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All information under respektive rubrik är sorterad i 
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I handboken för Röda Korsets second hand-butiker finns råd och regler kring 
det specifika med second hand-försäljning. 

Handboken är utformad så att varje medarbetare i second hand-butiken 
enkelt ska kunna hitta information för att underlätta det dagliga operativa ar-
betet i en butik och de frågor som kan uppstå där. Klicka vidare på ”LÄNK” 
vid hänvisningarna, så finner ni ytterligare information. 

Målet med verksamheten är att skapa ett ekonomiskt överskott. Överskottet 
från försäljningen bidrar till att finansiera Röda Korsets verksamheter lokalt, 
nationellt och internationellt. 

Kretshandboken kompletterar second hand-handboken inom områdena 
 ekonomi, försäkringar, frivilligpolicy, arbetsmiljö och arbetsgivaransvar.  
Se hänvisningar i denna handbok. 

Informationen är uppdelad i olika områden och under varje område hittas 
informationen i bokstavsordning från A-Ö. 

Stockholm juni 2020 secondhand@redcross.se  
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1. Start av second hand-butik 
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Förberedelser 
Checklista för förberedelser för att starta  
en second hand-butik 

•  Genomför en lokal behovsinventering.

•  Ta styrelsebeslut om att starta en second 
hand-butik och utse en arbetsgrupp.

•  Ansök om ekonomiskt bidrag från kommun, 
fonder och stiftelser.

•  Kontakta en tjänsteman på enheten Second 
Hand. Telefonnummer växel 08-452 46 00.

•  Sök efter lämplig lokal, godkänd av Rädd-
ningstjänsten (brandinspektion genomförd). 
Alla människor oavsett funktionsförmåga ska 
kunna ta sig till de mest besökta delarna.

•  Ta fram en verksamhetsplan med budget.

•  Rekrytera frivilliga och frivilligledare 
 lämpliga för uppdragen.

•  Hör av er till infoservice vid nystart av   
second hand-butik och där flera kretsar vill 
dela ansvaret för en second hand-butik.   
info@redcross.se

•  Kontakta kommunens Hälsovårdsförvaltning 
för att se över möjligheterna att servera fika.

•  Kontakta kommunen och fastighetsvärden 
om den utvändiga skyltningen.

•  Om er butikslokal ligger på en bakgata, hör 
då om möjligheten att få skylta upp ett fönster 
också på annan plats där ni hänvisar till er 
adress.

•  Om det blir aktuellt att anställa personal – läs 
vidare i arbetsgivarhandboken. LÄNK

När ni planerar att starta en ny second 
hand-butik och hittat de rätta lokalerna för 
ändamålet, tänk också på:

•  Att det ska finnas gott om parkeringsplatser.

•  Att det ska vara lätt att ta sig dit med hjälp av 
kollektivtrafik. Busshållplats bör finnas nära 
och i större städer gärna möjlighet att ta sig 
dit med spårvagn/pendeltåg/tunnelbana.

•  Att det är en fördel om andra second hand-
butiker finns i närområdet. Kartlagt mönster 
visar att många kunder hos second hand-
butiker brukar besöka flera butiker. Andra 
 second hand-butiker bör därför inte betraktas 
som konkurrenter utan som ett komplement, 
 eftersom ingen har samma produkter.

• Att det är en klar fördel om andra butiker 
som kunder besöker ofta finns i närområdet, 
så som dagligvaruhandel, andra detaljhan-
delsföretag, bank och apotek.

•  Att hyreskontraktstiden ska vara rimlig.  
Ta gärna hjälp av någon att analysera kon-
traktet i sin helhet.
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Minimikrav på lokalens tillgänglighet

För att fylla minimikravet på lokalens tillgäng-
lighet, vad gäller second hand-försäljning krävs 
att göra det möjligt för alla människor, oavsett 
funktionsförmåga, att kunna ta sig in i lokalerna 
till de mest besökta delarna. 

Det är viktigt att det finns goda utrymmen för 
sortering och hantering av de gåvor som kommer 
in. Att ta hand om det som blir över, som inte 
går att sälja eller återvinna är en del av arbetet 
med second hand. Goda utrymmen för lagring 
av det som ska återvinnas bör också finnas i nära 
anslutning till lokalen.

Kontakta din kommun för att säkerställa att 
lokalen uppfyller eventuella krav enligt arbets-
miljölagen. LÄNK

En kretsstyrelse som avser att starta  
second hand-försäljning erbjuds: 

• Rådgivning från tjänstemän.

Röda Korsets Second Hand-koncept

En kretsstyrelse som avser att starta second 
hand-försäljning bör gå med i Röda Korsets 
Second Hand-koncept för att genom det få stöd i 
olika viktiga frågor: 

•  Stöd från tjänstemän på scecond hand- 
enheten.

•  Stöd från tjänstemän på HR-enheten i de 
frågor som rör personal och arbetgivaransvar.

•  Gemensamma marknadskampanjer.

•  Nätverk mellan konceptbutikerna.

• När en butik går med i konceptbutikerna 
 ingår man i en gemensam kommunikation 
och grafisk profil.

Försäkring 
Röda Korset har vissa gemensamma försäkring-
ar som gäller kollektivt för alla rödakorskretsar, 
second hand-butiker/mötesplatser, medlemmar 
och frivilliga. Dessa är en kollektiv olycksfalls-
försäkring, en ansvarsförsäkring samt en motor-
fordonsförsäkring.

Utöver detta erbjuds försäkringsskydd via en 
centralt tecknad försäkring. Försäkringen om-
fattar egendoms-, ansvars-, avbrotts-, rättskydds, 
kris-, kundolycksfalls- och överfallsförsäkring. 
Försäkringen är tecknad i Länsförsäkringar 
Stockholm. 

Second hand-butiken som önskar försäkringen
skicka ett mejl till info@redcross.se 

För mer läsning om försäkringarna, följ LÄNK. 
Villkoret för att försäkringen ska börja gälla är 
att kretsen gör en anmälan. 

Röda Korset har utsett försäkringsmäklaren 
 Söderberg & Partners till handläggare för försäk-
ringar för organisationen. Söderberg &  Partners 
är inte ombud för de olika försäkringsbolag där 
försäkring tecknas utan företräder alltid Röda 
Korset. Söderberg & Partners handhar den 
löpande skötseln av försäkringar samt svarar för 
administration av skador. Skadereglering görs av 
respektive försäkringsbolag. 

Om problem uppstår eller om du är miss-
nöjd med bemötande eller hantering från 
försäkringsbolagens sida, kontakta 
Söderberg & Partners, telefon 0500-44 77 34 
E-post: katarina.karlsson@soderbergpartner.se

Olycksfall för medlemmar och frivilliga ska 
omedelbart anmälas till försäkringsbolaget 
AIG, telefon 08-506 920 80
försäkringsnummer 104-3700. 

Olycksfallet ska även dokumenteras för att utgöra 
en del av kretsens systematiska  arbetsmiljöarbete 
samt rapporteras till säkerhetsansvarig på  
Röda Korset genom följande BLANKETT.  

Se gärna den här filmen Säker i butik LÄNK

För övriga centrala försäkringar som berör den 
lokala verksamheten läs kretshandboken. 

Kretsar som äger exempelvis fordon eller andra 
tillgångar av större värde tecknar egen försäk-
ring för dessa. För anställd personal tillkommer 
ytterligare försäkringar.
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Kommunikation och 
marknadsföring
Kunderna ska känna igen och förstå att det är 
en Röda Korset second hand-butik de besöker. 
Det är viktigt att vi skapar en gemensam profil 
för Röda Korset Second Hand och hur vi mark-
nadsför våra butiker. Genom att arbeta med en 
gemensam kommunikation och inriktning blir det 
tydligare mot kund. En väl kommunicerad fasad, 
skyltfönster och butik är betydelsefull.

Det ska tydligt skyltas med Second Hand utanför 
butiken så att besökaren förstår vad det är för 
verksamhet. Lika viktigt är marknadsföringen 
vi genomför utanför butiken för att skapa ökad 
kundström, försäljning och gåvoinlämning. 

Därför är det viktigt att alla second hand-
butiker:

•  Följer Röda Korset grafiska riktlinjer på allt 
butiks- och marknadsmaterial, det vill säga 
på skyltar, affischer, fasadskyltning, i sociala 
medier etc. Tryckt material finns att beställa i 
Föreningsbutiken. Där finns även redigerbara 
mallar ni kan fylla i och trycka eller skriva ut. 
På Rednet finns också mallar ni kan fylla i och 
skriva ut på färgskrivare.

•  Skyltar upp butiken med det kampanjmate-
rial som tas fram till planerade kampanjer 
enligt vår kommunikationsplan. Den finner ni 
på Rednet. Material beställer ni i Förenings-
butiken.

•  Har en tydlig skyltning utanför butiken som 
kommunicerar Röda Korset Second Hand 
samt en dörrskylt med information om bu-
tikens öppettider samt kontaktuppgifter till 
butiken. (Telefonnummer och e-post).

•  Samlar informationsmaterial om Röda Korset 
Second Hand, Röda Korsets nationella och 
globala verksamhet samt er lokala verksamhet 
i kretsen på en vägg på lämplig plats i butiken. 
Då entrén är en viktig exponeringsyta av varor 
rekommenderar vi att ni placerar väggen läng-
re in i butiken, förslagsvis vid kassan.

•  Tydligt kommunicerar RödaKorset Second 
Hand i butiken och har en lokal som är ända-
målsenlig, synlig och väl placerad.

•  Har en Röda Korset mailadress till butiken. 
Standard för våra second hand-butiker är: 
secondhand.ort@redcross.se. Ni beställer mail-
adress till er butik via inforservice. LÄNK

Röda Korsets logotype
Röda Korsets organisationssymbol, det röda korset, 
är inte vilken symbol som helst. Enligt den humani-
tära rätten ger symbolen skydd till sårade och sjuka 
samt skyddar civil och militär sjukvård i väpnade 
konflikter. All felaktig användning, även i fredstid, 
försvagar dess skyddseffekt och försvårar den hu-
manitära hjälpen i väpnade konflikter. Därför är det 
tydligt reglerat i både internationell rätt och svensk 
lag både hur och vem som får använda symbolen. 
Svenska Röda Korset har ett särskilt tillstånd att an-
vända det röda korset i utmärkande syfte. Logotypen 
ska då vara relativt liten och kopplas ihop med orden 
”Röda Korset”. Organisationssymbolen/ logotypen 
får aldrig ritas om eller förändras. Korset måste alltid 
vara rött och bakgrunden vit. Riktlinjer och regler 
vid kommunikation av Röda Korsets logotype hittar 
ni i vår grafiska manual som finns på Rednet. LÄNK

Läs mer om logotypen LÄNK

Grafiska riktlinjer 
De grafiska riktlinjerna innehåller ramar för hur 
Svenska Röda Korset ska kommunicera, både till 
innehåll och till form. Genom att följa vår grafiska 
manual skapar vi enhetlighet, synlighet och stärker 
vår identitet. I all kommunikation i form av butiks-
material, annonser, trycksaker och skyltning etc. ska 
den grafiska manualen följas. Manualen finns att 
ladda ner på Rednet. LÄNK  

Sociala medier 
Det är viktigt att vi finns på sociala medier. Ni kan 
skapa egna Facebook och Instagram konton där ni 
kan visa nyheter, fina produkter och bygga relation 
med besökarna. På Facebook kan ni till exempel 
hänvisa till information som öppettider och liknande, 
och på Instagram skapar ni en känsla för vad som 
finns i butiken. Ni bör även skapa en lokal hemsida.

En bildskärm med rörligt material i butiken gör att 
ett budskap kan kommuniceras ännu tydligare till 
våra kunder. Visa gärna kampanjmaterial eller andra 
framtagna filmer om vår verksamhet.

