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Abstract 
Swedes throw over 7.5 kg of clothing a year in the garbage and 60 percent of these garments 
are whole and could be reused. The current linear system, which exploits the Earth's 
resources and produces products that are later discarded, contribute to both large amounts of 
waste and depletion of natural resources. This is an unsustainable resource management. 
With the circular economy, already used resources can be reused multiple times instead of 
being discarded. Consumers today show an increasing interest in the environment and how 
their purchases can affect the environment. Nevertheless, reports show that Sweden's clothing 
consumption is increasing and that young people are active consumers who rarely think about 
the environment when shopping. To create awareness and behavioral change requires 
knowledge and understanding. The circular economy doesn’t take into account the underlying 
cause of increasing resource use, which is human consumption. Therefore, in order to switch 
to the circular model, one must examine humans and their role as well as consumption 
behavior. 
 
This essay is based on the circular economy's 3R principle and consumption behavior. The 
aim of the study is to investigate young consumers' knowledge and behavior within the 3R 
principle through a qualitative research method. The empirical material has been collected 
through eight in-depth interviews with young consumers aged 23-27, studying at university 
or college. The result shows that young consumers who studied the 3R principle in their 
education have knowledge in the field, but do not find these sufficient to make sustainable 
choices. The result also shows a positive attitude towards recycling and reuse of clothing, but 
not the priority to act sustainable. The conclusion is that young consumers have knowledge 
within the 3R principle, but these are not enough to change their consumption behavior. 
Young consumers also have an interest and willingness to act more sustainable, but not the 
priority to actually do so. 
 
 
Keywords: 3R principle, circular economy, consumption behaviour, young 
consumers 
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Sammanfattning 
 
Svenskar slänger över 7,5 kg kläder per år i hushållsavfall och 60 procent av dessa plagg är 
hela och skulle kunna återanvändas. Det nuvarande linjära systemet som utnyttjar jordens 
resurser och producerar produkter som sedan kasseras, bidrar till bland annat stora mängder 
avfall och utarmning av naturresurser. Detta är en ohållbar resurshantering. Med den 
cirkulära ekonomin kan redan använda resurser återanvändas fler gånger istället för att 
kasseras. Konsumenter visar idag på ett allt större intresse för miljön och hur deras köp kan 
påverka miljön. Trots detta visar rapporter på att svenskars klädkonsumtion ökar och att unga 
människor är aktiva konsumenter som sällan tänker på miljön när de handlar. För att skapa en 
medvetenhet och beteendeförändring krävs kunskap och förståelse. Den cirkulära ekonomin 
tar inte hänsyn till den bakomliggande orsaken till den ökande resursanvändningen, vilket är 
människors konsumtionsbeteende. För att kunna övergå till den cirkulära modellen måste 
man därför undersöka människan och dess roll samt konsumtionsbeteende. 
 
Denna uppsats utgår från den cirkulära ekonomins 3R-princip och konsumtionsbeteende. 
Syftet med studien är att undersöka unga konsumenters kunskaper och beteende inom 3R-
principen genom en kvalitativ forskningsmetod. Empirin har samlats in genom åtta 
djupintervjuer med unga konsumenter i åldern 23-27 år som studerar på universitet  eller 
högskola. Resultatet visar på att unga konsumenter som studerat 3R-principen i sin utbildning 
har kunskaper inom området, men finner inte dessa tillräckliga för att kunna göra hållbara 
val. Resultatet visar även på en positiv inställning till återvinning och återanvändning av 
kläder men inte prioriteten att agera hållbart. Slutsatsen är att unga konsumenter har 
kunskaper inom 3R-principen men dessa är inte tillräckliga för att ändra sitt 
konsumtionsbeteendet. Unga konsumenter har även intresse och vilja att agera mer hållbart 
men inte prioriteten att faktiskt göra det.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: 3R-principen, cirkulär ekonomi, konsumtionsbeteende, unga 
konsumenter 
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Förord 
 
Genom våra tre år på Textilhögskolan har vi fått en en värdefull insikt i textilindustrin, som 
lagt en grund för vårt intresse och engagemang att bidra till en hållbar textil framtid. Under 
hösten 2017 fick vi möjligheten att genomföra en utbytestermin i London vilket 
introducerade oss till den cirkulära ekonomin och 3R-principen. Den cirkulära modellen har 
blivit ett allt mer centralt begrepp på den senaste tiden vilket väckt en nyfikenhet hos oss att 
undersöka denna modell närmre. Att genomföra detta arbete har varit en väldigt intressant, 
rolig och givande process.  
 
Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Åsa Haggren som hjälpt och stöttat oss längst 
vägen. Vi vill även tacka alla respondenter som ställt upp på våra intervjuer, utan er hade 
detta arbetet inte varit möjligt. Slutligen vill vi tacka våra klasskamrater som kommit med bra 
feedback under alla seminarier och peppat oss under processen.  
 
