska bli bättre.17 Dessa områden kallas i projektet för 
framgångskritiska lägen.

14   http://www.transformatordesign.se/ordlista/

15   http://www.transformatordesign.se/ordlista/

16   http://www.youtube.com/watch?v=uvnxh0gHY0w&feature=player_embedded

17   http://www.transformatordesign.se/ordlista/

Bild 1: Birgit Magers föreläsning om Service Design
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Rosdiagram

Ett rosdiagram (även kallat spindeldiagram) är en typ av grafisk presentation som ger en 
helhetsbild och visar sambandet mellan flera aspekter på samma gång.18 Rosdiagrammet 
är cirkulärt och kan ha x antal linjer som motsvarar olika alternativ samt x antal cirklar 
som motsvarar en skala. Både linjer och cirklar utgår från mitten. Denna typ av diagram 
fungerar bra för att visualisera information på ett snabbt och kommunikativt sätt, och har 
i projektet använts för att samla svar från intervjuer och få en överskådlig bild.

Skissande

Pirjo Birgerstams Skapande handling har varit till hjälp då även skissande använts som 
metod. Hon beskriver skissprocessen som en handlingskedja, där information och 
upplevelser ordnas upp och leder vidare till nya oförutsedda frågor och idéer, eller 
oväntade svar.19 Birgerstam menar vidare att skissandets gestaltande funktion handlar om 
överföring av information där fokus pendlar mellan form, innehåll och medier, i uppgift 
att skapa en helhet av dessa.20 Skissen är inte ett resultat eller en färdig formidé. Istället är 
det en successivt växande struktur som vägleder ens tankar till alternativa möjligheter.21 
Skissen innefattar också ett kritiskt granskande av det som utvecklas, för att ta beslut om 
vad som kan bibehållas, ändras eller utvecklas vidare.22

Textanalys

Säfström & Östmans Textanalys som bland annat behandlar positioneringsanalys har 
kommit till nytta i projektet. De beskriver positioneringsanalys som ”en analytisk kart-  
läggning av hur någon förhåller sig kommunikativt till någon annan med hänsyn till 
något” där språk, text och semiotik spelar roll.23  Vidare beskrivs olika genrer av text 
(genre refererar till det mål texten är utformad för att uppnå): berättande-, förklarande-, 
övertalande- och instruerande genrer.24 Den berättande genren berättar vad som hände, 
ofta i förfluten tid. Den förklarande genren förklarar vad som är fallet och använder 
ofta verb som är och har, med ett indirekt tilltal. Den övertalande genren använder 
istället direkt tilltal och ställer mottagaren i fokus då det vill påverka och engagera. Den 
instruerande genren fokuserar också på mottagaren, och syftar till att berätta hur något 
skall göras. 

18   Norberg, s 5

19   Birgerstam, s 14

20   Birgerstam, s 123

21   Birgerstam, s 166

22   Birgerstam s 80

23   Säfström & Östman, s 148

24   Säfström & Östman, s 179
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2.2 Praktiskt utförande

Projektet inleddes med bakgrundsundersökningar av problemområdet, samt ett 
studiebesök och första möte på Emmaus Björkås huvudkontor i Göteborg. Under 
projektets gång fördes en dialog med Emmaus Björkå, med återkoppling efter del-
moment i kursen. Även deras butiker besöktes, där personal berättade om kundmötet, 
medlemsträffar och butiksskyltning. En omvärldsanalys gjordes för att hämta kunskap 
om hur andra aktörer förhållit sig kommunikativt och öppna upp för nya idéer. För att 
få förståelse för Emmaus Björkås insamlingsverksamhet lästes deras Årsberättelse25 och 
kondenserades i en mind-map.26 Även annat material som finns tillgängligt på Emmaus 
Björkås hemsida och butiker granskades och texterna analyserades för att få en uppfattning 
om hur de förhåller sig kommunikativt. Textgenrer hölls i åtanke för att formulera den 
text som senare blev relevant för projektet. Emmaus Björkå har nyligen investerat i en 
grafisk profil, där ytterligare riktlinjer för kommunikation ges. Denna användes som 
underlag för färgval, typsnitt och språk. Intervjuer av målgruppen var till stort värde för 
projektet, och respondenternas svar har visualiserats i rosdiagram som sedan analyserats 
för att hitta intressanta samband, tanke- och beteendemönster. Därefter gjordes Customer 
Journey Mapping, där framgångskritiska lägen markerades ut med tillägg av potentiella 
informationsbärare, då information var något som målgruppen saknat. Parallellt med 
insamlandet av information har skissande hjälpt till att organisera och förmedla såväl 
information under processen, som utseende för de slutliga lösningarna. Skissandet gick 
från enkla idéskisser för hand till mer detaljrika och till sist digitala visualiseringar. 
Mycket av skissandet skedde i lösa delar som sedan organiserades på olika sätt tills en 
kommunikativ och tilltalande helhet hittades. Slutligen gjordes fullskaleexperiment med 
återkoppling från målgruppen. 

25  Emmaus Björkås årsredovisning (2011) och sammanfattning av året: projekt, händelser, events etc

26  Metod för att ta fram grundläggande strukturprinciper från linjär information, och språngbräda för kreativa tankar. Buzan, 1993, s140 
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3.	 	RESULTAT

3.1 Skiss och gestaltningsprocess

Omvärldsanalys 

Inledande gjordes en omvärldsanalys. Denna hölls bred, men med ledorden lättsamhet och 
transparens. Transparens har i vid mening genomsyrat projektet då det behövs en öppen-
het för att tillåta kunder/givare att göra medvetna val. Ett lättsamt förhållningssätt var att 
föredra, då moraliska pekpinnar inte ansågs lämpliga för att förmedla budskapet på ett 
effektivt sätt. Lättsamhet kan dessutom innefatta ord som glädje, trevlig, värme och kul vilka 
finns med som värdeord i Emmaus Björkås grafiska profil. I omvärldsanalysen fanns bland 
annat Postbilen och Velopresso, som båda visar exempel på visuell transparens genom 
att använda sig av genomskärningar. Postbilen förmedlar budskapet Sveriges viktigaste 
paket genom att ha en fotorealistisk bild av paket på sidan av skåpsutrymmet. Fotot får 
människor att reagera då det ser verklighetstroget och 3-dimensionellt ut. Velopresso har 
istället använt sig av en grafisk illustration som gör att man får en inblick i den cyklande 
espressobarens maskineri på ett lekfullt sätt.

Omvärldsanalysen uppmärksammade även insamlingsboxar från bland andra Myrorna, 
Puma och Emmaus Björkå. Exemplet från Myrorna ger applåder när någon öppnar lådan 
för att lämna sin gåva. Detta skänker en glädje, ger givaren en form av belöning och 
anledning att känna sig duktig. Pumas insamlingsbox visar exempel på hur färg och språk 

Bild 2: Postbilen

Bild 3: Velopresso

Bild 4: Myrorna Bild 5: Puma Bild 6: Emmaus Björkå
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kan förmedla både avsändaren och syftet på ett tydligt sätt. Emmaus Björkås insamlings-
boxar är däremot relativt anonyma, med sin ljusgrå färg och sparsamma användning 
av text och bild. De stämmer inte heller överens med de värdeord Emmaus Björkå vill 
förknippas med.  