Material
Tryckt butiks- och marknadsmaterial, exempelvis 
skyltar, affischer, kassar, prisetiketter och kampanj-
material finns att beställa i Föreningsbutiken. LÄNK 

Digitalt material i form av skyltmallar, annonsplug-
gar och material till sociala medier finns att ladda  
ner på Rednet. LÄNK 
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2. Butik och försäljning 
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Betalterminal/Kortbetalning/
Swish 
I en butik med regelbunden försäljning är 
 efterfrågan stor att få betala med kort. Det är en 
klar fördel att kunna ta emot betalningar både 
med kontokort och kontanter. Swish växer också 
som en smidig och enkel betalningsmetod för 
kunderna.

Mot bakgrund av att fler och fler bankkontor har 
bestämt att inte längre ta emot kontanter som 
ett steg i ledet att minska kontanthanteringen 
i samhället blir det avgörande för våra second 
hand-butiker att ta emot kontokort och swish-
betalningar i verksamheterna.

Röda Korset har ett avtal med Swedbank Pay 
och BABS där vi förmånligt ges möjlighet att 
använda kontokortterminal. Det avser både 
stationär och portabel terminal. De som önskar 
utnyttja en sådan terminal ska kontakta Info-
service:  

Infoservice 0771-19 95 00 

När betalning sker med kontokort är det sedan 
augusti 2010 inte tillåtet att ta ut en avgift för det-
ta av kunden. Däremot är det tillåtet att besluta 
kring att endast acceptera betalkort över en viss 
summa, exempelvis 100 kronor. Läs vidare om 
betaltjänstlagen på finansinspektionens hemsida 
www.fi.se 

För mer information om swish läs mer på Rednet.

Djur i butiken
Vi rekommenderar att ni inte tillåter djur i 
 butiken och lagerutrymmena. Detta för att 
 säkerställa att alla ska kunna komma in utan risk 
för allergiska reaktioner. Det är svårt att  tillåta 
någon att exempelvis ta med sin hund till arbe-
tet, då måste alla få göra det. Även kunder bör 
 uppmanas att lämna husdjur utanför butiken. 

Ekonomi 
All försäljning i second hand-butiken räknas som 
insamlingsverksamhet och följer de regler som 
anges i ekonomidelen i Kretshandboken. Där 
finns även information och regler kring  övriga 
ekonomifrågor inklusive bokföring. LÄNK

Elsäkerhet i butik
Om ni har möjlighet så ha en teststation (skarv-
dosa med kontakter) i närheten av elavdelningen, 
så att kunderna själva kan testa sin vara. 

Kontrollera defekter. Var extra noga med slad-
den, ytterhöljet på sladden och kontakten. 

Ojordade, runda kontakter passar inte i jordade 
uttag, om varan har ett ojordat uttag, så ange det. 
Allt för att en kund inte ska komma hem med en 
vara som inte går att använda. Byt aldrig kontak-
ter på elektriska prylar, det ska endast göras av 
fackman.
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Entrén till butiken 
I entrén ska vi signalera att det är en butik kun-
den kommer in i. Utvalda varor som visar vårt 
fina utbud, väl skyltat, inbjudande till köp. Välj 
varor ur flera varugrupper så att kunden får en 
känsla av att ”i den här butiken finns mycket fint 
att välja på”.

Exponera gärna något enkelt och billigt som är 
lätt att plocka upp direkt, en ”plånboksöppnare” 
så att kunden redan börjat handla, då är chansen 
större att man handlar mer inne i butiken.

Se till att entrén hålls ren och snygg. Låt aldrig 
påsar med kläder eller skräp stå i entrén.

Informationen som finns uppsatt inne i butiken 
ska vara noga utvald och uppdaterad. Kommu-
niceras för mycket ser det rörigt ut och endast en 
bråkdel läses. Byt ut informationen med jämna 
mellanrum. Vill ni locka in kunder, använd fynd-
lådor, exempelvis stora störtar/kärl på hjul som 
kan flyttas runt. 

Se till att det finns ramp, så att lokalen är till-
gänglig för alla. Om ni inte kan sätta dit en per-
manent så se till att det finns mobila ramper med 
en fungerande ringklocka utanför för att den 
som vill komma in med barnvagn eller rullstol 
enkelt ska kunna komma i kontakt med persona-
len som kan lägga ut rampen. 

Sätt gärna upp en lapp om att ni tar emot gåvor 
under butikens öppettider för att undvika an-
samling av påsar utanför. 

Mailadress 
Att använda e-postadressen redcross.se skapar 
professionalitet och trovärdighet i kontakter med 
andra aktörer. 

Finns second hand-försäljning kan kretsen välja 
att beställa en särskild e-post till denna verksam-
het efter standard secondhand.ort@redcross.se 

Exempel: secondhand.kungsbacka@redcross.se 

Se till att kunden får ett autosvar direkt med en 
bekräftelse i sin inbox där ni tackar för mejlet 
och meddelar att ni återkommer till kunden 
exempelvis inom två arbetsdagar. 

Den här mailadressen ska inte vara bunden till 
en person. Den ska användas i sociala medier 
och i våra externa kanaler.

Läs mer om hur du ansöker om en mailadress: 
LÄNK

Fairtrade 
Kaffe och te som vi serverar ska vara Fairtra-
decertifierat enligt riksstämmobeslut från 2005. 
Varje krets tar sitt ansvar att mötesplatsen på 
något sätt uppmärksammar att de stödjer Fair-
trade genom fikat de säljer. Vi är medlemmar 
i Fairtrade Sverige. Vi har en inköpshandbok 
som ställer etiska krav och en policy för hållbar 
utveckling där vi ska bidra till en social hållbar 
samhällsutveckling. Fairtrade-certiferat är ett 
sätt att göra detta. 

Fairtrade bidrar till:

• Goda arbetsförhållanden, långsiktighet, en 
skälig lön/betalning och miljömedvetenhet. 

• En öppen, demokratisk  organisationsstruktur.

• En utvecklande, och tillmötesgående  dialog 
mellan alla aktörer där delaktigheten är 
grundläggande. 

• Främja långsiktiga och stabila handels-
relationer.

• Arbetet ska följa FN:s deklaration om de 
mänskliga rättigheterna, FN:s barnkonven-
tion och ILO:s grundläggande konventioner.

• Främja jämställdhet mellan män och kvinnor.

• Sprida information, utbilda och genomföra 
kampanjer i utbildnings- och upplysnings-
syfte.

• Prioritera produkter som i så hög grad som 
möjligt förädlats i ursprungslandet. 

Kampanjmaterial finns att beställa på  
www.fairtradesverige.se. Skylta upp vid 
 kaffetermosen eller på borden så det tyd-
ligt framgår att Röda Korset stödjer en etisk 
 produktmärkning. 

Hållbar utveckling 
Svenska Röda Korset ska verka för och ta ansvar 
för en hållbar samhällsutveckling vilket är i 
linje med vårt uppdrag att förhindra och lindra 
mänskligt lidande. Som nationell rödakorsföre-
ning ska vi föregå med gott exempel genom vårt 
sätt att bedriva verksamheter. Som organisation 
vill vi utvecklas hållbart för att vara lika fram-
gångsrika i framtiden som idag.

Röda Korsets second hand-butiker är ett viktigt  
steg i ledet till hållbar utveckling. Vi tar ansvar 
för materiella gåvor till våra second hand- 
butiker och resurser som vi använder i våra 
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 verksamheter genom att återanvända, återvinna 
och skapa förutsättningar för återbruk. LÄNK

Läs även mer mer om Hållbarhetsmaterial för 
kretsar. LÄNK

Guiden i hållbar konsumtion och produktion 
handlar om de ekologiska och sociala problem 
som sker i produktionsledet, vad man kan göra i 
butiken för att minska sin miljöpåverkan och hur 
man kan använda hållbarhet som en utgångs-
punkt för engagemang, frivillighet samt tips för 
återbruk, remake och förädling. LÄNK

Sedan våren 2017 har Svenska Röda Korset haft 
frivilliga hållbarhetsambassadörer vars främ-
sta uppgift är att inspirera, engagera och stötta 
kretsar i deras hållbarhetsarbete. Kontakta en 
hållbarhetsambassadör för att utveckla hållbar-
hetsarbetet hos er. Hör av er till Infoservice om 
ni vill veta vilka hållbarhetsambassadörer som 
finns hos er. 

Internetbutiker 
Tillsammans med Tradera driver Röda Korset en 
butik på internet. 

Det övergripande syftet är att öka Röda Korsets 
intäkter genom att omsätta de gåvor som kommer 
till verksamheten på bästa sätt. 

Röda Korset ska använda moderna och relevanta 
försäljningskanaler för att säkerställa bästa pris på 
gåvor från allmänheten. Detta bland annat för att 
på bästa sätt respektera den vilja att bidra som gå-
vorna representerar. Dessutom kan vi sälja hand-
arbetade, förädlade och återbrukade varor till en 
större kundkrets än de som besöker butiken. 

I handboken för Röda Korsets Internetbutik kan 
ni läsa hur ni kommer i gång och steg för steg gå 
igenom hur annons läggs ut och betalning och 
leverans sker. 

Läs vidare i handboken för försäljning på 
 Tradera LÄNK 

Det finns även andra alternativa försäljnings-
kanaler som till exempel Facebook marketplace 
och andra auktionshus. När ni ingår ett lokalt 
samarbete, var noga med att att vara tydlig med 
att second hand-butiken är avsändare.

Inventering av varulager i 
ideell verksamhet 
Inventeringsmall LÄNK

Jäv 
Uppförandekoden omfattar alla som har någon 
form av uppdrag för Svenska Röda Korset och 
är tillkommen för att garantera att vårt agerande 
alltid är korrekt och inger tillit, förtroende och 
respekt. 

För att förhindra att misstanke uppstår om att 
beslut inte är fattat på saklig grund ska den som 
handlägger ett ärende anses jävig om saken angår 
honom själv, närstående eller om ärendets utgång 
kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada 
för någon av dessa, eller om det finns särskilda 
omständigheter som kan medföra en partisk 
bedömning. Den som är jävig får alltså inte 
handlägga ärendet, och ska om det kan finnas 
omständighet som kan antas utgöra jäv, själv-
mant ge det tillkänna. 

Det får inte förekomma obehörigt gynnande av 
släktingar och vänner, särskilt vid besättande av 
tjänster. 

Uppförandekodens samtliga 12 punkter är 
 mycket viktiga att följa och de anges under punkt 
7 och i bilaga 2 särskilt det som gäller jäv och 
nepotism (svågerpolitik). LÄNK 

Kontanthantering
Att hantera kontanter är dyrt och flera bankkon-
tor runt om i landet har nu helt slutat med kon-
tanthantering. Även då dagskassan räknas och 
läggs i bankpåsar tillåts endast en liten summa 
mynt. För att minimera antalet mynt i butikerna 
behöver priserna ibland korrigeras. LÄNK 

Kundbemötande 
•  Jag hälsar på alla kunder innan de hälsar  

på mig. 

•  Jag bär alltid namnskylt och profilkläder. 
Profilkläder är till för att kunden lätt ska se 
vem som jobbar i butiken, vem man ska fråga. 
Endast namnskylt räcker inte, det är för svårt 
att upptäcka. Tröjor/västar, förkläden… Det 
bestämmer kretsen själv. Det finns ett antal 
varianter att välja på i profilbutiken. LÄNK

•  Kunderna först. Har jag besökare i butiken 
undviker jag privata samtal under butikens 
öppettider. 

•  I telefonen svarar jag tydligt att kunden 
har kommit till Röda Korset, kan ingen ta 
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 tele fonen rullar telefonsvararen igång som 
berättar vart kunden ringt samt öppettiderna 
och besöksadress. 

•  När jag är ute på golvet i butiken är jag be-
hjälplig och lägger annat åt sidan. Jag följer 
med kunden och visar var efterfrågad pro-
duktgrupp/vara finns. 

•  Jag vill att kunderna ska tycka att det är roligt 
och spännande att besöka Röda Korsets 
 second hand-butik. 

• Jag behandlar alla kunder lika. 

•  Vi tar itu med klagomål, lyssnar och försöker 
ställa till rätta. 

•  Jag ser till att det finns varukorgar och att 
förstärkning kommer till kassan om köerna 
blir långa. Kassan är det sista intrycket av 
butiken. Vi ser till att sista intrycket blir bra 
och lämnar alltid kvitto på köpet! 