 
Borås den 21 maj 2018. 
 
Alicia Granström och Sofia Persson. 
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1.Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 
Det finns ett stort intresse idag för hållbarhetsfrågor, både bland konsumenter och företag 
(Svensk Handel 2016). 70 procent av konsumenterna menar att det är viktigt för dem att 
företag arbetar med frågor som att minska utsläpp och avfall, samt att öka återanvändning. 
Inom handelsföretagen uppger 75 procent att de arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor. Trots 
det är klädindustrin den mest förorenande industrin i världen efter oljeindustrin (Sweeney 
2015). Den nya tekniken som uppfanns under den industriella revolutionen skapade 
möjligheter att  kunna producera varor i stort antal till låga priser. På så vis fick 
konsumenterna möjlighet till att utöka sin garderob fortare än innan, eftersom kläderna blev 
mycket billigare (McKinsey & Company 2016). Detta ansågs som positivt vid den tiden men 
idag ser läget annorlunda ut (Bonicu 2014). Den nuvarande situationen att tillgodose 
konsumentens begäran för nyheter har lett till den överkonsumtion och överproduktion vi 
idag har av textila plagg (Han, Chan, Venkatraman, Apeagyei, Cassidy & Tyler 2017) 
 
Klädindustrin arbetar idag utifrån en linjär ekonomi där jordens resurser utnyttjas och 
produkter produceras för att sedan kasseras. Enligt flera forskare är den linjära ekonomiska 
modellen inte en hållbar resurshantering (Han et al 2017, Bonicu 2014 ). De flesta företagen 
utgår från en linjär ekonomimodell vilket resulterar i stora mängder avfall, skadliga utsläpp, 
föroreningar samt utarmning och utnyttjande av naturresurser. Detta orsakar även 
miljöproblem som bl a giftiga föroreningar och koldioxidutsläpp (Han et al 2017).  
 
Mot bakgrund av de miljömässiga följderna av linjära produktions- och konsumtions- 
processer så har den cirkulära ekonomin fått ökad uppmärksamhet det senaste decenniet,  
både inom politik och forskning. Cirkulär ekonomi innebär en omställning där resurser som 
redan använts kan återanvändas flera gånger istället för att kasseras (Lieder & Rashid 2016). 
Cirkulär ekonomi har definierats som ett industriellt system som har till syfte att förnya och 
återställa genom att designa produkter som är återvinningsbara. Detta ska leda till noll avfall 
eftersom resurserna ska kunna användas om och om igen i ett kontinuerligt flöde. Genom ett 
cirkulärt ekonomiskt system kan kläder, tyger och fibrer behålla ett högt värde under 
användning samtidigt som det senare kan återanvändas och på så vis aldrig sluta upp som 
avfall. Detta kommer i sin tur leda till minskad miljöpåverkan, utsläpp samt påfrestningar på 
naturens resurser. Med ett cirkulärt system kan därmed klädindustrin fånga möjligheten att 
arbeta med hållbar utveckling, vilket är svårt i det nuvarande linjära systemet. En cirkulär 
ekonomi grundar sig på kretsloppssystem som innebär att produktens mervärde bibehålls så 
länge som möjligt och avfall elimineras (Ellen MacArthur Foundation 2017).  
 
En cirkulär affärsmodell kan vara att  hyra ut produkter istället för att sälja dem, erbjuda 
reparation eller uppgradering för att förlänga produktens livscykel. Detta möjliggör att 
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produkter kan brukas längre vilket skapar ett mer effektivt sätt att nyttja resurser 
(Naturvårdsverket 2017). Det finns tre grundprinciper inom cirkulär ekonomi, den s k 3R-
principen (Johansson, Kjellsson & Zetterqvist 2017). De senaste åren har 3R-principen: 
reduce, reuse, recycle blivit allt mer implementerad i olika länder runt om i världen, 
exempelvis i USA, Japan och Europa. 3R-principen besparar jordens resurser för framtiden 
och bidrar till ett hållbart samhälle. Det bästa sättet för att minska de solida avfallen är att 
minska konsumtionen av råmaterial och samtidigt öka återvinning och återanvändning av 
avfallsmaterial (Samiha 2013).  
 
Enligt Konsumentverkets rapport (2011) är unga människor, ålder 15-17 år,  aktiva 
konsumenter där 90 procent uppger att de handlat skor och kläder under de senaste tre 
månaderna. Rapporten visar att unga konsumenter till viss del är missnöjda med sina inköp, 
mest på grund av dålig kvalité. Men få konsumenter klagar eller lämnar tillbaka en produkt. 
Vid inköp uppger unga konsumenterna  att de mest tar hänsyn till pris och kvalité,  medan de 
sällan tänker på vilken konsekvens inköpen har på miljön. Samiha (2013) genomförde en 
studie där människors beteende och benägenhet att delta i den cirkulära ekonomins 3R-
princip granskades och analyserades. Studien bygger på en undersökning gjord på ett 
universitet i Kina. Även om urvalet utgjordes av välutbildade personer visade resultaten att 
det saknades vilja till att ta till sig de tre grundprinciperna, vilket även tyder på bristande 
miljökunskaper. 
 