Idé- och konceptutveckling

De tidiga skisserna som presenterades för koncepten vid Prima Vista27 påvisade idéer kring 
olika sätt att kommunicera Emmaus Björkå utåt.  En tanke var att använda sig av l’Abbé 
Pierre som företagsfigur, då han är en viktig del av deras historia och skulle kunna fungera 
för att förmedla deras budskap. En annan var en karta, som skulle knyta ihop det lokala 
arbetet med det globala. Kartan skulle visa hur hjälpen går från Emmaus Björkå här i 
Sverige till de olika samarbetsländerna, och givarens/kundens viktiga roll. Den tredje idén 
handlade om att belysa de olika anledningarna till varför det ur kundernas/givarnas perspektiv 
är bra att välja Emmaus Björkå. Dessa idéer har följt med under designprocessen men 
förändrats och utvecklats under arbetets gång. 

Intervjuer, kartläggningar & analyser

Emmaus Björkås verksamhet har många olika delar. För att lättare kunna diskutera 
projektet med andra samt själv få en överblick av helheten gjordes först en mind-map över 
hur insamling, butiker och de olika projekten hänger ihop.28 Denna förenklades ytterligare 
en gång i form av en beskrivande bild, som förklarar hur Emmaus Björkås verksamhet 
bygger på att människor skänker kläder och prylar, som sedan sätts in i ett kretslopp. 
Bilden visar att Emmaus Björkås centrallager är första stoppet efter att gåvan lämnats. Där 
sorteras kläder in i olika kategorier som herr, dam eller retro för att sedan prismärkas. De 
hamnar i ett lager, och skickas sedan till butikerna utifrån butikernas efterfrågan. Vissa gåvor 
går direkt som bistånd. Till exempel skickas en del skor som anses lämpliga att använda i 
ökenklimat till Västsahariska flyktinglägren i Algeriet. Annars sker biståndsarbetet främst 
genom ekonomiskt stöd, som genererats då varorna sålts i Emmaus Björkås butiker här 
i Sverige. Bilden har varit till hjälp för att förklara samband och skillnader mellan kund- 

27  Kursens första presentation

28  Se bilaga 5: mind-map över Emmaus Björkås insamlingsverksamhet

Abbé Pierre och karta, tidiga idéer
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och givarperspektivet. Till exempel tänker kunden och givaren på olika sätt, trots att de i 
slutändan bidrar till samma sak; välgörande ändamål. Givaren vill vara medveten i sitt 
val och tycker att det är viktigt att gåvan går till en bra sak. Kunden är däremot inte lika 
medveten och det är först och främst sortimentet som är den avgörande faktorn för var 
kunden handlar. Detta framkom i intervjuerna, där majoriteten av respondenterna såg en 
direkt koppling mellan gåvor och de välgörande ändamålen, medan köp snarare ansågs ha 
positiva sidoeffekter.

I projektet intervjuades ett 20-tal slumpvis utvalda människor om deras relation till 
second-hand.29 Svaren från intervjuerna har stöd av en större undersökning gjord av 
Textilhögskolan i Borås, där det bland annat framgår att människor helst skänker till en 
ideell organisation framför ett vinstdrivande företag när de vill bli av med kläder/prylar, 
eftersom de ser värdet i den goda gärningen.30 Samtidigt framkommer att det finns en 
misstro och skepsis, exempelvis mot religiösa värdegrunder, att kläder säljs vidare och slår 
ut marknader i u-länder, eller att pengarna faktiskt inte når fram. Rosdiagrammen visar 
att människor tycker att det är viktigt att få veta och ta del av vad de bidrar till genom sin 
gåva, men att de i dagsläget saknar sådan information.31 Emmaus Björkå har denna typ 
av information i sin Årsberättelse, som finns både i butik och på hemsidan – något deras 
kunder tycks missa. Rosdiagrammen visar också ett glapp mellan vad människor tycker 
och hur de faktiskt gör.32 Även då kunderna vill vara medvetna i sina val och handlingar, 
väljer de ofta på grund av tidsbrist det närmaste alternativet när de skall skänka. Många 
människor skäms för att de inte vet mer, eller önskar att de på något sätt tog reda på den 
information som finns tillgänglig. 

29  se bilagor 6 och 7: Svar i rosdiagram 

30  Ekström, 2012, s.12

31  se bilaga 6.2: Analys av svar i rosdiagram, handla & skänka

32  se bilaga 7.2: Analys av svar i rosdiagram, skänka
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Utifrån intervjuerna gjordes Customer Journey Mapping. Den första visar kundens och 
givarens resa före, under tiden och efter det att denne skall handla på eller skänka till 
Emmaus Björkå.33 Här markerades framgångskritiska lägen ut, där det finns möjligheter 
att positivt höja kund– eller givarupplevelsen. Då fokus skulle ligga på insamlingsboxen 
gjordes ytterligare en resa, som bara behandlar dem som skall skänka.34 Denna stärktes 
med en mer ingående intervju av en person som själv är i startfasen att skänka. Frågorna 
handlade om vilka beslut som tas, vad som görs och i vilken ordning, samt känslor 
involverade i givarprocessen. Personen som intervjuades togs även med på en promenad 
i Göteborg, främst i Majorna, för att uppleva Emmaus Björkås och andra organisationers 
boxar. Slutligen besöktes även Backaplan där Emmaus Björkås nya insamlingsbox och en 
av Myrornas boxar står. Promenaden gav upphov till en rad insikter. Hade vi inte vetat 
var vi skulle leta efter Emmaus Björkås boxar, hade vi nog inte lagt märke till dem på 
grund av deras diskreta ljusgrå färg. Utseendet skiljer sig inte heller särskilt från exempelvis 
Humana Sveriges eller Flimos boxar – två oseriösa aktörer.35 En viktig iakttagelse gjordes 
när vi nådde till Myrornas insamlingsbox. Personen uttryckte att eftersom det ser ut som 
om de tar hand om insamlingsboxen skulle han lita på att de också tar hand om kläderna – 
de andra vi sett undrade han däremot om de ens tömmer. Utseendet spelar alltså en viktig 
roll för förtroende.

I det fortsatta arbetet valdes tre av de framgångskritiska lägena ut: skyltfönstret, personalen 
och insamlingsboxen. Dessa tre sammanfaller med potentiella informationsbärare och har 
därför kapacitet att utnyttjas för kommunikation som skulle stärka insamlingsverksamheten. 
Det lades extra fokus på insamlingsboxens yttre då detta var något Emmaus Björkå själva 
efterfrågat.

Personalen

En mycket viktig framgångskritisk punkt i kundresan är personalen. Christian Grönroos, 
professor med inriktning mot tjänste- och relationsmarknadsföring, menar att personalen 
har en stor inverkan på kundens värdeskapande och kan ses som marknadsförare på 
deltid, då de står i direktkontakt med kunderna.36 I det här fallet kommunicerar de 
vad Emmaus Björkå är och jobbar för. Är upplevelsen inte positiv tappar organisationen 
människors förtroende. Många av dem som intervjuades sa att de ofta skänker till de 

33  se bilaga 8: Customer Journey Mapping, givarens/kundens resa

34  se bilaga 8.2: Customer Journey Mapping, givarens resa

35  http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.815718-nya-kladinsamlingar-kritiseras

36  Grönroos, 2009, s 73
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ställen de känner till och fått ett gott intryck av. En respondent berättar hur hon överhört 
ett sarkastiskt samtal mellan personal om hur det knappt blev pengar kvar efter att de 
betalt lokalens hyra, vilket hon menade fick henne att ifrågasätta om hon skulle fortsätta 
att gynna dem. Det framgick också att många önskade att de själva pratat mer med 
personalen. Förslag på vad som skulle kunna hjälpa till att stärka informationsutbytet 
mellan kunder och personal var bland annat en ”fråga mig” skylt på bröstet, eller ryggen. 
Dessa upplevdes dock en aning krystade. Istället skulle personalen själva kunna inbjuda 
till samtal eller självmant börja berätta om exempelvis projekt och sprida Emmaus 
Björkås budskap. Det är viktigt att intern kommunikation finns och fungerar, så att de 
som jobbar känner sig insatta och säkra i sin roll som marknadsförare på deltid. Ger 
försäljarna kunderna en positiv upplevelse, är det stor chans att de kommer tillbaka när 
det är dags att skänka något. Riktlinjer för personalen arbetades fram, så att de på ett 
genuint och naturligt sätt skall kunna förmedla Emmaus Björkås budskap och stärka 
kundupplevelsen.37 