Kundräknare 
Kundräknare som fästs på ytterdörren finns att 
köpa på flera ställen. Kundräknaren  hjälper er 
att ha koll på hur många som besöker butiken 
och vilka dagar och timmar trycket är som högst. 
Genom att dividera antal besökande kunder med 
inslag i kassa-apparaten får ni ett nyckel tal som 
visar köpfrekvensen hos besökarna. Det hjälper 
också den som planerar schemat att få en bild 
över hur många frivilliga som behövs på respek-
tive arbetspass. 

Kvitto 
Kassaregisterlagen trädde i kraft fullt ut den 1 
januari 2010. Lagens syfte är att skydda seriösa 
företagare inom kontanthandeln mot orättvis 
konkurrens eftersom den som inte betalar skatt 
kan sätta lägre priser och därigenom få kon-
kurrensfördelar. Eftersom vår Second Hand- 
verksamhet från och med 1 jan 2016 är inkomst-
skattebefriad, har vi inget krav på kassaregister 
och svart låda. Men om ni avser att köpa en ny 
kassamaskin den närmsta tiden är det en klok 
investering att se till att modellen ni väljer enkelt 
kan förses med svart låda. 

Det är på våra mötesplatser/caféer/second 
hand-butiker förtroendet för Röda Korset och 
våra värderingar grundläggs. Ett kvitto i sam-
band med köpet visar att försäljningen har 
registrerats. Genom att slå in alla köp i kassan 

ger det möjlighet att följa upp verksamheten på 
ett bra sätt. Statistiken ger svar på hur mycket vi 
säljer och när samt en korrekt bild över vad som 
säljer bra eller dåligt. 

Därför ska second hand-butikerna alltid ge kvit-
to på köpen. På kvittot ska second hand- butikens 
organisationsnummer, adress, telefonnummer 
och öppethållande framgå. Har inte kvittoskriva-
ren rött färgtryck ska inte Svenska Röda Korsets 
logga användas eftersom korset blir svart, då ska 
enbart Röda Korset stå. 

Läs mer om kassaregister LÄNK 

Konkurrerande verksamhet 
Det är inte tillåtet för anställda och frivilliga på 
Röda Korsets second hand-butiker att i privat 
regi bedriva liknande verksamhet, det står skri-
vet i kollektivavtalet §3 3.2. LÄNK

Lotteri 
Som ideell förening har Röda Korset tillstånd att 
anordna lotterier. Förutsättningarna är att: 

•  Kretsstyrelsen söker tillstånd hos kommunen, 
varje krets måste ha ett eget separat tillstånd. 

•  Värdet av vinsterna i lotteriet motsvarar minst 
35 procent och högst 50 procent av insatsernas 
värde. 

•  Vinstandelen anges på lottsedlarna, lott- 
listorna eller på den plats där lotteriet bedrivs. 

Det kan antas att lotteriet kommer att ge sökan-
den skälig avkastning och att denna kommer att 
användas för det aktuella allmännyttiga ända-
målet. 

Läs §15–16 Lotterilagen för ytterligare informa-
tion. Lotterier som inte behöver tillstånd åter-
finns i §19. LÄNK 

Lägga undan/Reservera 
För att omsätta lagret så snabbt som möjligt  
har vi som princip att inte lägga varor åt sidan. 
Vi har bara en av varje produkt och vill ständigt 
få ut nya varor från lagret. Om kunden betalar 
och vill komma och hämta varan senare (exem-
pelvis  möbler) så löser varje butik det utifrån 
sina förutsättningar, hur mycket plats man har 
att lagra varor.
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Missnöjd kund 
Om vi får en missnöjd kund – lös problemet 
snarast. 

Om vi behöver råd eller har fått en missnöjd 
kund där problemet inte enkelt går att lösa, 
kontakta då kommunens konsumentvägledare. 
Allmänna reklamationsnämnden finns på telefon 
08-508 12 000 eller på webbadress: LÄNK 

Här går det också att läsa mer om vad som gäller 
ur kundens perspektiv: LÄNK

Musik i butiken 
För att få tillåtelse att spela musik i second 
hand-butiken krävs tillstånd både av STIM 
(Sveriges Tonsättares Internationella Musik-
byrå) & SAMI (Svenska Artister och Musikers 
 Intresseorganisation). 

STIM-licensen är ett enkelt sätt att lagligt få an-
vända vilken musik ni vill, svensk eller utländsk. 
De ser till att det ni betalar går till upphovsmän-
nen. SAMI-licensen betalas till förmån för de 
som framför musiken, det vill säga artisterna. 

Att skaffa licens gör ni genom STIM och SAMI. 
Kostnaden beror på butiksyta och öppethållande.
 

För mer information kontakta: 
SAMI www.sami.se Telefon 08-453 34 00 
STIM www.stim.se Telefon 08-783 88 00

Namnskyltar 
Alla som arbetar i verksamheten ska bära synlig 
och tydlig namnskylt med sitt förnamn alterna-
tivt ordet praktikant. Namnskyltar går att skriva 
ut via Rednet och för att kunna göra det behöver 
ni ha Acrobat Reader 8 eller senare. LÄNK

Nyckeltal 
Nyckeltal används för att kontinuerligt följa upp 
hur det går för föreningen under en längre tid, 
ger stöd i beslutsfattandet och underlättar för att 
styra mot uppsatta mål. 

Nyckeltal kan användas på olika sätt och vara 
inriktade på olika typer av mått; lönsamhet, 
verksamhet, finansiella mått etc. 

För att nyckeltalet ska vara användbart ska vissa 
krav vara uppfyllda. De ska vara: 

•  Mätbara 

•  Begripliga 

•  Enkla 

•  Uppföljningsbara 

•  Motiverande 

•  Belönande  

Vilka nyckeltal som är bäst att använda beror 
bland annat på företagets storlek, ålder och 
bransch. Förslag på nyckeltal som går att använ-
da inom Röda Korsets second hand-butiker: 

Lönsamhetsmått, exempel: 

• Försäljning per kvadratmeter 

Verksamhetsmått, exempel: 

•  Nya kunder/år 

•  Annonsering

• Respons 

•  Kundbesök/dag eller timme 

•  Antal besök hemsidan 

•  Tidningsreportage/år 

Pop-up butik 
Ett bra sätt att öka försäljningen och intäkterna 
är att sätta upp en tillfällig försäljningsarena, en 
pop-up butik. En pop-up butik kan byggas upp i 
en tillfällig lokal som andra aktörer upplåter för 
er att driva exempelvis en julförsäljning i. 
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Praktiska idéer för 
butikslayout 
•  Exponera inte varor för högt upp. Få kunder 

ber om hjälp för att kunna plocka ner varan. 

•  Placera de varor ni vill sälja i höjden 1 – 1,5  
meter från golvet. Allra troligast att köp blir 
av då varor står placerade där handen är 
vinklad 90 graders vinkel från kroppen. 

•  Exponera varorna med vertikal varuplace-
ring. I konventionell detaljhandel använder 
man sig ofta av det istället för att sprida ut en 
vara horisontellt över hela hyllplanet. Grup-
pera varan och ställ i hyllplanen ovan och 
under. Ögat skapar då en linje efter färg och 
sortimentet blir mer lättöverskådligt. Vi kan 
göra på liknande sätt med exempelvis glas. 
Istället för att ställa glas på ett hyllplan ställer 
ni glas i några rader bredvid varandra men 
även på hyllplanet ovan och under. 

•  Hitta områden som hör ihop. Exponera 
paraplyer bredvid stövlar och regnrockar. Är 
det enkelt att förstå sortimentet och samman-
sättningen är det troligare att ett köp blir av. 
Därför är det också en bra idé att ständigt ha 
uppdaterade marknadsplatser i butiken där 
det är temaskyltat. 

•  Färgsortera sortimentet, då framstår produk-
terna som spännande och unika och butiken 
upplevs som mer enhetlig. 

De allra flesta butiker har en eller flera så kallade 
döda ytor. Det är utrymmen som inte intresserar 
kunderna och försäljningen per kvadratmeter är 
låg jämfört med butiken i övrigt. Att det blir så 
kan bero på flera olika anledningar: 

•  Att ytan är dåligt upplyst. 

•  Att allt ”svårsålt” står tillsammans. 

•  Att layouten sett likadan ut för länge. 

•  Att butiken har en speciell form och 
 försäljningsyta som gör att kunder inte  
tar sig hela vägen dit. 

Det är viktigt att ha bra koll på dessa ytor och 
för att återaktivera dem finns olika möjligheter: 

•  Flytta dit en varugrupp som traditio-
nellt säljer bra, exempelvis damkläder. 
 Testa en månad och gör en utvärdering av 
 försäljningssiffrorna. 

 •  Om ytan bedöms som dunkel, rikta belysning 
så ljuset blir bättre. 

•  Testa att använda ytan till annat, exempelvis 
informationsyta. 

•  Utvärdera om den befintliga layouten är den 
bästa. Kanske behövs kassan flyttas om och 
layouten på butiken i stort förändras för att få 
bättre platser till produktgrupperna. 

•  Om den döda ytan består av exempelvis en hel 
källare och problemet inte avhjälps genom att 
flytta dit mer populära produktgrupper. Se då 
till att det som säljer långsamt hamnar här. 

•  Låt aldrig varorna finnas för länge i butiken. 
Kunder återkommer när det finns nya varor 
att köpa, om sortimentet inte byts ut finns 
ingen anledning att återkomma ofta. 

Presentkort 
Ett presentkort har flera fördelar, att ge bort 
presentkort är inte minst ett sätt att locka nya 
kunder på orten till second hand-butiken. För att 
kunna lösa in presentkort på ett framgångsrikt 
sätt är det bra att ha ett kassasystem som klarar 
det eller en särskild bok för ändamålet. Tänk på 
att intäkten uppstår när presentkortet utfärdas 
och inte när det löses in. Kommunicera tydligt på 
presentkortet att det endast gäller på er adress, 
och inte kan lösas in på annan ort, eftersom varje 
second hand-butik är fristående ekonomiska en-
heter. Sätt ut vilket datum presentkortet är giltigt 
till. Presentkortet är bundet till butiken och kan 
inte användas i en annan butik. Beställ present-
kort i Föreningsbutiken. LÄNK

Prissättning
Prissättningen är fri. Vår strävan ska vara att  
få en så stor intäkt som möjligt för gåvan. Kon-
takta gärna andra second hand-butiker inom 
Röda Korset för att få kunskap om hur de pris-
sätter. Det är viktigt att ha tydliga rutiner för och 
beslut om vem eller vilka som ska prissätta så 
att inte priserna fluktuerar från vecka till vecka. 
Sorteringspersonalens och de som prissätters 
kunskaper är nyckeln till ökade intäkter. 

Vid ett köp är det inte enbart själva produkten 
som är det viktiga. Det finns många andra värde-
faktorer runt om produkten som skapar ett högre 
värde för kunden. Ju större värde ett företag/orga-
nisation/förening kan ge sin produkt och kommu-
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nicera, desto högre pris kan företag/organisation/
förening sätta. Exempel på sådana värden för 
second hand-butikerna är: 

•  Miljömässiga fördelar – Återanvändning 
innebär minskat sopberg. 

•  Sociala- och hälsomässiga fördelar  
–  Social gemenskap i butiken, personer som 
jobbar ideellt mår bättre än de som känner sig 
ensamma men inte söker social samvaro. 

•  Biståndsinsatser – Genererar stora belopp 
till lokala sociala insatser i Sverige och kata-
strofbistånd i världen. 

•  Kulturella fördelar – Föremål förs vidare till 
kommande generationer. Antikviteter som an-
nars skulle riskera att bli slängda säljs vidare. 

Vi prutar inte. Prutmån på varorna pris finns 
inte. Priserna är satta efter befintligt skick. Över-
skottet av intäkterna går till lokal, nationell och 
internationell hjälpverksamhet. 

I princip är vi inte experter på just de varor vi för 
dagen säljer. Vi ska därför inte ge löften varken 
muntligt eller skriftligt om till exempel tillverk-
ningsår, raritetsvärdering, exklusivitet genom att 
värdera konstnärens eller designerns berömdhet 
eller driftsäkerhet. Många second hand-butiker 
anlitar istället sakkunniga bedömare genom till 
exempel ett auktionshus. 

