
Från utmattning till retrobutik 

För några år sedan levde Melisa Milak ett 
hektiskt yrkesliv med en stressig vardag. Idag har 
hon sadlat om helt och driver en välbesökt och 
uppskattad secondhandbutik i Kvillebäcken - 
Kvillehyllan.  

Det är måndag, en av de tre dagarna i veckan 
Kvillehyllan är stängd. Trots att det inte är några 
kunder i butiken har Melisa fullt upp med att 
organisera inför kommande vecka. Hon riktigt 
springer runt i butiken och har knappt tid att sitta ner 
för en intervju.  
– De lediga dagarna är nästan de mest hektiska, du 
ser, här är inga kunder men ändå inte en lugn stund, 
här finns så mycket att göra, säger Melisa.  
Trots all stress tar hon sig tid att sitta ner en stund. 
Hon berättar att konceptet med Kvillehyllan är att 
folk får hyra egna hyllor där de placerar sina prylar, vilka Melisa sedan förmedlar vidare till kunder 
under en veckas tid.   

Innan Kvillehyllan 
Även om Melisa idag framstår som en väldigt avslappnad och lugn person har det inte alltid varit 
så. Melisa berättar att hon har en masterexamen i management och har jobbat både som 
privatrådgivare på bank och som organisationsanalytiker. 
– Jag blev så jävla utbränd, det var katastrof. Jag kunde inte gå, min kropp bara la av totalt. När man 
är 30 och det händer tänker man liksom vafan. 
Hon förklarar att räddningen kom när hon en dag var och tog blodprov och sjuksköterskan gav 
henne tips om en hälsodisk där de har kuratorer som jobbar med kognitiv beteendeterapi, KBT, vid 
utmattningssymptom.  
– Den kuratorn jag träffade räddade livet på mig, jag är så tacksam. Utan henne vet jag inte hur det 
hade gått för mig. 

Tog sig tillbaks och sadlade om 
Tillslut valde Melissa att ta en paus och inte göra någonting annat än att fokusera på sig själv och 
sin återhämtning. Hon berättar hur hon alltid haft ett brinnande intresse för retroprylar. Inte sällan 
inspireras hennes kläder av 70-talet. 
– Jag gillar klänningarna som kom efter feministvågen på den tiden. Du ser, jag har alltid mycket 
färg och det är ganska kort.  
Det var intresset för retroprylar som la grunden för Kvillehyllan. Från början var det ett 
Instagramkonto Melisa startade för fem år sedan, @virensar. Melisa förklarar att det fanns väldigt 
många konton med mycket retroprylar, men ingen försäljning. 
– Det var någonting jag saknade, så en dag satt jag hemma och skapade mitt konto för att testa och 
det gick bra. Bara efter en dag hade jag fått hundra följare, jag var inte ens bra på Instagram på den 
tiden så då förstod jag att det uppenbarligen fanns ett behov av denna typ av konto. 
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Från app till fysisk butik 
När Instagramkontot varit aktivt under några år började funderingarna kring hur hon skulle kunna ta 
konceptet vidare. Det tog alldeles för mycket tid utan att generera några pengar, samtidigt som 
Melisa kände att det var dags för en utveckling. 
– Min tanke var att det hade varit kul att skapa en mötespunkt där vi kunde sälja saker. Träffas på 
riktigt, umgås, gå på träffar, ta med sina saker och låta andra titta på det. Jag kände att det inte bara 
hade varit mysigt och trevligt, utan också smidigt. Du vet jag är ganska lat och verkligen hatar att 
paketera och skicka saker, det tar sån tid och nu slipper man det.  
Sedan i januari har Melisa arbetat ensam i butiken, vilket har resulterat i en extremt stor 
arbetsbörda. Hon arbetar just nu sex dagar i veckan och har fått lägga intresset för mötespunkten 
kring Kvillehyllan åt sidan och endast fokuserat på butiken. Tidigare har Melisa haft aktiviteter som 
klädbyte, sticklingbyte, stickkvällar och föreläsningar på Kvillehyllan. Under hösten är planen att 
anställa ytterligare en person som ska arbeta i butiken, så Melisa återuppta intresset för 
mötesplatsen kring Kvillehyllan.  
Utöver det går Melisa i planer på att börja studera KBT. Hon vill göra någonting konstruktivt med 
sin erfarenhet av att vara sjuk i utmattning. Tanken är att hjälpa andra, främst kvinnor då Melisa 
upplever att många kvinnor nästan stressar ihjäl sig. Efter sin sjukdomsperiod förändrade hon sin 
livsstil och berättar att hon idag hinner göra mycket mer på kortare tid utan att stressa, tack vare att 
hon blivit tvungen att lära sig planera. 
– Det är sjukt att säga, men jag är tacksam att jag blev sjuk. Det förändrade mitt liv totalt.  

Ida Modig 

Arbetsrapport 
Detta är jag mest nöjd med 
Jag tycker jag har fått till en bra uppbyggnad på texten där jag har med mycket relevanta delar utan 
att det blir för mycket. I processen med skrivandet har jag valt bort väldigt många delar som jag 
under intervjun tyckte var intressanta, just då de inte passade in i texten, någonting jag är nöjd med 
att jag gjort istället för att trycka in så mycket som möjligt. Jag är även nöjd med att jag ändrade 
vinkel helt under intervjun när jag fick hela berättelsen om utbrändheten, någonting jag inte kände 
till sedan innan.  
Det var kul att skriva och känna att jag hade lite mer koll på hur det skulle vara utformat och 
liknande, att kunna gå tillbaks till litteraturen eller anteckningarna från föreläsningarna och kolla 
över vad jag funderade kring.  
Detta tyckte jag var svårt  
Sedan tidigare är jag van vid att ställa väldigt öppna frågor under mina intervjuer. När vi på 
föreläsningarna pratar om att det ska ställas öppna frågor tror jag att jag eventuellt kan ta det till mig 
lite väl mycket, och ställa för öppna frågor där jag ber om en berättelse. Tidigare har jag jobbat med 
att samla in berättelser där jag sen haft flera timmars material att transkribera och analysera, det är 
inte ett fungerande arbetssätt i journalistsiken vilket jag tycker är lite svårt. Jag har märkt hur inkörd 
jag är i mitt genusvetenskapliga tänk och får ständigt påminna mig om att jag inte studerar 
genusvetenskap utan får lägga det lite åt sidan.  
Detta har jag lärt mig under övningen 
Tidigare har jag jobbat mycket med samtalsintervjuer, vilka har bestått av väldigt långa samtal. 
Detta är någonting jag upplever problematiskt när jag gör intervjuer för att sedan skriva en vinklad 
text, det är så mycket jag behöver plocka bort samt det finns flera olika vinklar jag kan välja mellan 
efter att min intervju är gjort. Jag tror jag behöver vara ännu tydligare i vad jag vill uppnå innan jag 



gör intervjuer i framtiden och våga ställa lite mer nischade frågor, även om det känns lite olustigt 
just nu. 
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