Skyltfönster som plats för upplysning

Skyltfönster är en effektiv plats att kommunicera på och något som antingen lockar 
in människor i butiken, eller får dem att avstå.38 Skyltfönstret markerades som ett 
framgångskritiskt läge då det är vad förbipasserande ser, vare sig de sedan går in i butiken 
eller ej. Emmaus Björkå behöver nå även de människor som inte kommer att gå in i deras 
butik eftersom många kan tänka sig att skänka, men inte är kunder. Dessa människor 
har ingen naturlig möjlighet att ta del av informationen om den endast finns tillgänglig i 
butiken, eller höra det som personalen kan berätta. Dessutom kanske de inte heller tittar 
på hemsidan, då Emmaus Björkå inte kommer upp som synlig träff om man googlar på 
exempelvis ”second hand” eller ”skänka second hand Göteborg”.  Då 90-kontot begränsar 
budgeten för organisationens pengar är det inte möjligt att spendera stora summor på 
större offentlig skyltning i stan.  De som intervjuades menade också att det var onödigt 
att lägga pengar på ”sådana där små lappar, som ingen läser”. Likväl är det viktigt att 
kunna sprida information, som att det t.ex. är möjligt att skänka kläder direkt i butiken. 
Många av de intervjuade uppgav att de brukar lämna sina kläder och prylar hos Myrorna 
på Järntorget. Att det också går att lämna sakerna på Emmaus Björkå en liten bit bort 
på Linnégatan var däremot relativt okänt. En av idéerna till reklamspridning utanför 
butikerna var att använda sig av påsar från Emmaus Björkå vilka skulle bäras runt av deras 
kunder på stan. Risken är dock stor att påsarna glider obemärkt förbi. Istället valdes att 

37  Se bilaga 1: Resultat, personal som marknadsförare på deltid

38  Bergström & Fölster, 2010, s 50

Montage av skyltfönster, process
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ta vara på Emmaus Björkås fantastiska läge på Linnégatan, där skyltfönstren följer gatan 
en bra bit.39 På natten lyser de upp som lyktor i mörkret och drar till sig uppmärksamhet. 
Fönstren används självklart för att skylta med saker som lockar kunder till köp, men de 
har även potential att utnyttjas för kunskapsspridning om Emmaus Björkås verksamhet 
och låta människor veta att de kan skänka saker i butiken. Med en text som riktar sig direkt 
till den som går förbi, en påse med kläder och förslagsvis en karta med samarbetsländerna 
blir budskapet tydligt40. Detta förslag visualiserades som ett montage i Photoshop.

Insamlingsboxen som budskapsbärare

Den nya insamlingsboxen är framtagen främst för bättre logistik, men saknar en tydlig 
identitet som kommunicerar Emmaus Björkås budskap och annan viktig information om 
insamlingen. Trots ovandelens mjukare linjer, uppfattas den som hård, ful och tråkig med 
sitt pansarliknande yttre. 

Idéer för hur insamlingsboxen skulle se ut och vilken typ av information den skulle bära 
på växte fram under projektets gång, både med hjälp av skissande och svar från intervjuer 
och analyser. Bra Miljöval-märkningen kom att väljas bort då den gäller deras butiker och 
är förvirrande för givare som skall lämna kläder. Tidiga förslag gjordes med kartor av olika 
slag och Emmaus Björkås egna mönster som dekoration. För att rama in eventuell text 
provades mjukare former då deras grafiska profil anger att de bör undvika det kantiga och 
vassa. Ett annat förslag ville utnyttja insamlingsboxens fysiska utseende, där klädinkastet 
förde tankarna till en byrålåda. Detta ledde i sin tur till garderobskonceptet som kom att 
ge projektet sitt namn. Världens garderob fungerar i projektet som en metafor för Emmaus 
Björkås insamlingsverksamhet – där man sparar, bevarar och fördelar kläder för en bättre 
värld på olika sätt. Konceptet gick också att koppla ihop med insikter från de Customer 
Journey Mappings som gjorts – antingen köper man ett ytterligare plagg till sin garderob i 
deras butiker, eller så inser man att man har saker som skall skänkas bort.  Ordet garderob, 
kommer ursprungligen från franskans Garde-robe.41  Verbet garder betyder spara, förvara, 

39  Se Bilaga 2: Resultat, Skyltfönster som en plats för budskap

40  Se Bilaga 2.2 Resultat, Skultfönster som en plats för budskap

41  Marklund, 1992, s 336
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bevara medan robe betyder dräkt eller klänning, alltså kläder. Eftersom det franska språket 
har en koppling till grundaren l’Abbé Pierre var det extra passande. Alternativ till den grå 
grundfärgen provades, bland annat röd, orange och blå som alla återfinns i det grafiska 
material Emmaus Björkå använder sig av. Den blå valdes då den ansågs harmonisk och 
hade en passande kontrastverkan till övriga färger från den grafiska profilen. Skissandet 
gjordes initialt för hand, men sedan främst i programmen Photoshop och Illustrator, där 
objekt lätt kunde flyttas, ändras färg och storlek på eller ritas om. 

skissprocess: mönster, karta, byrå, garderob, färger



14

Garderobskonceptet tillsammans med influenser från exemplen på visuell transparens i 
omvärldsanalysen gav upphov till idén att illustrera en garderob på en av insamlingsboxens 
gavlar. Orginalteckningarna som gjordes på fri hand tillät att avbildningarna inte blev 
helt exakta, vilket bidrar till att kläderna och skorna ser begagnade ut. Då projektet ville ta 
hänsyn till Emmaus Björkås visuella uttryck, vektoriserades illustrationerna och färg-
sattes med paletten från de mönstren Emmaus Björkå använder sig av idag.42 De provades 
också som linjeteckningar, men eftersom second-hand präglas av unika, udda saker ansågs 
en blandning av färger mer passande. Olika kompositioner provades för att få till en 
tilltalande helhet. Med illustrationerna på gaveln kunde insamlingsboxens nuvarande text 
i punktform; “kläder, skor, textilier”, tas bort då garderobsuppsättningen kommunicerar 
detta visuellt. För att förtydliga att Emmaus Björkå är avsändaren, användes deras logotyp 
i större format och integrerades med de övriga illustrationerna till garderoben genom att 
den vita bakgrundsplattan fick formen av en låda. Emmaus Björkås målformulering “Vårt 
mål är att jordens resurser skall delas lika och användas på ett sätt som är positivt för både 
människa och miljö”, som är av beskrivande genre, skrevs om till en övertalande genre: 
“Hjälp till att fördela jordens resurser på ett sätt som är positivt för både människa och 
miljö”. På så vis behåller texten sin andemening likväl som den uppmanar till handling. 