Vi strävar efter att ha gedigen kunskap om 
produkterna och prissättning. De kunder som 
skänker föremål i vetskap om att det blir intäkter 
till organisationen vill naturligtvis inte att vi ska 
sälja av gåvorna alldeles för billigt om marknads-
priset är betydligt högre. Se PDF (Länk nedan) 
med samlade stämplar för att få en fingervisning 
om vilka etiketter och stämplar som är efterfrå-
gade. Jämför gärna med priser på internet genom 
att använda Google, eller annan sökmotor, för 
att söka tillverkare med mera. 

Om vi i okunskap vid något tillfälle råkar sälja 
något värdefullt till ett lågt pris, se det ur kun-
dens perspektiv som då har gjort ett fynd hos 
Röda Korsets Second Hand. I det långa loppet är 
detta bra och billig reklam. 

”Märkesguiden” ger er en hänvisning till olika 
märken inom textil att ta extra hänsyn till vid 
sortering.

Dokumentet ”Vanliga stämplar” visar stämp-
lar på glas, porslin, plast, metall och silver med 
mera som genererar ett högre pris på marknaden. 
LÄNK 

Profilkläder
För att göra det tydligt för kunder och givare 
vem som arbetar i butiken. Kläder som är lämp-
liga för arbete i affären, lager och i caféet finns 
att beställa genom Profilklädesbutiken på Red-
net. Medarbetare ska vara synliga för att kunna 
 hjälpa kunden. LÄNK 

Provhytter 
Det är en kundförmån och positivt ur försälj-
ningssynpunkt om det finns provhytter. Tänk 
på att hänga dit spegel och krokar så att möj-
lighet finns att hänga av sig de egna kläderna 
på ett  säkert ställe. Se gärna till att storleken på 
 hytterna även tillåter att rullstolsburna personer 
har möjlighet att prova. 

Rabatter 
Inga medarbetarrabatter/medlemsförmåner från 
butiken får förekomma. Detta gäller samtliga 
varor som Röda Korset får in som gåvor. Främjar 
föreningen medlemmarnas ekonomiska intres-
se är föreningen inne i gråzonen för en annan 
företagsform, nämligen konsumentförening / 
ekonomisk förening. Det kan i sin tur betyda att 
föreningen blir beskattningsskyldig. Röda Korset 
klassas som allmännyttig ideell förening. 

Rea och genomgång av 
sortiment 
För att göra det enklare för alla att hålla uppsikt 
så att kläder och prylar inte blir stående osålda 
i butiken för länge är det en god idé att märka 
upp dem med färgmarkeringar eller veckonum-
mermarkeringar. Varje vecka i månaden repre-
senterar en färg och när de har hängt till exempel 
fyra veckor rensas de ut. Med en tidsmarkering 
på varje vara så att man vet när den kom ut i 
butiken kan alla enkelt veta hur länge en vara 
befunnit sig till salu. Kunder kommer till Second 
hand-butiken för att hitta nyheter och fynd, blir 
saker stående för länge avlägger också kunderna 
visit mer och mer sällan. Därför är det väldigt 
viktigt att ständigt förnya sortimentet.

Vissa varor som har en högre prissättning kan 
behöva längre försäljnings tid för att få rätt 
köpare till rätt pris, exempelvis vissa kläder och 
märken.
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Istället för att alltid ha en stång med pågående 
rea, blir det mer effektfullt att ha rea mer sällan, 
en kampanj med ett tema, eller tag tre betala 
för två, eller ”veckans vara” är ett sätt att skapa 
händelser som driver till köp.

Reklamation 
Se konsumentköplagen under stycket  
Lagar & Avtal längre ner i handboken. 

Servicebox
De second hand-butiker som har behov av att 
lämna in kontanter på banken ska kontakta sitt 
bankkontor för att komma överens om en rutin. 
Det säkraste är dock att avtala med en säker-
hetsfirma som jobbar med kontanthantering att 
de med jämna mellanrum kommer och hämtar 
påsarna med pengar på plats.

Skadedjur
Skadedjur som kommer in i verksamheten kan 
vara ett problem.

Det finns ibland signifikanta spår att hålla utkik 
efter vid bedömning av begagnade föremål, för 
att på så sätt minimera risken och göra vad vi 
kan för att utbudet i second hand-butiken ska 
vara fräscht. LÄNK

Skatteregler
Röda Korset räknas idag som kvalificerad 
allmännyttig ideell förening befriad från beskatt-
ning och ska inte bedriva beskattad näringsverk-
samhet. Second hand-försäljningen, som drivs i 
enlighet med Röda Korsets grundvärderingar, 
riktlinjer, bestämmelser och anvisningar i hand-
boken, uppfyller de kriterier som krävs för att 
bedriva skattebefriad näringsverksamhet. 

I Kretshandboken behandlas bland annat 
 följande skatteområden: 

•  Inkomstanvändning 

•  Deklarationsskyldighet 

•  Inkomstbeskattning 

•  Kostnadsersättningar 

•  Organisationsnummer 

•  Milersättning 

•  Moms 

•  Lön och arvode 

•  Lokalhyra 

•  Löneskatt 

•  Fastigheter 

Läs vidare under i Kretshandboken. LÄNK

Skyltfönster
Inspirerande varupresentation betyder mycket 
för kundernas första intryck och för upplevel-
sen av att handla i Röda Korsets butiker. Rena, 
nyputsade fönster är därför första steget till ett 
bra intryck.

Det är viktigt att se exponeringen i skyltfönstret 
som marknadsföring och inspiration inte som 
en anslagstavla. Att vara tydlig och inte försöka 
göra allt på en gång är viktigt, välj därför ett 
syfte med varje skyltning. Blir kunderna intres-
serade och inspirerade går de in för att få veta 
mer om verksamheten och då har vi information 
att ge. Tänk färg, form eller tema och gör det 
konsekvent.

När människor går förbi ett skyltfönster hinner 
de bara kasta ett par blickar in. Eftersom poten-
tiella kunder passerar snabbt är det helhetsin-
trycket som fångar åskådaren. Det är dessutom 
viktigt att skylta om ofta, så att folk som går för-
bi verkligen stannar och tittar och förstår att på 
Röda Korsets second hand-butiker finns det nya 
saker att upptäcka varje vecka. Detta är extra 
viktigt för de second hand-butiker som ligger på 
gator med många förbipasserande fotgängare.
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Vår uppmärksamhet påverkas av kontrast-
verkan (färg & ljus), rörelseverkan (exempelvis 
skylt fönster med rörlig bild) och nyhetsverkan 
 (aktuella teman och varor).

Varorna syns bäst då de lyfts upp från golvet i 
skylten. Jobba med kuber, travade böcker, bord 
för att få upp varorna och skapa nivåskillnader. 
Bara någon enstaka sak bör stå direkt på  golvet. 
Ett bra knep är att hänga från taket. Ett bra 
knep är att hänga från taket. 

En tumregel är att ha det högsta föremålet 
långt bak i skylten. Jobbar man med höjder ska 
tyngdpunkten vara låg, det vill säga det största 
föremålet underst och mindre ovanpå (pyramid-
form). Att gruppera föremålen ger en större tyngd 
istället för att visa var sak för sig.

Använd gärna spotlights och lys upp skylten 
ytterligare, ljus drar till sig uppmärksamhet. Utan 
ljus ser vi inga färger och i dunkelt ljus kan vi inte 
bedöma dem nog bra för att vilja handla. Gene-
rellt inom detaljhandel brukar gälla att ju bättre 
belyst en butik är desto högre är omsättningen.

Textskyltar och info som kommuniceras ska vara 
laminerad eller sitta i plexiram (om det printas 
på vanligt papper) eller bestå av tjockare material 
så som kapa-skiva. Vanligt A4-papper som sätts 
upp lockar sig snabbt i kanterna och ser slitet ut. 
Det finns redigerbara mallar i Föreningsbutiken 
att fylla i och skicka på tryck. Eller på Rednet ni 

kan skriva ut själv. Tänk på att använda en färg-
skrivare. I fönstret ska priset på alla produkter 
som visas tydligt framgå, antingen med prislapp 
på produkten eller på prislista i plexiram. Läs mer 
om prisinformationslagen. LÄNK

Överfyll aldrig skyltfönstret och se till att göra 
om ofta. Minst en gång i månaden. Butikskom-
munikation och skyltning kan vara ett utmärkt 
frivilliguppdrag för rätt person. Ett mått på att 
ert skyltfönster är attraktivt arrangerat är kun-
der som vill köpa de exponerade varorna. När ni 
skyltar nytt kommer flera personer dras till den 
produkten ni just för tillfället valde att exponera. 
Att bygga fina skyltytor tar tid. Kommunicera 
vilken dag ni skyltar om och att det då är ”först 
till kvarn” som gäller.

Säkerhet i butiken 
Grunden för butikernas säkerhetsarbete bygger 
på dels arbetsmiljölagen och dels de riktlinjer för 
Svenska Röda Korsets interna säkerhetsarbete 
som generalsekreteraren fastställt. Röda Korset 
ser säkerhetsarbetet som proaktiva åtgärder för 
att förhindra, och en förmåga att hantera konse-
kvenser av oönskade händelser och dess skadliga 
effekter på människor och egendom. Säkerhets-
arbetet ska medföra att en upplevd säkerhet och 
trygghet för alla engagerade – och såväl  brukare 
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som besökare – i den lokala verksamheten. 
Att göra en riskbedömning är en viktig del av 
arbets miljöarbetet i butiken. Styrelsen har alltid 
arbetsmiljöansvar oavsett om det är frivilliga, 
praktikanter och/eller anställda i butiken. En 
viktig punkt att tänka på som en del av risk-
analysen kring butiksarbetet är att bedöma 
med arbetarnas utsatthet och i möjligaste mån 
undvika ensamarbete.

Säkerhetsarbetet utgör en av delarna i kretsens 
arbetsmiljöarbete. Läs mer om hot och säkerhet 
här. LÄNK

Securitas har tillsammans med Röda Korset 
tagit fram en säkerhetslösning anpassad till 
verksamheten i butiker och kretsar för att skapa 
en trygg och bekymmersfri vardag. Säkerhets-
lösningen innehåller inbrottslarm och överfalls-
larm som är anslutna till Securitas larmcentral 
och skyddar dig, din personal och dina lokaler 
dygnet runt, året om. 

Kontakta infoservice 0771-19 95 00 för mer 
information. Läs vidare här: LÄNK

Att välja rätt sorts deponeringsskåp är av stor 
vikt och beror på vilken typ av verksamhet som 
bedrivs, vad som ska läggas i det och vad  skåpet 
ska klara att skydda mot. Röda Korset har 
upphandlat en leverantör av deponeringsskåp 
 anpassat till våra second hand-butiker. 

Deponeringsskåp DS 44E Art.nr: 813756 

För att beställa deponeringsskåp, kontakta 
Gerdmans Telefon: 0433-75 000 
www.gerdmans.se 

•  Värdeskåpet ska vara placerat i direkt 
 anslutning till uppräkningsplatsen. 

•  Vid uppräkning av kontanter och andra 
värdehandlingar behövs en väl skyddad plats 
eller ett uppräkningsrum. 

•  Rutinen bör vara täta bankningar. 

•  Uppräkningsrummet ska ha låsbar dörr med 
tittöga och dörrstängare. Alternativt ska 
 uppräkning ske när butiken är stängd. 

•  Uppräkningsplatsen ska vara insynsskyddad. 

• Längdmarkeringar ska finnas vid ytterdörren. 

•  Uppräkning får aldrig ske i närvaro av 
 kunder. 

•  Larmmöjlighet ska finnas. 

Våra lokaler måste kunna erbjuda ett bra skydd 
om brand skulle utbryta. 

• Kontakta brandmyndighet eller motsvaran-
de för en genomgång av lokalerna för att få 
en uppdaterad kontroll av brandsäkerheten 
och en uppgift om hur många personer som 
samtidigt får vistas i lokalen.  – Genomför en 
brandövning. 

• Årlig genomgång av brandsäkerheten. 

Här följer en lista på kontrollpunkter som med 
fördel ska gås igenom innan brandinspektion 
äger rum: 

UTRYMNINGSVÄGAR/NÖDUTGÅNGAR 

a) Dörrar ska vara lätt öppningsbara utan nyckel 
b) Ej blockerade eller uppställda 
c) Tydligt skyltade och belysning fungera 
d) Utrymningsplanen stämmer med verkligheten 

SLÄCKUTRUSTNING 

a)  Handbrandsläckare/övrig släckutrustning  
på plats 

b)  Manometernålen pekar på grönt  
(trycksatta släckare) 

c)  Ej blockerad 

d)  Upphängning, skyltning 

BRANDLARM/UTRYMNINGSLARM 

a) Brandvarnare. Funktionskontroll 

b) Automatiskt. Brandlarm.  
     Kontroll enligt journal 
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ÖVRIGA BRANDRISKER 

a) Belysning, ej blinkande lysrör 

b) Ordning och reda, städad inne/utemiljö 

c) Containrar/sopkärl (6 metersregeln, det vill  
säga, inga sopkärl/containrar ska stå närmare 
husväggen) 

d) El-ledningar och maskiner 

e) Placering av brandfarlig vara 

SKYDDSUTRUSTNING 

a)  Förbandslåda 

b)  Brandfilt 

c)  Saneringsmaterial 

Säkerhet kopplat till lagerut-
rymmen och personalentréer 
Lagerutrymmen och personalentréer är områden 
som särskilt kan behöva uppmärksammas. Med-
arbetarna ska kunna känna sig säkra på att inte 
bli överrumplade av främmande personer i lager-
lokalen. Se till att obehöriga inte obemärkt kan 
ta sig från butiken till bakomliggande utrymmen 
och lagret. Öppningar och dörrar behöver vara 
låsbara eller försedda med annan anordning som 
gör att obehöriga inte kan passera utan att det 
uppmärksammas.

Se till att det är god utblicksmöjlighet och fri sikt 
runt personalentrén, så att det inte finns ställen 
där obehöriga kan gömma sig. God belysning är 
också viktigt, så att det inte finns mörka områ-
den runt entrén. Många gånger är huvudentrén 
ett bättre alternativ för utpassering, eftersom det 
i de flesta fall finns fler fönster att se ut igenom 
och ha koll på vad som finns i närområdet. Om 
det finns medarbetare som är under 18 år ska de 
inte ha ensamt ansvar för kassan. Ett alternativ 
till en vanlig kontantkassa är sluten kontant-
hantering. Pengarna blir svårare att komma åt 
vilket minskar risken för rån. När personalen i 
kassan slipper hantera mynten minskar också 
risken för nickelallergi. 

Säkerhet vid hämtning och 
lämning av pengar 
När ni hämtar och lämnar pengar är det viktigt 
att variera transportsätt och tider för att göra det 
svårt att kartlägga butikens rutiner. När kassan 
räknas ska det ske i ett särskilt insynsskyddat 

utrymme med låsbar dörr. Det är viktigt att 
arbetsledaren tar hänsyn till att medarbetarna 
aldrig ska stå ensamma i butik. Om vi i undan-
tagsfall är ensamma i second hand-butiken ska 
butiken vara stängd. 

Säkerhet vad gäller bered skap 
för att ta hand om rånoffer 
Butiken ska ha fastlagda rutiner för hur man 
agerar vid och efter till exempel ett rån. Det är 
viktigt att arbetsgivaren har rutiner så att med-
arbetaren kan få snabb hjälp om de utsätts för 
ett rån eller en hotfull situation. Ofta behövs stöd 
direkt efter händelsen, men man kan också få en 
fördröjd reaktion som gör att hjälp kan behövas 
efter att det har gått en tid. Läs mer här. LÄNK

Säkerhet kopplad till 
kassaapparaten 
Alla köp ska registreras i kassan och lådan ska 
slås igen efter varje köp. Lämna aldrig kassan 
öppen under försäljningstimmarna, om ni läm-
nar kassan obemannad om så för en liten stund 
ska kassan låsas och nyckeln tas med. När dagen 
är slut, dagskassan räknad och pengarna banka-
de eller inlåsta i värdeskåp, lämna då kassalådan 
öppen. Vid inbrott visar det att där inte finns 
några pengar att hämta utan att kassalådan 
 behöver brytas upp och bli förstörd. 

Alla säkerhetsincidenter (tillbud) ska snarast 
rapporteras på incidentrapporteringsblanketten 
LÄNK och skickas till incident@redcross.se

För att läsa mer om hot & våld LÄNK och LÄNK
 

Varuexponering
En anpassad butiksinredning utgör grunden för 
känslan att det ska vara lustfyllt och tillgängligt 
att handla i våra second hand-butiker.

Häng kläderna så det går enkelt att bläddra mel-
lan dem utan att det känns glest. Överfyll aldrig 
klädställningarna. Byster och skyltdockor expo-
nerar sortimentet och ger stämning i butiken och 
ändamålsenliga krokar för hattar och scarfar gör 
att varorna kommer fram.

En second hand-butiks största utmaning är att 
upplevas som enhetlig. Är butiken enhetlig upp-
levs den inte som rörig, varorna kommer fram 
och detta skapar köplust hos kunden. Det gör det 

16 17

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360004068398-Arbetsmiljö-kretsen-arbetsgivare
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003986477-Säker-arbetsplats
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003090498-Hot-och-säkerhet
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360004061817-Säkerhetsguide-Safety-Guide-Var-försiktig-


Handbok för Röda Korsets second hand-butiker | juni 2020

också enkelt för medarbetaren när nya varor ska 
ställas ut.

Dyrbara gåvor kan med fördel ställas i ett lås-
bart utrymme, exempelvis ett glasskåp, synligt 
prismärkt. 

Varugrupper
Genom att programmera kassans knappar kan 
ni på ett enkelt sätt följa försäljning och utvär-
dera månad för månad, dag för dag eller vilken 
period man vill. Ju fler specifika varugrupper 
desto bättre. 

De varugrupper som vi rekommenderar är:

• Kläder 

• Skor

• Möbler (ex. möbler, tavlor, speglar, inredning)

• Husgeråd (ex. porslin, prydnadssaker, glas)

• Textilier (ex. textilier, mattor, filtar, lakan)

• Böcker/media (ex. böcker, film, tidningar,  
LP och CD, datorspel, tv-spel)

• El/Fritid (ex. sport, leksaker, spel, verktyg,  
allt med sladd och batteri)

• RK-profilprodukter, remake 

Har ni fler varugrupper så är det ännu bättre. 
Det är lättare för er att följa upp förändringar 
och försäljningsstatistiken kan också hjälpa er 
med hur stor yta varje varugrupp ska få i butiken 
till exemplel.

Använd försäljningsrapporten för att följa för-
säljningsstatistiken i er butik. Försäljnings- 
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rapporten är en excel-fil ni kan få via  
Infoservice. När ni skickar in er rapport till  
forsaljningrapporter@redcross.se blir er försälj-
ning en del av en samlad statistik över samtliga 
second hand-butiker inom Svenska Röda Korset.

Vintage
Vintage är ett begrepp som betyder årgång, som 
sedan länge tillbaka har använts i sammanhang 
när man talar om viner. Begreppet betyder också 
”gammal, fin kvalitet” och används flitigt idag i 
modesammanhang. Man brukar säga att kläder 
mellan tidigt 1900-tal fram till 70-talet är  vintage. 
Nu börjar även 80-tals-kläder dyka upp som 
vin tage, Många gånger används termen vintage 
felaktigt och som synonym till retro. Begreppet 
retro betyder nyproducerade plagg som är in-
spirerade i en tidigare tidstypisk stil (exempel-
vis 50-talsstil). Därför kan ett plagg i en vanlig 
butik idag vara retro eller som man också säger 
”vintage- inspirerat”. 

Läs vidare om klädmärken att ha extra uppsikt 
över då ni sorterar. Märkesguiden: LÄNK 
Stämplar: LÄNK 

Returer/Återköp 
Varorna säljs utan återköpsrätt. Visar det sig 
att en vara är felaktig och att det inte var syn-
ligt eller känt vid köpet och kunden därför vill 
 returnera varan rekommenderar vi att bytesrätt 
gäller. Inga pengar tillbaka. Detta gäller så klart 
mot uppvisande av kvitto och inom en eller två 
dagar från köp. En nöjd kund kommer tillbaka. 

Öppettider 
Hur butiken har öppet ska bero på dess storlek, 
omsättning och kundtillströmning. 

Där kundunderlaget är begränsat hjälper inte 
ökade öppettider automatiskt att öka omsätt-
ningen. Tvärtom ger stängd butik ökad möjlighet 
att få ut saker från lagret, göra snyggt och förbe-
reda för den öppna dagen. Anpassa öppettiderna 
efter kunden, inget annat. Mötesplatsens sociala 
del, om sådan finns i anslutning till butiksloka-
len, kan naturligtvis ha öppet utan att butiken 
har det. 

Informera om dina öppettider i dina kommuni-
kationskanaler såsom Facebook, hemsidan och 
Instagram. 
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Censur
Vi cencurerar inte böcker och skrifter i Sverige. 
Det är Sveriges lag som gäller när vi sorterar 
dessa gåvor. (På samma sätt som för till exem-
pel pälsar av utrotningshotade djur) Allt som är 
lagligt säljer vi. Hets mot folkgrupp, skrifter med 
diskriminerande budskap eller dylika publikatio-
ner sorterar vi bort. Likaså tillexempel silverbur-
kar med hakkors, t-shirtar med rasistiska eller 
andra olagliga budskap. Till exempel Bibeln, 
Koranen och Socialdemokraternas historia är 
helt ok. MEN vi rensar bort sånt som är olagligt 
och använder vårt förnuft i övrigt. 

Donerade tillgångar 
Innan kretsen tar emot gåvor i form av arv och 
donationer, finns det listat vad som är extra 
viktigt juridiskt sett att tänka på för att det inte i 
framtiden ska uppkomma frågor. LÄNK. 

 

Elsäkerhet 
Det är den second hand-butik som säljer en vara 
som har ansvaret för att alla gåvor är funktio-
nella och säkra. De el-produkter som ska säljas 
ska kontrolleras av fackman vilket är en person 
som är kunnig inom el-området och har ”nödig 
kännedom”. Om kretsen inte har någon som kan 
kontrollera varan, gör då innan försäljningen 
varan obrukbar genom att klippa av sladden 
alternativt kassera produkten.  Kasserade el- 
produkter sorteras enligt kommunens avfalls-
rådgivning och lämnas i särskild behållare 
alternativt säljer varje second hand-butik direkt 
till lokal uppköpare. 

Rekommendationer för elsäkerhet vid försäljning 
av begagnade varor: 

1.  En utsedd sakkunnig kontrollerar alla 
 elektriska saker som avses säljas.

2.  Testa apparaten med jordfelsbrytare.

3.  Godkänd el-artikel är märkt med Fi eller två 
centrerade kvadrater.

3. Gåvor och sortering
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Vi är inte, och kan inte vara experter på allt som vi får in och säljer. Vårt ansvar är att sälja 
det som vi får in, för att generera pengar till vår verksamhet. Endast olagliga och direkt 
olämpliga (krigsleksaker, pornografi etc) saker sorteras bort. 

18 19

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360004159397-Riktlinjer-för-donerade-tillgångar


Handbok för Röda Korsets second hand-butiker | juni 2020

4.  Sladden ska vara mjuk och hel, det vill säga 
utan sprickor.

5.  Lamphållaren ska sitta fast och vara utan 
skrammel.

6.  Kontakten/stickproppen ska vara utan skram-
mel, det vill säga inte ha några lösa delar.

7.  På en apparat med jordad kontakt/stickpropp 
så ska det vara en tre-ledad sladd, det vill säga 
den är inte platt som en två-ledad sladd.

8.  Apparater som avses användas i våtrum  
ska ha märkning med en symbol med  
Två Droppar eller ha beteckningen 
 Kapslingsklass min (IP 21).