42  Se bilaga 4: illustrationer, skissprocess

skissprocess gavel, färger och mänster från grafisk profil
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Eftersom garderoben placerades på gaveln, fick kartan vara på framsidan. Världskartans 
uppgift är att illustrera var i världen gåvan gör skillnad, då detta är något givare bryr sig 
om och uppskattar att få veta. Kartan upplevdes dominant när den var färglagd vilket 
ledde till att den i slutförslaget endast fått tecknade konturer med små stygn.43 Stygnen 
återfinns i garderobens illustrationer. Färgerna grå och orange valdes då de samspelar fint 
med den blå bakgrunden. För att ge givaren en inblick i Emmaus Björkås verksamhet är det 
även viktigt att redovisa vad som görs, utöver var insatsen sker. Stödet förmedlas i dagsläget 
till Nicaragua, Angola, Moçambique, Västsahara (Algeriet), och Palestina (Libanon). 
Emmaus Björkå stödjer projekt som på olika sätt hjälper lokalbefolkningen – i Angola 
stöds bland annat projektet ”Kvinnan och markrätten” för att bekämpa Land Grabbing och i 
palestinska flyktinglägren stöds sjukhus och ungdomscenter. Oftast sker insatserna till det 
civila samhället för att stärka människors möjlighet att organisera och mobilisera sig, samt 
få kunskap om sina rättigheter. Emmaus Björkå stödjer även människor i Sverige. Bland 
annat går kläder och ekonomiskt stöd till asylsökande och papperslösa, och genom daglig 
verksamhet får funktionshindrade komma in i arbetslivet. Då informationen behöver vara 
kort och koncis för att fungera på insamlingsboxen skrevs korta förklarande texter med 
stöd från den mind-map som gjorts tidigare i projektet.44 Ca 4 rader per land upplevdes 
som en lagom mängd. Det krävdes också någon form av inramning till texterna. Former 
som fyrkanter, cirklar, pratbubblor och färglagda rader provades. Pratbubblan valdes 
då den kan tolkas som en röst som berättar. Formen är rektangulär men med rundade 
hörn som går igen i insamlingsboxens välvda tak. Typsnitten hämtades från den grafiska 
profilen: Stone Sans (bold) i rubriken, samt Frutiger (light) i brödtexten. Dessa fungerar 
bra för syftet då de båda är sanserifer och lämpar sig att läsas på håll.45 

43  Se bilaga 4.2: karta, skissprocess

44  Se bilaga 3.4: Resultat, texter välgörande ändamål

45  Hellmark, Christer, s.27
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Västsahara

Sverige

Moçambique

I Nicaragua kämpar unga för 

sin rätt till demokrati, och 

produktiva projekt som 

kvinnokooperativ är viktiga 

för små samhällen.

I Nicaragua kämpar unga för 

sin rätt till demokrati, och 

produktiva projekt som 

kvinnokooperativ är viktiga 

för små samhällen.

I Nicaragua kämpar unga för 

sin rätt till demokrati, och 

produktiva projekt som 

kvinnokooperativ är viktiga 

för små samhällen.

I Nicaragua kämpar unga för 

sin rätt till demokrati, och 

produktiva projekt som 

kvinnokooperativ är viktiga 

för små samhällen.

I Nicaragua kämpar unga för 

sin rätt till demokrati, och 

produktiva projekt som 

kvinnokooperativ är viktiga 

för små samhällen.

I Nicaragua kämpar unga för 

sin rätt till demokrati, och 

produktiva projekt som 

kvinnokooperativ är viktiga 

för små samhällen.

Här gör din 
gåva skillnad!
Vill du veta mer om oss och det 
solidaritetsarbete du bidrar till, eller bli 
medlem i Emmaus Björkå? 
Kom gärna in i någon av våra butiker, ring,
eller besök oss på webben!

Telefon: 031-233080

www.emmausbjorka.se 

www.facebook.com/EmmausBjorka

Palestina
Israel fördrev i slutet av 40-talet 
palestinierna från deras hem 
och sedan dess har det funnits 
palestinska flyktingläger i bland 
annat Libanon, Syrien, Gaza 
och Västbanken. Emmaus Björkå 
stöder Palestina och palestinier-
nas rätt att återvända.

Nicaragua
Ungdomar i Nicaragua får 
hjälp i sin kamp för rätten till 
demokrati. Bidrag går också 
till produktiva projekt som att 
starta kvinno-kooperativ.
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En mer utförlig kontaktinformation skrevs i en övertalande genre.46 Som inledning 
till denna skrevs texten “Vi stödjer människor som själva tagit upp kampen för en 
bättre tillvaro” om till “Var med och stöd dem som själva tagit upp kampen för en 
bättre tillvaro!”. Meningen valdes då den fångar Emmaus Björkås värderingar kring 
att alla själva måste kämpa och engagera sig om något skall bli bättre. Därefter föjer 
kontaktinformation tillsammans med en Qr-kod, i projektet länkad till deras hemsida. I 
början fanns också en längre text som presenterade Emmaus Björkå genom deras historia 
och verksamhet47. Historien har varit viktig i projektet då l’Abbé Pierre var en eldsjäl 
som gett solidaritet ett ansikte och förkroppsligar Emmaus Björkås värderingar. Texten 
blev dock aldeles för lång och valdes bort. l’Abbé Pierre fick istället en plats i form av ett 
citat inne i klädinkastet, endast synligt för dem som öppnar luckan för att skänka. Att 
förmedla till givaren att denne bidragit till något gott och vuxit som människa var viktigt 
i projektet, och idén att ha en text innanför luckan började som ett enkelt “Tack” eller 
“Tack för din gåva”. Detta upplevdes dock utslitet och generellt då det används av nästan 
varenda välgörenhetsorganisation. Att upprepa Myrornas applåd, eller ge en rabattkupong 
som H&M var inte aktuellt. Citatet som till slut valdes, “Att ge är att få” fångar l’Abbés 
grundtanke om att människor hjälper sig själva genom att hjälpa andra. En märkning med 
90-kontot ansågs viktig att ha med för att visa att Emmaus Björkå är en seriös aktör som 
tar vara på givarnas gåvor på ett ansvarsfullt sätt. Denna placerades i ytterkanten på ena 
klädinkastet, tillsammans med en kort förklaring då många inte vet vad ett 90-konto är för 
något. Till sist, för att till knyta ihop framsidan med gaveln, placerades ett par illustrerade 
skor även där. 

Konceptet provades sedan i fullskala för att se om storlek och placering skulle fungera. 

46  Se bilaga 3.3: insamlingsboxens framsida 

47  Se bilaga 4.3: kontaktinformation, skissprocess

visualisering i photoshop, fulllskala på vägg, full skala på box
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Detta gjordes först genom att insamlingsboxen markerades på en vägg där utskrifter av 
de olika elementen kunde tejpas upp. Kartan utelöts då den endast består av en linje och 
kunde visualiseras imaginärt. Två varianter provades, en med större karta och en med 
mindre karta, eftersom kartans storlek påverkar placeringen av texten. Textstorleken 
fungerade väl för ögat både på nära håll och ett par meter bort i båda förslagen. Den större 
kartan valdes som slutligt förslag då den gav ett mer balanserat helhetsintryck. Efter detta 
experiment provades samma sak fast på den riktiga insamlingsboxen. Visualiseringarna av 
förslaget för insamlingsboxen hade skrivits ut och kunde visas för de givare som besökte 
insamlingsboxen, så att de fick ett helhetsintryck utöver de skalenliga delarna som tejpats 
upp. De var mycket positiva till resultatet.

3.2 Sammanfattande argumentation för designlösning

Projektets tre designlösningar48 är framtagna som förslag på hur Emmaus Björkå 
kan använda resurser de redan har till att marknadsföra sig och bygga förtroende för sin 
insamling. Förslagen är både lätta och kostnadseffektiva för Emmaus Björkå att tillämpa. 
Lösningar för personal och skyltfönster är näst intill gratis då de främst tar tid i anspråk. 
Även då det kostar något för insamlingsboxens utseende skulle det vara en investering i en 
egen offentlig reklampelare. 