9.  Apparaten säljs i befintligt, men fungerande 
skick.

10. Vid behov använd kontrolletikett ”Säkerheten 
kan ej garanteras” som finns att skriva ut här. 
LÄNK. 

FÖRBJUDET är fuktiga, mögliga, och geggiga 
kläder/textilier med målarfläckar. Samt 
sängkläder som bolster/kuddar av fjäder och 
dun, då dessa samlar kvalster som smittar av 
sig till annan textil. 

Gåvor 
Det är ett förtroende att gåvor lämnas in till oss. 
Prata därför inte med någon, varken med arbets-
kamrater eller andra, om vem/ vilka som skänkt 
saker och vilka saker det gäller. Det förtroendet 
som finns kan snabbt raseras. Därför skänker vi 
heller inte vidare de gåvor vi får till andra orga-
nisationer (enligt Riktlinje kläder, textilier och 
andra gåvor). Givaren ger till Röda Korset. Gå-
vans syfte är att skapa intäkter och ett överskott 
som går till Röda Korsets verksamheter. Upp-
draget för second hand-butiker är att för söka 
få ut så mycket värde som möjligt av de gåvor 
som skänks. När gåvan är lämnad till oss är den 
Röda Korsets. 

För att få ut mesta möjliga värde kan försäljning 
ske via second hand-butik eller via internet. Det 
kan vara via basarförsäljning, julmarknader, 
lokala auktionshus, lotterier, återbrukat och såld 
i annan form etc. En vacker gåva kan alltså vara 
vinst i ett lotteri om det är så vi bedömer att vi får 
ut högsta pris för varan. Det finns inget som säger 
att en vara bara får säljas via den fysiska butiken. 

Gåvor från dödsbon 
Kretsen avgör själva om de har möjlighet att 
tömma hela eller delar av ett dödsbo. Det är vik-
tigt att två personer från kretsen närvarar och att 
uppdraget är väl förankrat med dödsboet, gärna 
skriftligen, om vad som ska hämtas och inte. 
Kretsen bör själva inte ta hand om nycklar till 
den avlidnes bostad, utan alltid närvara i bosta-
den tillsammans med minst en representant från 
dödsboet. Sträva efter att skriva en enkel förteck-
ning över gåvans innehåll. Båda parter signerar 
listan som sedan förvaras i butiken. 

Vill ni läsa mer om vad som gäller när  
Röda Korset ärver så läs här: LÄNK

Gåvans väg 
Kommunicera tydligt att Röda Korset följer 
EU’s Avfallstrappa och att varenda gåva som 
skänks, hel och ren, är nu välkommen till oss. 
Går produkten inte att sälja i butiken på grund 
av omodernt snitt eller annan anledning kommer 
gåvan ändå att generera intäkter till organisa-
tionen när de i slutändan avyttras till en åter-
vinningspartner. 

1.  Hela och rena kläder säljs direkt över disk 
eller via en internetbutik, exempelvis Tradera. 

2.  Osålda textilier som funnits i butik exempel 
4–6 veckor, rensas bort till förmån för nya 
varor, så att kunden ständigt upplever ett nytt 
sortimexnt. Det kommer driva fler besök och 
mer försäljning. Se även punkten ”Rea och 
genomgång av sortiment” Det material som 
ändå blir över, packas och transporteras i de 
blå plastsäckarna till närmsta depå för vidare 
transport till vår återvinningspartner. 

3.  Riktlinjer för textilier, kläder och andra 
gåvor guidar oss till hur vi ska förhålla oss 
till  kläder som vi inte kan sälja i second 
hand- butik och eventuella gåvor av kläder. 
I extrema  situationer kan vi skänka kläder, 
det beslutas och dokumenteras av den lokala 
krets styrelsen. LÄNK

4.  Det enda textila material som tyvärr inte 
kan omhändertas idag är sängkläder av 
dun till exempel täcken, kuddar, ej heller 
madrasser av olika slag. Anledningen är att 
återvinnings parten idag inte haft kapacitet att 
tvätta dessa artiklar, vilket är nödvändigt för 
att få bort kvalster etc.
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Större samverkan mellan Röda Korsets second 
hand-butiker skulle kunna öka gåvans värde. 
Olika second hand-butiker har olika kundkret-
sar, olika kunskaper bland frivilliga och olika 
tillgång till vävstolar, symaskiner och annan 
maskinpark som kan förädla och höja värdet på 
gåvan som inte blivit såld i ursprungsbutiken. 
De varor man sorterat bort för att de funnits för 
länge i butiken, kan också med fördel delas mel-
lan butiker. Fina säljbara saker, som kan förnya 
en annan butiks sortiment.

Handpenning/Avbetalning
Vi praktiserar inte handpenning och avbetalning. 
Håll köpen så rena som möjligt. Full betalning 
gäller, annars går varan till annan kund. Att re-
servera leder också ofta till problem och en krång-
lig hantering. Var konsekventa och se till att alla i 
butiken ger samma besked om era regler för detta.

Hämtning och lämning av 
gåvor 
Kretsen avgör själva om de har tid och möjlighet 
till hemleverans av tunga varor till kunden. En 
lämplig avgift tas ut för tjänsten i samband med 
köpet som täcker både kostnaden för transporten 
och för nedlagd tid. 

Klädsortering 
De kläder som lämnas in till Röda Korset ska 
vara torra och rena. Gåvor som inte sålts rensas 
bort ur butiken efter 4–6 veckor återvinns via 
våra textildepåer. Ibland förädlas de av Stick- & 
Sömnadsgrupper. 

Var noga med urval och rekrytering av frivilli-

ga till klädsorteringen. Sträva efter att ha god 
åldersfördelning, personer som är sömnads-
kunniga och/eller har god kunskap om modets 
svängningar och möjligheten att återvinna och 
förädla en i grunden fin gåva som i första läget 
uppvisar ”skavanker”. Sorteringspersonalen är 
grundbulten i hela butikens utbud. Det krävs stor 
kännedom om material, mode och kund för att 
sortera rätt. Med ökad sorteringskunskap stiger 
gåvans värde. 

Nedan följer ett exempel hur sortering kan 
 genomföras i olika steg:

1.  Helt, rent och säljbart prismärks och hängs ut. 

2.  Gåvor som kan användas till förädling av 
stick och sömnadsgrupper sorteras ut. 

3.  Vi tar emot allt som är torrt och rent. Numera 
är det inget hinder att ta emot kläder som inte 
går att sälja av en eller annan anledning. Har 
vi inte plats för dem i egen butik packas de i 
återvinningssäckarna och skickas till Depån. 
Du kan blanda alla överblivna artiklar som 
skor, stövlar, skridskor, pjäxor, väskor och 
alla textilier i en och samma säck. Läs mer 
om Depåerna och vad som får läggas i de blå 
säckarna. LÄNK 

4. Speciella starkare plastsäckar finns gratis att 
hämta på varje Depå. 

5.  Det enda textila material som tyvärr inte kan 
omhändertas idag är sängkläder av dun exem-
pelvis täcken, kuddar eller madrasser av olika 
slag. Anledningen är att återvinningsparten 
idag inte haft kapacitet att tvätta artiklar, vil-
ket är nödvändigt för att få bort kvalster etc. 

Olämpliga gåvor att ta emot 
och sälja 
Det är enligt lag förbjudet att ta emot eller 
förmedla artiklar av utrotningshotade djur. 
Exempelvis prickiga och fläckiga pälsar (gepard, 
 ozelot, lodjur, jaguar). Avvisa även björn, varg, 
val och säl. Ta inte emot krokodilskinn, orm-
skinn, ormar, rovfåglar, sköldpaddor, elfenben. 
Vi tar inte heller emot importerat katt- och 
hundskinn. Läs vidare här: LÄNK. Även vissa 
utrotnings hotade träslag är från och med 2014 
förbjudet att sälja, så som Jaka randa och Pali-
sander. LÄNK Om ni vet att det är något som är 
olagligt att sälja så sortera bort, annars sälj.

Ta inte emot bilbarnstolar, cykelhjälmar, barn- 
och sporthjälmar av olika slag. En bilbarnstol 
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 eller hjälm som eventuellt varit med om ett 
 tillbud/olycka ska kasseras. 

Leksaksvapen bör inte finnas till försäljning på 
Röda Korsets second hand-butiker. 

Knivar, vassa saxar och andra farliga föremål 
ska i förebyggande syfte undvikas i second 
hand-butikerna. Är det ändå av intresse att sälja 
något av dessa föremål bör de hållas bakom låst 
glasdörr. Detta för att inte riskera att våra med-
arbetare blir våldsutsatta av butikens egna varor. 

Personlig gåva 
Det har hänt att medarbetarna erbjuds en per-
sonlig gåva, som ett sätt att visa uppskattning för 
ett bra arbete. Förklara då principen vi tilläm-
par, att rödakorsare inte kan ta emot personliga 
gåvor. Däremot tar Röda Korset gärna emot 
bidrag som kan användas i våra verksamheter till 
förmån för personer i utsatta situationer. 

Piratkopior 
Det är olagligt att sälja piratkopior. Det inkräk-
tar på varumärkesskyddet.

Vi kan inte vara experter på alla varumärken i 
hela världen. Men vi ska så långt vi kan kont-
rollera de varor vi säljer. Om man handlar med 
oaktsamhet eller uppsåt, så är det olagligt. 

Uppsåt betyder att man vet att det är en pirat-
kopia. Oaktsamhet betyder att man borde för-
stått att det är ett plagiat man säljer.  (Exempelvis 
en låda med förpackade nike-t-shirtar, en 
 inlämnad rolexklocka).

Det hjälper inte heller att ange på varan att det är 
en kopia, för då säljer ni ju en kopia med uppsåt. 
Om ni är säkra på att något är en piratkopia så 
ska varan alltså förstöras.

Läs mer om immateriella rättigheter här: 

LÄNK till prv.se

LÄNK till konsument Europa

Läs mer om konsumentens skyldighet här:
LÄNK

Plast
När det gäller plast, så är det väldigt svårt att 
veta när saker är gjorda och vilka halter av gifter 
som de innehåller. Känn och lukta. Är det flisigt, 
smuligt, luktar illa. Sortera bort, annars sälj. 
Gäller till exempel dockor, Barbie och My Little 
Pony och äldre regnkläder till exempel.

Återkallade produkter 
Det händer att produkter som återkallas från 
konventionell detaljhandel på grund av produk-
tionsfel, redan blivit sålda och istället ges som gå-
vor och säljs i second hand-butikerna. Rapex är 
ett informations- och varningssystem som länder 
inom EU använder för att informera varandra 
om produkter med allvarliga risker som har 
återkallats. Varje vecka kommer en färsk rapport 
från EU med de senaste varningarna. LÄNK

Läs mer på: www.konsumentverket.se 
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Myndigheterna, i länderna inom EU, som ar-
betar med produktsäkerhet för konsumenter är 
skyldiga att rapportera till EU-Kommissionen 
om det finns produkter med allvarliga säker-
hetsrisker på marknaden som man har vidtagit 
åtgärder mot. 

Hos Konsumentverket kan ni hitta information 
om produkter med allvarliga risker som finns på 
marknaden. Håll uppsyn i Rapex och hittar ni 
en vara hos er med risker vad gäller bland annat 
kvävning, kemisk risk, brännskador, inre eller ytt-
re skador, elektriska stötar, hörselskador, skador 
på ögon och dödsfall kontakta konsumentverket.

Återbruk 
Produkter som återvinns kan kallas återbruk, 
remake, redesign eller recykling. En osäljbar 
gåva kan förändras genom både återbruk och 
återvinning till något nytt som är attraktivt och 
säljbart. Förädling inom textil materialhante-
ring sker på många sätt idag. Ur miljöhänseende 
premieras varje second hand-butik som själva 
aktiverar innovativa lokala hantverkare och söm-
nadskunniga personer med mångfaldsperspektiv 
att tillvarata det textila material som av olika 
anledningar inte går att sälja i ursprungsskick. 
Läs mer på Rednet. LÄNK.