En trevlig och kunnig personal höjer kundupplevelsen vilket på sikt kan bygga upp 
lojalitet hos deras kunder, som då med stor sannolikhet väljer Emmaus Björkå nästa gång 
de skall skänka kläder eller prylar. Genom att personalen spontant börjar berätta om 
solidaritetsarbetet, överbryggas problemet med att många inte kommer sig för med att fråga 
trots att de tycker att det är viktigt att veta vad de bidrar till. Denna kunskap skapar ökat 
engagemang och större medvetenhet hos kunder och givare. De som inte är kunder hos 
Emmaus Björkå idag och därmed inte besöker butiken, har ändå stor chans att passera deras 
lokal på Linnégatan. Där upplyser skyltfönstret förbipasserande om att man kan skänka 
kläder och prylar till Emmaus Björkå, och uppmanar till en solidarisk handling genom 
frågan ”Har du något som någon annan kan behöva mer?”. 

Även insamlingsboxen bär på information och budskap. Genom att erbjuda informationen 
visar Emmaus Björkå att de är öppna med sin verksamhet och att de är måna om att 
människor skall känna sig informerade och därmed mer engagerade i solidaritetsarbetet. 
Qr-koden kan leda till aktuella kampanjer, och fungera som en direkt länk. En märkning 
med 90-konto finns med då det är en form av garanti för att Emmaus Björkå sköter 
sin ekonomi, och att de pengar gåvorna genererar fördelas ut på ett ansvarsfullt sätt. 
Illustrationerna på gaveln har två syften: att fånga ögat och att uttrycka ”Kläder, skor och 
textil” visuellt.49 Då de för tankarna till en garderob, understryks samtidigt att det inte är 
en plats för trasiga, oanvändbara kläder eller annat skräp. Med texten ”Hjälp till att fördela 
jordens resurser på ett sätt som är bra för både människa och miljö” anknyter det också till 
att kläderna är resurser som kan hjälpa till i världen. Citatet av l’Abbé Pierre finns inne i 
luckan som ett personligt meddelande, bara till den som skänker.

48  Se bilagor 1, 2 och 3 : Resultat 

49  Se bilaga 3.2: Resultat, insamlingsboxens gavel
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3.3 Slutsats & Diskussion

Emmaus Björkå är en av de mindre aktörerna bland välgörenhetsorganisationerna, 
och behöver synas mer för att nå ut på marknaden. Personalen, skyltfönstren och 
insamlingsboxen är tre av de framgångskritiska lägen som projektet identifierat och 
som kan hjälpa Emmaus Björkå att stärka sin insamlingsverksamhet. Detta genom att 
bära på information som givare gärna vill ta del av, samt kommunicera vilka Emmaus 
Björkå är och vad de står för. Tillsammans är de tre koncepten långsiktigt viktiga för 
organisationens varumärkesbyggande och igenkänning. 

Personalen är betydelsefull för kunders och givares värdeskapande. Får kunder och givare 
inte ett gott intryck av människorna bakom Emmaus Björkå, spelar det ingen roll om 
insamlingsboxen eller skyltfönstret är väl genomtänkt.  Emmaus Björkås trevliga och 
kunniga personal kan ge kunderna en inblick i verksamheten vad gäller solidaritetsarbetet 
och engagemanget; mer än ett trevligt bemötande. 

Läget på Linnégatan borde tas tillvara, och ett eller flera skyltfönster kan hjälpa till 
att belysa givarens och gåvornas betydelse för verksamheten. Dessa kan lätt varieras och 
knytas ihop med teman i de övriga skyltningarna, men bör ha ett unikt utseende för att 
särskiljas från de andra. 

Även insamlingsboxen kan sprida information om var i världen gåvorna gör skillnad. Alla 
insamlingsboxar behöver inte se likadana ut – exempelvis kan utvalda insamlingsboxar 
med strategiska placeringar ha hela garderobskonceptet, andra kan fungera med bara 
framsidans information. Vid experiment i fullskala på den riktiga insamlingsboxen var 
det tydligt att pratbubblornas olika färger gav den ett trevligare uttryck, vilket påvisar att 
även mindre förändringar för insamlingsboxen närmare Emmaus Björkås värdeord. Mjuka 
värden som glädje, trevlighet och värme, kommuniceras visuellt genom färger och ord-
val. Minst lika viktiga är de grundläggande värderingarna om solidaritet och rättvisa, där 
l’Abbé Pierre satt sitt avtryck.

Projektet utgick från utseendet på den nyligen framtagna insamlingsboxen och ifrågasatte 
inte dess utformning. Det blev dock tydligt under projektets gång att utformningen av 
insamlingsboxen av olika anledningar är bristfällig. Bland annat sitter luckan till kläd-
inkastet högt upp och exkluderar kortare människor eller rullstolsburna. Klädinkastets 
tekniska funktion gör också att det inte går att öppna luckan om en påse ligger i vägen då 
den låser öppningmekanismen inifrån. En del givare förstår inte heller var de skall lägga 
sina kläder, då de vid flera tillfällen lagt påsen under öppningsmekanismen vilket gör att 
lådan inte kan stängas ordentligt. Förutom de kommunikativa aspekter som detta projekt 
behandlat, bör Emmaus Björkå se över de tekniska lösningarna.

Projektets tre designlösningar är i nuläget koncept som i ett senare skede kan börja 
utarbetas mer i detalj. Samtliga tre förslag arbetar för en ökad positiv kommunikation med 
marknaden och har mött positiv kritik från både Emmaus Björkå och målgruppen.
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Personalen som “marknadsförare på deltid”

“Jag hörde ett samtal bland 
de anställda en gång, om hur 
deras butikshyra slukade hela 
överskottet. Och det kändes 
ju inte så bra att höra”

“...Jag önskar att jag vore mer 
medveten, jag borde fråga 
personalen mer” 

“Där vi lämnar kläder är 
de väldigt trevliga och 
engagerade”

Om personalen är 
kritisk, blir kunden 
tveksam. 

Ofta kommer man 
sig inte för med att 
fråga.

Människor lämnar 
gärna sina saker till 
dem som gett ett 
gott intryck.

Personal som marknadsförare 
på deltid: 

• delar genuint Emmaus 
Björkås värderingar 

• har ordentlig kunskap – 
från Abbé Pierre till de olika 
projekten

• gillar människor, tar aktivt 
kontakt

• är engagerade och berättar 
om Emmaus Björkå

BERÄTTELSER INSIKT LÖSNING

! Viktigt att intern kommunikation finns och fungerar

Personal som marknadsförare på deltid

Bilaga 1 Resultat



BERÄTTELSER

“Jag handlar aldrig 
på second hand. 
Men jag skänker 
gärna.”

“...på Myrorna vid 
Järntorget, efter-
som jag vet att det 
tar emot”

INSIKT

Emmaus Björkå 
behöver nå även 
dem som inte 
handlar(besöker) 
butiken.

Det är relativt 
okänt att även 
Emmaus tar emot 
gåvor på 
Linnégatan. 

LÖSNING: 

Utnyttja läget på 
Linnégatan där 
många människor 
passerar, genom 
att använda 
de fantastiska 
skyltfönstren.

Emmaus Björkås butik, Linnégatan

Skyltfönstret som en plats för budskap

Skyltfönster som en plats för budskap
Bilaga 2 Resultat



Skyltfönstret som en plats för budskap

....istället för “kom in och köp”

Bilaga 2.2

Skyltfönster som en plats för budskap

Resultat



Bilaga 3

BERÄTTELSER INSIKT LÖSNING

“Vi har problem med att 
människor slänger trasiga, 
oanvändbara kläder” 

“Jag önskar att jag tog 
reda på mer information i 
förväg, men tyvärr blir det 
inte så”

“Man vet inte riktigt vilka 
man kan lita på”

“Det ser ut som om de 
tar hand om insamlings-
boxen, och därför skulle 
jag lita på att de också tar 
hand om mina kläder”

Insalmingsboxarna ses 
som soptunnor.