Återvinning 
Syftet med de gåvor vi får är att sälja dem vidare 
och skapa intäkter för att kunna skicka pengar 
till ändamål. Om ni vid gåvotillfället märker 
att de skänkta gåvorna kan vara svårsålda, är 
utgångspunkten att Röda Korset inte tackar nej 
till gåvan utan att de kläder som inte går att säl-
jas istället körs till depå. Anledningen till att vi 
inte tackar nej är att då kommer givare att välja 
annan organisation att skänka till nästa gång. 

Det som inte går att sälja vidare kan vi skicka till 
textil återvinning. 

När det gäller textilier är det bara mögligt, blött, 
målarfärgsnerkladdade och allmänt lortiga 
textilier som vi idag måste köra till kommunens 
avfallsanläggning. Läs mer på Rednet här LÄNK 

Om ni använder container utanför fastigheten se 
till att de hålls låsta. Olyckor har skett där per-
soner klättrat ner i containrarna. Låst container 
är en kvalitetssäkring för givaren eftersom deras 
gåvor inte kan plockas upp av andra innan de 
når verksamheten. Om ni slänger varor se till att 
ta bort prislappar på det som slängs.

Kläder och produkter som sorterats ut som 
sopor får inte ges bort alternativt säljas vidare 
till tredje part för att användas som bistånds-
ändamål. Det som inte kan skickas till vår 
återvinningspartner ska lämnas källsorterat på 
kommunen återvinningscentral.

Mer om hur sopor ska sorteras finns att läsa 
här: http://www.sopor.nu 

Att lämna textil till depå istället för att köra  
till kommunens återvinningscentral innebär  
att vi på ett hållbart sätt ta ansvar för alla gåvor 
vi tar emot. 

EU instiftade 2008 en avfallstrappa som alla 
EU-länder har skyldighet att förhålla sig till. 
 Följande prioriteringsordning för lagstiftning 
och politik på avfallsområdet gäller: 

1.  Förebygga/Minimera 

2.  Återanvända 

3.  Materialåtervinna 

4.  Annan återvinning, till exempel 
 energiåtervinna 

5.  Deponera 

Röda Korsets second hand-verksamhet verkar 
inom de fyra första stegen, deponi sker inte med 
 textiler i Sverige idag. 

1.  Vi förebygger överkonsumtion i nästan  
300  second hand-butiker genom att erbjuda 
 kunder alternativ handel 

2.  Vi är angelägna om att återbruka gåvan 
 omgående i helt och rent skick 

3.  Vi förädlar gåvor som inte går att sälja i våra 
butiker genom internt samarbete med stick- 
och sömnadsgrupper som kan ta tillvara 
materialet. 

Från 2013 har Röda Korset avtal om textil återvin-
ning och det gör att Röda Korset är miljöhjältar. 
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Anställd personal 
Kretsar som har anställd personal är arbetsgiva-
re och har ett lagstadgat arbetsgivaransvar, där 
styrelsen har det yttersta ansvaret. Styrelsen ska 
ha kännedom om och efterfölja Svenska Röda 
Korsets arbetsgivarregelverk som definierar 
såväl interna som externa lagar och krav. LÄNK. 
Arbetsgivaransvaret innebär att följa de lagar 
och regler som finns på svensk arbetsmarknad. 
Det innebär bland annat att följa arbetsrättsliga 
lagar, vilket underlättas av att ansluta sig till ett 
kollektiv avtal. IDEA är Svenska Röda Korsets 
arbetsgivarorganisation. Andra delar i arbetsgi-
varansvaret är att betala in skatter, försäkringar 
och pensioner, att aktivt arbeta med arbetsmiljön 
genom att ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete 
samt efterlevnad av diskrimineringslagen.

Det ska vara lätt att göra rätt, här hittar du 
 kretsens arbetsgivarhandbok. LÄNK.

Anställd personal kan inte vara förtroendevald 
på någon nivå inom organisationen enligt stad-
garna § 5 LÄNK.

Frivilliga/Volontärer 
Frivilligarbete är kärnan i Röda Korsets verk-
samhet. En frivillig inom Röda Korset är en 
 person som utför ett oavlönat arbete inom orga-
nisationen. Vi önskar att våra frivilliga represen-
terar alla åldrar, kön och etnisk bakgrund. 

Innan uppstart är det viktigt att ni diskuterar 
igenom möjligheten till engagemang och instats. 
För att kunna utföra sitt arbete på ett bra sätt i 
second hand-butiken behövs tydliga riktlinjer på 
vad som förväntas av den frivilliga på sitt upp-
drag. Liksom att han eller hon blir uppskattad 
för sin frivilliginsats och får möjlighet att utveck-
la sig personligen och i förhållande till aktivite-
ten. Kom ihåg att alltid fylla i ett frivilligavtal.

Försäkring gäller endast då ett avtal är under-
skrivet.

De frivilliga ska även läsa och skriva under de 
eventuella lokala överenskommelserna som finns 
för er butik.

För mer information och dokument kring 
 frivillighet i Röda Korset, LÄNK.

4. Medarbetare
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Medarbetarsamtal 
Medarbetarsamtal sker efter behov men minst 
en gång om året ska frivilliga och anställda ha 
möjlighet att återkoppla till sin chef angående 
uppdraget hos Röda Korset. Syftet är att: 

•  Medarbetare ska ges möjlighet att diskutera 
och få stöd av chef/handledare i sin profes-
sionella utveckling inom Röda Korset. 

•  Kompetensförsörjning och dialog. 

•  Avstämning av trivsel och motivation för 
nuvarande uppdrag. 

Personalköp 
Alla medarbetare får på sin lediga tid handla i 
second hand-butiken, men bara i försäljnings-
lokalen. Inga varor får plockas fram och 
 reserveras från lagret. 

Medarbetaren får inte prissätta varan de tänker 
köpa eller handla när denne är i tjänst och inte 
heller själv slå in betalningen i kassan. Kvittot 
med underskrift av kassörskan sätts fast på 
 varan. Personalrabatter tillämpas ej. 

Varor som kasserats, eller sorterats bort får inte 
säljas till personal. Eftersom det bäddar för grå-
zoner där godtycke kan ställa till med problem 
för oss och undergräva vårt goda rykte. Tydliga 
regler ska finnas i alla butiker.

•  Prissättning ska inte ske av den person som 
eventuellt senare vill köpa varan. 

•  Alla varor ska ut i butiken och finnas 
 tillgängliga för kunderna i första hand. 

 Varför? Jo därför att vi vill hålla uppe kvali-
teten i våra butiker. Ryktet om våra butiker 
ska vara: ”Där kan man hitta många fina 
varor.” Det gör att vi får fler kunder och i för-
längningen högre försäljning. Om vi utarmar 
sortimentet genom att varorna aldrig kom-
mer ut i butiken så gör vi själva affärsidén en 
otjänst. 

 Ett rykte om att personalen ”lägger beslag 
på alla fina saker” innan de når butiken är 
förödande för oss. Därför är det viktigt att 
hålla på de regler man satt upp. Utan undan-
tag. Folk skänker till oss för att det ska ge så 
mycket förtjänst som möjligt, och vi får fler 
kunder till butiken om vi agerar på ett tro-
värdigt och proffsigt sätt på alla plan. 

•  Hur ska då reglerna för personalköp se 
ut? Tidsaspekten är olika för olika butiker. 
Främst har det att göra med öppettider, men 
också med hur man prismärker och märker 
upp varorna med koder för att veta när de 
sattes ut i butik. Så detta är upp till varje 
butik. Det viktiga är att ni bestämmer er för 
vilken tidsgräns som ska gälla hos er, och att 
ni håller på den. Inga undantag. 

•  Viktigt är att alla medarbetare får denna 
information. Att inställningen och förståel-
sen för varför dessa regler finns ska vara en 
självklarhet. Second Hand-verksamhetens 
uppdrag är att skapa ekonomiska förutsätt-
ningar för vårt arbete i kris och katastrof. 
Tips! Skriv ut era lokala policys och se till att 
alla medarbetare skriver under den en gång 
om året. För att säkerställa att alla medarbe-
tare vet vad som gäller.

 

Personkort 
Personkorten används av frivilliga som i sitt upp-
drag möter allmänheten, till exempel hämtning 
av gåvor. Kortet måste ha årsmärke för att vara 
giltigt. Kortet är ingen legitimationshandling och 
finns att beställa i Föreningsbutiken. LÄNK. 

24 25

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003837637


Handbok för Röda Korsets second hand-butiker | juni 2020

Praktikanter 
Röda Korset har idag flera olika samverkans-
partners när det gäller praktik och sysselsätt-
ning. Det är främst Arbetsförmedlingen, Fri-
vården och Försäkringskassan. Andra stora 
aktörer är alla de utbildningsanordnare som har 
praktik som en del i utbildningen. Kom ihåg att 
praktikanter inte ska konkurrera ut frivilliga 
som grunden för personella resurser.

Olika typer av praktikplatser: 

•  Arbetspraktik – personen är arbetslös och 
kan erbjudas en tids arbetspraktik eller 
 sysselsättning. 

•  Arbetsprövning – personen är sjukskriven 
men ska pröva sin arbetsförmåga. 

•  Samhällstjänst – en straffpåföljd med syfte 
att underlätta återanpassning i samhället för 
personer som dömts för brott. 

•  Praktisk språkträning – för personer som 
behöver lära sig svenska. 

•  Högskole/akademikerpraktikanter – stu-
denter/vuxna från universitet/högskola eller 
annan eftergymnasial utbildning. Praktiken 
kan vara kombinerad med uppsats/forsk-
ningsarbete inom områden som är av intresse 
för Röda Korset. 

•  Ungdomspraktikanter – från exempelvis 
högstadiet/gymnasiet. Kortare praktik 1–2 
veckor. 

Handledare ska utses. Den personen ska 
ha handledarutbildning/erfarenhet, för att på 
ett bra sätt ge konstruktivt stöd, vägledning 
och förmedla kontakter på arbetsplatsen. 
Handledaren ska vara väl införstådd med  
Röda Korsets riktlinjer LÄNK för praktik  
och ha diskuterat handledarskapet med sin  
närmaste chef. Handledaren ska ha tid  
avsatt för regelbunden handledning. 

Alla handledare ska gå Röda Korsets 
handledarutbildning. LÄNK

Lön/arvode utgår inte under praktiktiden. 

Ekonomiska bidrag/förmåner, till exempel 
busskort kan ge negativa skatteeffekter för 
praktikanten och ska därför förankras och 
god kännas av samverkanspartnern. Viktigt att 
komma ihåg är att praktikanter jämställs med 
frivilliga och en av Röda Korsets principer är att 
det inte ska kosta pengar för den enskilde frivil-
lige att utföra en tjänst på uppdrag av Svenska 
Röda Korset. Frivilligpolicy: LÄNK. 

Praktikanten ska vara försäkrad via vår sam-
verkanspartner till exempel Arbetsförmedlingen. 

Regelbundna tillfällen för uppföljning ska 
planeras in för att garantera att praktiktjänst-
göringen medför värdefulla erfarenheter för 
 såväl praktikanten som Röda Korset. När prak-
tikperioden går mot sitt slut ska ett avslutade 
samtal genomföras. 

Praktikanten ska få ett skriftligt intyg efter 
avslutad praktik.
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Försäkringar 
Försäkring av Röda Korsets second hand- 
butiker se kapitel om uppstart. 

Inkomstskattelagen 
Allmännyttig ideell förening kan bli förmånligt 
behandlad skattemässigt (begränsad skatteskyl-
dig) om samtliga nedanstående kriterier uppfylls: 

• allmännyttigt ändamål: föreningens syfte 
ska vara att främja allmännyttigt ändamål till 
exempel försvarsändamål, hjälpverksamhet, 
social verksamhet 

•  verksamhetens art; att i praktiken och så 
gott som uteslutande under hela året bedriva 
allmännyttig verksamhet i enlighet med för-
eningens stadgar och verksamhetens riktlinjer 

• öppenhet; föreningen får i princip inte vägra 
inträde, dock några få medlemsbegränsningar 

•  inkomstanvändning: det krävs också att 
föreningen använder sina inkomster till den 
allmännyttiga verksamheten, dvs. fullföljer 
sina ändamål. Minst 80 procent av inkomsten 
ska användas till den allmännyttiga verksam-
heten. Bedömningen av hur inkomsterna an-
vänts brukar avse en period om cirka fem år.

Allmännyttiga ideella föreningar är undantagna 
från skattskyldighet för följande slag av intäkter: 

•  Rörelseinkomsten ska komma från en verk-
samhet som har naturlig anknytning till 
föreningens ändamål. Som en del i det inter-
nationella biståndet har Svenska Röda Korset 
tidigare samlat in och distribuerat kläder till 
katastrofområden. Nu, när Svenska  
Röda Korset inte skickar kläder utomlands 
säljs gåvorna i second hand-butiken och nettot 
används för bistånd internationellt, nationellt 
och lokala sociala projekt. Av detta skäl anser 
vi att verksamheten har en naturlig anknyt-
ning till föreningens ändamål. 

 •  Rörelseinkomst från verksamhet som av 
hävd har utnyttjats som finansieringskälla 
för ideellt arbete. Röda Korset har i alla år 
finansierat vår hjälpverksamhet genom pen-
ninginsamlingar – antingen akuta eller genom 
årligen återkommande kampanjer – eller ge-
nom att auktionera eller sälja ut skänkta och 
tillverkade saker på kretsarnas basarer.  
Second hand-butikerna bör kunna ses som ett 
exempel på basarverksamhet och således få 
räknas till hävdvunna finansieringskällor och 
därmed åtnjuta skattefrihet. 

Huvudsaklighetsprincipen innebär att en verk-

5. Lagar & Avtal
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samhet ska bedömas efter sin huvudsakliga 
inriktning. Det innebär att finns det inslag som 
bedöms skattepliktiga, kan detta innebära att 
hela verksamheten blir skattepliktig om de utgör 
för stor andel av hela försäljningsintäkten.  
Å andra sidan innebär denna princip att om den 
huvudsakliga verksamheten är skattebefriad, 
blir även den icke skattebefriade verksamheten 
skattebefriad. Har en förening både skattefria 
och skattepliktiga rörelseinkomster måste den 
skattefria delen uppgå till cirka 75 procent för att 
beskattning inte ska ske. Är kravet uppfyllt blir 
hela rörelseinkomsten skattefri. 

Second hand-butikernas försäljning har enligt 
vår uppfattning både skattefria rörelseinkomster 
– klädförsäljningen – och eventuellt skatteplik-
tiga rörelseinkomster – caféverksamhet som 
riktar sig till allmänheten. 

Var noga med att bevaka att skattepliktiga 
rörelse inkomster inte överstiger gränsvärdena. 
Vid svåra tolkningar bör avstämning ske med 
redovisningsexpert eller revisor. 

Allmännyttiga ideella föreningar som inte är 
skyldiga att betala inkomstskatt för näringsverk-
samhet är inte heller skyldiga att deklarera och 
betala moms. Om en allmännyttig ideell förening 
däremot blir skyldig att betala inkomstskatt för 
näringsverksamhet ska den också deklarera och 
betala moms på momspliktig försäljning. 

Läs mer om inkomstskattelagen på 
www.riksdagen.se 
Sök på SFS nummer 1999:1229 

På Riksskatteverkets hemsida finns informa-
tion till föreningar om bland annat skatteregler 
(SKV 324 utgåva 18), inkomsttaxering, moms, 
arbets givaravgifter, deklaration, stadgar, 
 organisationsnummer, styrelsens ansvar, revisor, 
arkivering. 

Läs vidare här: www.skatteverket.se
Sökord: Ideell förening 

Konsumentköplagen
Konsumentköplagen gäller när ett företag säljer 
varor till en konsument. Lagen är tvingande till 
konsumentens fördel. Det innebär att säljaren 
inte får ge konsumenten sämre villkor än de som 
finns i lagen. Lagen gäller alla varor – även be-
gagnade varor och varor som säljs till sänkt pris. 

Butiken har säljaransvaret gentemot kunden och 
konsumentköplagen gäller. 

Vid köp av till exempel begagnade kläder i 
second hand-butiker kan kunden alltså kräva 
att butiken åtgärdar eventuella brister eller ger 
prisavdrag för sådana fel som kunden inte blivit 
upplyst om eller själv kunnat upptäcka vid köpet. 
Har varan ett befintligt fel, men ändå bedöms 
kunna säljas, exempelvis en finare vara med nagg 
eller liknande ska det stå att produkten säljs i 
befintligt skick och hänvisning till defekten. Det 
informerar kunden om felet och visar att butiken 
redan tagit det i anspråk vid prissättningen. 

Alla uppgifter om plaggens kvalitet, tvättbarhet 
och så vidare, ansvarar second hand-butiken för, 
även om butiken i sin tur har fått uppgifterna 
från en privat säljare. 

Men eftersom det rör sig om begagnade  varor, 
får kunden acceptera att varorna i second 
hand-butiken kan ha vissa brister, utan att vara 
felaktiga i lagens mening. 

Konsumentköplagens 
anvisningar och råd
Även om kunden efter köpet är missnöjd med 
kvalitén på varan, är det inte säkert att det är ett 
köprättsligt fel på den, som kunden kan reklame-
ra med stöd av konsumentköplagen. Varan ska 
som huvudregel vara i avtalsenligt skick, det vill 
säga motsvara det som köpare och säljare kom 
överens om muntligt eller skriftligt. Även priset 
är en avgörande faktor för hur mycket kunden 
kan förvänta sig av varan. Kunden kan normalt 
inte hävda sådana fel som kunden kände till 
eller borde ha sett vid köpet, åtminstone inte om 
kunden förstod effekterna av felet. I konsument-
köplagen finns en definition av vad ett fel är. 

Varan är felaktig om; 

•  den inte överensstämmer med vad kunden 
och säljaren kommit överens om när det till 
exempel gäller varans art mängd, kvalitet och 
förpackning. 

•  det inte finns med nödvändiga anvisningar om 
installation, montering, användning, för varing 
och skötsel. Bruksanvisning ska normalt vara 
på svenska. 

•  Om kunden inte kommit överens med säljaren 
om annat är varan också felaktig om; 
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 >  den inte är lämpad för sitt ändamål,  
 till  exempel om ett regnplagg inte står  
 emot regn. 

 >  den inte är lämpad för det särskilda  
 ändamål som kunden tänkt använda  
 den till och säljaren borde förstått detta. 

 >  den inte stämmer överens med den  
 beskrivning som säljaren har lämnat och  
 har de egenskaper som säljaren hänvisat  
 till genom att visa upp ett prov eller modell. 

 >  Den inte är förpackad på vanligt eller för - 
 svarligt sätt som behövs för att skydda den. 

Varan är dessutom felaktig om; 

•  Säljaren har låtit bli att upplysa dig om varans 
egenskaper eller användning, som säljaren 
har känt till eller borde ha känt till och som 
 kunden rimligtvis räknade med att bli upplyst 
om och detta har påverkat köpet. 

•  Den avviker i något annat avseende från vad 
kunden rimligtvis hade kunnat förutsätta. 

Fel trots förbehåll om befintligt skick; 

Om varan sålts i befintligt skick eller med lik-
nande förbehåll, är den felaktig om den är i 
sämre skick än köparen rimligtvis hade kunnat 
räkna med. När man bedömer varans skick tas 
hänsyn till varans pris. Vid köp av begagnade 
varor på auktion, där köparen har möjlighet att 
personligen närvara vid försäljningen, utgår man 
från utropspriset, om ett sådant finns. För nya 
varor som utbjuds på auktion gäller de  allmänna 
felreglerna. Regeln säger inte allt. Säljaren 
 ansvarar ändå om varan skulle vara farlig eller 
om  oriktiga uppgifter har lämnats av säljaren 
själv eller av någon i bakre säljled. 

När varan är farlig eller oduglig;  

Om varan är farlig från hälso- och säkerhets-
synpunkt eller uppenbart oduglig anses den vara 
felaktig. Det gäller varor som inte uppfyller i lag 
eller av myndighet fastställda krav, till  exempel 
om varan säljs i strid med saluförbud enligt 
marknadsföringslagen eller produktsäkerhets-
lagen. Är varan så bristfällig att dess användning 
medför en påtaglig fara för liv och hälsa anses 
varan också felaktig utan att några förbud eller 
föreskrifter behöver ha överträtts. 

Läs mer på www.konsumentverket.se 

Fo
to

: 
Li

nn
ea

 B
er

gm
an

28 29

http://www.konsumentverket.se


Handbok för Röda Korsets second hand-butiker | juni 2020

Livsmedelslagen
Om ni beslutar er för att servera fika på 
 mötesplatsen gäller livsmedelslagen. 

1.  Utgångspunkten är konsumentens självklara 
rätt till säkra livsmedel (även dryck). 

2.  Reglerna gäller all livsmedelshantering som 
sker med regelbundenhet till exempel varje 
vecka. 

3.  Det är rödakorskretsen som ska vara aktiv 
med egna skrivna dagliga rutiner (städning 
och hygien) och egna skrivna kontrollrutiner. 
 Kretsen ansvarar för att alla känner till och 
förstår rutinerna. 

4.  Det är rödakorskretsen som är ansvarig för 
all (betalt och skänkt) vidareförmedling av 
livsmedel. 

5.  Den som förmedlar livsmedel måste ha 
 kunskap om alla ingredienser i produkten. 

6. Varje varas tillverkningsdatum, maximala 
exponeringstid, förvaringstemperatur och 
eventuell tidigare uppvärmning måste vara 
känd av alla. 

7. Det ska finnas kunskap om tänkbara 
 konsekvenser av avsteg från rutinerna. 

8. Kunskap om varor och tillverkningsmetoder 
ska kunna påvisas.

9.  Plan för utbildning i bland annat rutinerna ska 
 finnas. 

10. Skrivna rutiner för hälsan och den personliga 
hygienen ska finnas. 

11. Första punkten i de skrivna rutinerna ska vara: 
”Om du har sår på händerna eller känner dig 
dålig, hängig eller har hosta, får du inte arbeta i 
köket eller sälja/dela ut livsmedel.” 

12. Det måste finnas en personaltoalett, det vill 
säga en toalett som inte används av besökarna. 

13. Kretsen måste ha sin livsmedelsverksamhet 
registrerad hos Miljö- och Hälsovårdsförvalt-
ningen i kommunen. 

14. I samband med anmälan om registrering kan 
myndigheten även kräva ett godkännande av 
verksamheten. 

15. Avgift för registrering bör motsvara en 
 arbetstimme enligt kommunens timtaxa. 

16. Avgift för godkännande är densamma som 
den årliga kontrollavgiften, vilket bör inne bära 
(grupp 2.2) 1 800 kr. 

17. Den årliga kontrollavgiften (både vid god-
kännande och registrering) ska nedsättas eller 
efterges, allt beroende på risk och kontroll-
behov, se 3 kap,1 § i Livsmedelsverkets före-
skrifter om avgifter. 

Mer information kan sökas på Livsmedels-
verkets hemsida: www.slv.se 

Skaffa broschyren ”Nya regler om hygien 
– för säkerhets skull” från kommunen. 

Upphandlade avtal
Svenska Röda Korset har som mål att all upp-
handling ska ske med hänsyn tagen till kostnad, 
funktion, miljö och kvalitet. Dessutom med 
bästa möjliga leverans-, garanti-, och  service- 
villkor. Genomförandet ska genomsyras av 
 affärsmässighet, objektivitet och konkurrens 
samt avgöras utifrån det som totalt sett är 
förmån ligast för Svenska Röda Korset. 

Det finns centralt upphandlade avtal med före-
tag som ger oss förmånliga priser vid inköp av 
produkter. För att komma till listan över våra 
upphandlade leverantörer klicka här, LÄNK

Vår Second Hand är med och  
ger hopp och räddar liv!
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Svenska Röda Korset
Box 17563, Hornsgatan 54, 118 91 Stockholm
Telefon 08-452 46 00, Fax 08-452 46 01
E-post: info@redcross.se | Besök vår hemsida www.rodakorset.se