Människor anser att 
information om vad 
de bidrar till är viktig, 
men har själva inte tid 
att leta efter den.

90-kontot bör finnas 
på boxen som en 
markör för seriös 
insamling.

Utseendet skapar 
förtroende.

Insamlingsbox som 
kommunicerar 
Emmaus Björkås 
verksamhet.
Lättsam och tydlig 
med sitt budskap!

Insamlingsboxen som en Världens garderob
Insamlingsboxen som en världens garderob

Resultat



Bilaga 3.2
Insamlingsboxens gavel: 
• Garderobsuppsättning
• budskap
• logotyp

Resultat



Palestinierna kämpar för sin rätt 
att få återvända till Palestina. 
Bidrag går bland annat till sjukhus, 
barn- och ungdomscenter samt 

Vill du veta mer om oss och det 
solidaritetsarbete du bidrar till, eller bli 
medlem i Emmaus Björkå? 
Kom gärna in i någon av våra butiker, ring,
eller besök oss på webben!

Telefon: 031-233080

www.emmausbjorka.se 

www.facebook.com/EmmausBjorka

Var med och stöd 
dem som själva 

tagit upp kampen
för en bättre tillvaro!

Hjälp till att fördela   
jordens resurser på ett 
sätt som är positivt för 
både människa och 
miljö !

Palestinierna kämpar för s in rätt 
att få återvända till Palestina. 
Bidrag går bland annat till sjukhus, 
barn- och ungdomscenter samt 

Ekonomi & ansvar
90-kontot garanterar att vi tar 
hand om ditt bidrag på ett 
ansvarsfullt sätt.  

Bilaga 3.3
Insamlingsboxens framsida: 
• 90-konto
• information om de välgörande ändamålen
• kontaktinformation
• citat av Abbé Pierre
• Qr-kod 
• karta
• logotyp

Resultat



Bilaga 3.4
Texter, välgörande ändamål
(exempel!)

Moçambique
Ekonomiskt stöd går till utbildning 
för att förebygga HIV & AIDS, 
samt Afrikagruppernas arbete för 
minskad fattigdom och ökat folk-
ligt in�ytande . 

Palestinierna kämpar för sin rätt 
att få återvända till Palestina. 
Bidrag går bland annat till sjukhus, 
barn- och ungdomscenter samt 

Sverige
Palestinierna kämpar för sin rätt 
att få återvända till Palestina. 
Bidrag går bland annat till sjukhus, 
barn- och ungdomscenter samt 

Genom “Daglig verksamhet” 
får funktionsnedsatta möjlighet 
till sysselsättning och aktiviteter. 
Stöd går också till asylsökande 
och gömda.

Sverige
Palestinierna kämpar för sin rätt 
att få återvända till Palestina. 
Bidrag går bland annat till sjukhus, 
barn- och ungdomscenter samt 

Genom “Daglig verksamhet” 
får funktionsnedsatta möjlighet 
till sysselsättning och aktiviteter. 
Stöd går också till asylsökande 
och gömda.

Angola
Projektet “Kvinnan & markrätten”
vill motverka landgrabbing. 
Bidrag skickas även till vår syster-
organisation i Angola med målet 
att starta ett jorbrukskollektiv. 

Västsahara
Bidrag går till kampen om ett 
fritt Västsahara – både genom 
opinionsarbete och ekonomiskt 
stöd till  yktinglägren. En del 
gåvor, främst skor, skickas direkt.

Ungdomar i Nicaragua får hjälp i 
sin kamp för rätten till demokrati. 
Bidrag går också till produktiva 
projekt som kvinno-kooperativ, 
viktiga för små samhällen.

Nicaragua

Ekonomi & ansvar
90-kontot garanterar att vi tar hand 
om ditt bidrag på ett ansvarsfullt 
sätt.  

Resultat



Bilaga 4

Egna kläder fotograferades, ritades av, scannades in i dator och 
vektoriserades. Färgsättning gjordes med hänsyn till den grafiska 
profilen.

illustrationer, skissprocess



Bilaga 4.2
Karta, skissprocess

Vill du veta mer om oss och det 
solidaritetsarbete du bidrar till, eller bli 
medlem i Emmaus Björkå? 
Kom gärna in i någon av våra butiker, ring,
eller besök oss på webben!

Telefon: 031-233080

www.emmausbjorka.se 

www.facebook.com/EmmausBjorka

Västsahara
Bidrag går till kampen om ett 
fritt Västsahara – både genom 
opinionsarbete och ekonomiskt 

gåvor, främst skor, skickas direkt.

Människor som själva ofta behöver 
hjälp i vardagen får möjlighet 
att hjälpa andra genom ”Daglig 
verksamhet”. Stöd går också till 
asylsökande och gömda. 

-

Sverige

Palestinierna kämpar för sin rätt 
att få återvända till Palestina. Bid
rag går bland annat till sjukhus, 
barn– & ungdomscenter samt 

Palestina

Ungdomar i Nicaragua får hjälp i 
sin kamp för rätten till demokrati. 
Bidrag går också till produktiva 
projekt som kvinno-kooperativ är 
viktiga för små samhällen.

Nicaragua

Moçambique
Ekonomiskt stöd går till utbildning 
för att förebygga HIV & AIDS, 
samt Afrikagruppernas arbete för 
minskad fattigdom. 

Angola
Projektet “Kvinnan & markrät-
ten” vill motverka landgrabbing. 
Bidrag skickas även till vår syster-
organisation i Angola med målet 
att starta ett jorbrukskollektiv. 

Var med och stöd 
dem som själva 

tagigt upp kampen
för en bättre tillvaro!

Nicaragua

Angola

Palestina

Västsahara

Sverige

Moçambique

I Nicaragua kämpar unga för 

sin rätt till demokrati, och 

produktiva projekt som 

kvinnokooperativ är viktiga 

för små samhällen.

I Nicaragua kämpar unga för 

sin rätt till demokrati, och 

produktiva projekt som 

kvinnokooperativ är viktiga 

för små samhällen.

I Nicaragua kämpar unga för 

sin rätt till demokrati, och 

produktiva projekt som 

kvinnokooperativ är viktiga 

för små samhällen.

I Nicaragua kämpar unga för 

sin rätt till demokrati, och 

produktiva projekt som 

kvinnokooperativ är viktiga 

för små samhällen.

I Nicaragua kämpar unga för 

sin rätt till demokrati, och 

produktiva projekt som 

kvinnokooperativ är viktiga 

för små samhällen.

I Nicaragua kämpar unga för 

sin rätt till demokrati, och 

produktiva projekt som 

kvinnokooperativ är viktiga 

för små samhällen.

Här gör din 
gåva skillnad!
Vill du veta mer om oss och det 
solidaritetsarbete du bidrar till, eller bli 
medlem i Emmaus Björkå? 
Kom gärna in i någon av våra butiker, ring,
eller besök oss på webben!

Telefon: 031-233080

www.emmausbjorka.se 

www.facebook.com/EmmausBjorka

Ekonomi & ansvar

90-kontot garanterar att vi tar hand 
om ditt bidrag på ett ansvarsfullt 
sätt.  

I Nicaragua kämpar unga för sin rätt 
till demokrati, och produktiva

 projekt som kvinnokooperativ är 
viktiga för små 
samhällen.

Projektet “Kvinnan & markrätten”
 vill motverka landgrabbing. 
Bidrag skickas även till vår 
systerorganisation i Angola 
med målet att starta ett 
      jorbrukskollektiv.

Ekonomiskt stöd går till 
utbildning för att förebygga HIV 
& AIDS, samt 
Afrikagruppernas arbete för 
minskad fattigdom. 

Moçambique

Nicaragua

Angola

Palestina

Västsahara

Sverige

Moçambique

“ Vårt mål är att
 jordens resurser ska 
delas lika och användas 
på ett sätt som är 
positivt för både 

människa och 
miljö. ”

“ Vårt mål är att jordens 
resurser ska delas lika 
och användas på ett sätt 
som är positivt för både 
människa och miljö.”

Ekonomi & ansvar

90-kontot garanterar att vi tar hand 
om ditt bidrag på ett ansvarsfullt 
sätt.  

Ekonomi & ansvar

90-kontot garanterar att vi tar hand 
om ditt bidrag på ett ansvarsfullt 
sätt.  
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Bilaga 5

Mind-map över Emmaus 
Björkås insamlings-
verksamhet



När man handlar är det utbudet som styr, när 
man skänker; ändamålet.

Samma info blir viktigare i givarsituation än 
konsumtionssituation!

Tycker att de själva borde fråga personal mer

Många handlar inte på second hand alls (men 
OM de ska, väljer de ideellt. De flesta dock 
positiva till att skänka. 

Skänker till ideell 
second hand

Handlar second hand
av miljömedvetenhet
(icke nyproduktion, 
förorening etc.)

Handlar second hand
av hälsoskäl (mindre 
kemikalier, tänker 
främst på sina små 
barn)

Handlar helst på ideel
secondhand framför 
vinstdrivande företag

Handlar second hand 
för att det är roligt/finns 
udda saker

Vill ha mer 
information om 
vad de bidrar till 
genom sitt köp

Handlar ideel
secondhand
som välgörenhet-
shandling

Skeptisk mot ideel 
secondhand med 
religiös grund

Handlar second 
hand av ekono-
miska skäl

Vill ha mer information 
om vad man bidrar till 
genom sin gåva.

Insatt i vad man bidrar 
till (mer än “välgören-
het”, “miljön”, “något 
bra”)

Litar på ett 
etablerat 
namn

Väljer den närmaste 
insamlingsbxen

Tar själva reda på 
information i 
förväg

Säljer själv sina 
kläder/prylar

Skänker 
direkt i 
butik 

Generella åsikter & reflektioner

Riktlinjer för intervju om second hand, 
konsumtion, medvetenhet

1.Handlar du second hand? (vad beror det 
främst på?)

2.Om du handlar second hand, spelar det 
någon roll för dig om det är ideell second 
hand, eller ett vinstdrivande företag? (är det 
något du reflekterar över, väljer du det ena 
framför det andra, varför?)

3.När du handlar på ideell second hand – 
Får/tar du reda på information om vad du 
bidrar till? (är det viktigt för dig, räcker det med 
”välgörenhet”?)

4.Vill du ha mer information om var dina 
pengar hamnar/vad du bidrar till?

5.Skänker du kläder/prylar till second hand? 
(varför?)

6.Om du skänker/har skänkt, var, hur, varför? 
(insamlingsbox/butik, vilken 
organisation/företag, vad avgjorde ditt val?)

7.Hade du velat ha mer information om vad du 
bidrar till? (reflektera gärna över om du är mer 
medveten när du skänker än när du handlar/ 
tvärt om!)

8.Hur hade du velat få informationen (om det 
är viktigt för dig!)?

(16 tillfrågade)
Sammanställning av svar, både om 
att handla på second hand och att 
skänka gåvor

Bilaga 6 Svar i rosdiagram, handla & skänka



Bilaga 6.2     Analys av svar i rosdiagram, handla & skänka

När man handlar är det utbudet som styr, när 
man skänker; ändamålet.

Samma info blir viktigare i givarsituation än 
konsumtionssituation!

Tycker att de själva borde fråga personal mer

Många handlar inte på second hand alls (men 
OM de ska, väljer de ideellt. De flesta dock 
positiva till att skänka. 

Skänker till ideell 
second hand

Handlar second hand
av miljömedvetenhet
(icke nyproduktion, 
förorening etc.)

Handlar second hand
av hälsoskäl (mindre 
kemikalier, tänker 
främst på sina små 
barn)

Handlar helst på ideel
secondhand framför 
vinstdrivande företag

Handlar second hand 
för att det är roligt/finns 
udda saker

Vill ha mer 
information om 
vad de bidrar till 
genom sitt köp

Handlar ideel
secondhand
som välgörenhet-
shandling

Skeptisk mot ideel 
secondhand med 
religiös grund

Handlar second 
hand av ekono-
miska skäl

Vill ha mer information 
om vad man bidrar till 
genom sin gåva.

Insatt i vad man bidrar 
till (mer än “välgören-
het”, “miljön”, “något 
bra”)

Litar på ett 
etablerat 
namn

Väljer den närmaste 
insamlingsbxen

Tar själva reda på 
information i 
förväg

Säljer själv sina 
kläder/prylar

Skänker 
direkt i 
butik 

Generella åsikter & reflektioner

Riktlinjer för intervju om second hand, 
konsumtion, medvetenhet

1.Handlar du second hand? (vad beror det 
främst på?)

2.Om du handlar second hand, spelar det 
någon roll för dig om det är ideell second 
hand, eller ett vinstdrivande företag? (är det 
något du reflekterar över, väljer du det ena 
framför det andra, varför?)

3.När du handlar på ideell second hand – 
Får/tar du reda på information om vad du 
bidrar till? (är det viktigt för dig, räcker det med 
”välgörenhet”?)

4.Vill du ha mer information om var dina 
pengar hamnar/vad du bidrar till?

5.Skänker du kläder/prylar till second hand? 
(varför?)

6.Om du skänker/har skänkt, var, hur, varför? 
(insamlingsbox/butik, vilken 
organisation/företag, vad avgjorde ditt val?)

7.Hade du velat ha mer information om vad du 
bidrar till? (reflektera gärna över om du är mer 
medveten när du skänker än när du handlar/ 
tvärt om!)

8.Hur hade du velat få informationen (om det 
är viktigt för dig!)?

(16 tillfrågade)
Sammanställning av svar, både om 
att handla på second hand och att 
skänka gåvor



Bilaga 7 Svar i rosdiagram, skänka

Tycker att information är extra viktigt när man 
skall skänka sina saker – ett aktivt val

Tycker att de själva borde fråga personal 
mer/ta reda på information om ändamål

Väljer det lättaste alternativet

Tidsbrist leder till slarv/omedvetna val

Lyssnar på vänner/bekanta/media

Kritisk mot att 
“slänga”

Skänker i box

Uppskattar att få 
saker upphämtade

Tycker information om 
vad man bidrar till är 
viktig att få ta del av

Säljer sina saker själv

Ser det som ett enkelt 
sätt att bli av med saker 
(ej välgörenhetshandling)

Skänker i butik

Skänker till 
ideell second 
hand

Väljer det närmaste 
alternativet

Vill ha mer information 
om vad man bidrar till 
genom sin gåva.

Insatt i vad man bidrar 
till (mer än “välgören-
het”, “miljön”, “något 
bra”)

Litar på ett 
etablerat namn

Ser givandet som en 
välgörenhetshandling

Tar själva reda på 
information i 
förväg

Skeptisk mot 
ideella organi-
sationer

Ser återanvändning 
som en miljöinsats

Generella åsikter & reflektioner

Riktlinjer för intervju om second hand, 
konsumtion, medvetenhet (16 tillfrågade)

1.Handlar du second hand? (vad beror det 
främst på?)

2.Om du handlar second hand, spelar det 
någon roll för dig om det är ideell second 
hand, eller ett vinstdrivande företag? (är det 
något du reflekterar över, väljer du det ena 
framför det andra, varför?)

3.När du handlar på ideell second hand – 
Får/tar du reda på information om vad du 
bidrar till? (är det viktigt för dig, räcker det med 
”välgörenhet”?)

4.Vill du ha mer information om var dina 
pengar hamnar/vad du bidrar till?

5.Skänker du kläder/prylar till second hand? 
(varför?)

6.Om du skänker/har skänkt, var, hur, varför? 
(insamlingsbox/butik, vilken 
organisation/företag, vad avgjorde ditt val?)

7.Hade du velat ha mer information om vad du 
bidrar till? (reflektera gärna över om du är mer 
medveten när du skänker än när du handlar/ 
tvärt om!)

8.Hur hade du velat få informationen (om det 
är viktigt för dig!)?

Sammanställning av svar, om att 
skänka gåvor



Bilaga 7.2 Analys av svar i rosdiagram, skänka

Tycker att information är extra viktigt när man 
skall skänka sina saker – ett aktivt val

Tycker att de själva borde fråga personal 
mer/ta reda på information om ändamål

Väljer det lättaste alternativet

Tidsbrist leder till slarv/omedvetna val

Lyssnar på vänner/bekanta/media

Kritisk mot att 
“slänga”

Skänker i box

Uppskattar att få 
saker upphämtade

Tycker information om 
vad man bidrar till är 
viktig att få ta del av

Säljer sina saker själv

Ser det som ett enkelt 
sätt att bli av med saker 
(ej välgörenhetshandling)

Skänker i butik

Skänker till 
ideell second 
hand

Väljer det närmaste 
alternativet

Vill ha mer information 
om vad man bidrar till 
genom sin gåva.

Insatt i vad man bidrar 
till (mer än “välgören-
het”, “miljön”, “något 
bra”)

Litar på ett 
etablerat namn

Ser givandet som en 
välgörenhetshandling

Tar själva reda på 
information i 
förväg

Skeptisk mot 
ideella organi-
sationer

Ser återanvändning 
som en miljöinsats

Generella åsikter & reflektioner

Riktlinjer för intervju om second hand, 
konsumtion, medvetenhet (16 tillfrågade)

1.Handlar du second hand? (vad beror det 
främst på?)

2.Om du handlar second hand, spelar det 
någon roll för dig om det är ideell second 
hand, eller ett vinstdrivande företag? (är det 
något du reflekterar över, väljer du det ena 
framför det andra, varför?)

3.När du handlar på ideell second hand – 
Får/tar du reda på information om vad du 
bidrar till? (är det viktigt för dig, räcker det med 
”välgörenhet”?)

4.Vill du ha mer information om var dina 
pengar hamnar/vad du bidrar till?

5.Skänker du kläder/prylar till second hand? 
(varför?)

6.Om du skänker/har skänkt, var, hur, varför? 
(insamlingsbox/butik, vilken 
organisation/företag, vad avgjorde ditt val?)

7.Hade du velat ha mer information om vad du 
bidrar till? (reflektera gärna över om du är mer 
medveten när du skänker än när du handlar/ 
tvärt om!)

8.Hur hade du velat få informationen (om det 
är viktigt för dig!)?

Sammanställning av svar, om att 
skänka gåvor



Bilaga 8 Customer Journey Mapping, givare/kunds resa

före

Customer journey mapping: resan för köp och/eller att skänka gåvor

under efter

ute efter 
något 

speciellt

passerar 
skyltfönster

vill bli av med 
prylar/kläder  

skall lämna till 
butik

skall lämna 
insamlings-
container

kommer till 
återvinning-
central väljer låda

hittar något

kassa

personal

(om kassakö)
vägg,
kassadisk
plansch/
folder/
tapetvägg utanför 

provrum/
inuti 
provrum

kvitto

folder

folder

påse

muntlig info
via personal

muntlig info
via personal

tel.nr

hemsida

folder

muntlig info
via personal

provrum

lägger/
hänger 
tillbaka

(om positiv 
kundupplevelse)

hittar 
ingenting 
att köpa

lämnar 
kläder/
prylar

gör 
entré

på dörr
plansch/
skylt

innanför dörr, 
broschyrställ/
folder

butiksskyltning
/prislappar

plats för 
budskap/
inspiration

spontantittar

kundens 
handlingar

passager

potentiella 
informations-
bärare

personal/
plansch

förtroendeingivande 
info,tydligt syfte/budskap

info om 
placering/
ändamål

Vad kan gå fel?

-missvisande löften
-full låda
-otrevlig personal
-otydlig info

Vad kan gå fel?
(yttre faktorer)

-skandal
–går inte in i butiken
-finns ej bland sökresultat

inser att man 
behöver/vill 
köpa något

ändrad livsstil/ 
trendkänslighet
�ytt
storstädar

Det börjar i 
garderoben..!

kritiska lägen

steget från tanke till handling

ögat på målet/
missar omgivningen

trevligt bemötande, 
trovärdighet

vad avgör valet?

trevligt bemötande
tydlighet, trovärdighet

Kankse 
aldrig går in 
på Emmaus



Bilaga 8.2 Customer Journey Mapping, givarens resa

handlingar

potentiella informations-
bärare

Kritiska lägen

negativa känslor

positiva känslor att föredra

motivation, sympati, empati, 
förtroende, medkänsla, intresse, 
lust, handlingskraft, inspiration

förtroende, säkerhet, övertygelse, 
givmildhet, medverkan, inspiration, 
engagemang, hjälpsamhet

stolthet, lättnad, glädje, förnöjelse, 
inspiration, fortsatt engagemang och 
förtroende 

givarens
handlingar

passager

potentiella 
informations-
bärare

kritiska lägen

före under

stress stress, beslutsångest lättnad, osäkerhet, misstro

Packar kasse med 
kläder/prylar, ställer 
synligt

Tar reda på var man kan 
lämna dem: internet, 
vänner, kännedom om 
närområde/butiker

Bestämmer sig för var 
och när, vad avgör 
valet?

Bestämmer sig för att åka till 
butik.
möjlighet att prata med 
personal

Bestämmer sig för att åka till 
återvinnigscentral/
insamlingsbox
Skall eventuellt välja en av 
flera boxar. Vilket budskap, 
vilken information, vinner 
förtroende? 

Känner sig delaktig

Njuter av ar en städad, ren 
garderob

Lägger det på minnet till nästa 
gång det är dags

Har ett gott samvete

Reflekterar mer?

...eller inte

efter
inser att man har 
för mycket saker i 
sin garderob/för 
mycket man inte 
använder –
Vill bli av med 
prylar/kläder

Nytt köp – reflektion 
över det man 
har/inte behöver

ändrad livsstil 

trendkänslighet

flytt

storstädning

vänner berättar om 
att de skänkt kläder

medial påverkan

inspirerad av att 
göra gott

Customer journey mapping: att skänka gåvor

Chapmans torg

Det ser ut som om de tar hand 
om insamlingsboxen, och därför 
skulle jag lita på att de också tar 
hand om mina kläder. De andra vi 
har tittat på skulle jag nästan 
undra om de ens tömmer 

På promenad bland boxar 

Majorna/Backaplan

Svanebäcksgatan/Gröna vallen

Birger Jarlsgatan / 

Godhemsgatan

Styrmansgatan/Karljohansgatan
Ångpannegatan

Backavägen 5

Kabelgatan/Stortoppsgatan
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