1.2 Problemformulering och frågeställningar 
 
Den globala klädindustrin har en omsättning på sammanlagt 1.3 biljoner USD och 
sysselsätter över 300 miljoner människor i hela den textila värdekedjan. Under de senaste 15 
åren har det skett en fördubbling av produktionen av kläder (Ellen Macarthur Foundation 
2017).  Detta fenomen kallas fast fashion, en snabbare produktion av kläder till ett lägre pris 
och kvalité. Kläder som är designade efter ett fast fashion-koncept har en kort livslängd 
(Ellen Macarthur Foundation 2017). Detta fenomen har lett till att stora mängder textilier 
slängs varje år. I sitt pressmeddelande uppger Naturvårdsverket (2016) att enligt en studie 
utförd av Svenska MiljöEmissionsData slänger vi svenskar över 7,5 kg kläder per år i det 
hushållsavfall som är osorterat och som sedan förbränns. Av dessa kläder är cirka 60 procent 
hela som skulle kunna återanvändas och en stor andel textil i ren bomull kan gå till 
materialåtervinning istället för att brännas upp. 
 
Dagens konsumenter visar ett allt större intresse för miljön och hur deras köp påverkar miljön 
(Svensk Handel 2016). Trots detta visade konsumtionsrapporten (2016) från Centrum för 
konsumtionsvetenskap vid Handelshögskolan i Göteborg att svenskarnas klädkonsumtion 
ökade med 3,6 procent mellan 2014 och 2015. En positiv attityd är alltså inte tillräcklig för att 
ändra ett beteende. I flera studier  har gapet mellan beteende och attityd lyfts fram. Exempel 
på olika orsaker till detta gap kan vara ekonomi, kunskap och vanor, eller otillräckliga 
möjligheter kopplat till livssituation (Niinimäki 2010, Morgan & Birtwistle 2009, Birtwistle 
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& Moore 2007, Ölander & Thögersen 1995). Det krävs både förståelse och kunskap av 
företag och konsumenter inom hållbar konsumtion för att skapa en medvetenhet och 
beteendeförändringar (Ekström & Salomonsson 2014). Därför är det viktigt att undersöka 
vidare vilken kunskap och vilket beteende unga konsumenter har till hållbara val. 
 
Enligt Hobson (2016) är inte den cirkulära ekonomin anpassad efter den verkligt 
bakomliggande orsaken till den ökande resursanvändningen, vilket är människors 
konsumtionsbeteende. Därför finns det ett behov för mer forskning inom detta område. För 
att övergå till den cirkulära modellen på en storskalig nivå måste man lägga fokus på att 
beakta människan och dess roll samt konsumtionsbeteende (Hobson 2016).  
 
Frågeställningarna för denna studie blir därför: 
 

1. Hur beskriver unga konsumenter sina kunskaper inom 3R-principen?  
2. Vilket beteende har unga konsumenter inom återanvändning av kläder?  
3. Vilket beteende har unga konsumenter inom återvinning av kläder? 

 

1.3 Syfte  
 
Syftet med studien är att undersöka unga konsumenters kunskaper och beteende när det 
kommer  till 3R-principen med fokus på återanvändning och återvinning av kläder.   
 

1.4 Avgränsningar  
 
Denna studie kommer endast behandla ämnet 3R-principen och konsumentbeteende. Fokus 
kommer ligga på konsumentbeteende och konsumtion av kläder. Inga andra avfall eller 
textila produkter kommer att beröras. Studien kommer endast undersöka 3R-principen med 
fokus på återanvändning och återvinning. Reducering (reduce) kommer inte behandlas i 
empirin då detta är ett steg som till störst del omfattar produktionen av kläder, vilket 
konsumenter inte har någon större inverkan på.  
 

1.5 Förtydligande av begrepp 
 
Cirkulär ekonomi 
I den här studien syftar begreppet cirkulär ekonomi till att kläder designas så att de får ett 
mervärde och kan återanvändas som bygger på ett kretsloppssystem (Hållbarhetsguiden 
2018). Det innebär att kläder som nått slutet av sin livscykel fortsätter att användas i ny 
produktion och kläderna skapar därmed ett värde på nytt (Naturvårdsverket 2016). 
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Reduce 
Att minska spill av råmaterial redan i första steget i produktionen av kläder (Samiha 2013). 
 
Reuse 
Begreppet syftar till återanvändning av material (Samiha 2013), vilket i denna studie omfattar 
kläder.  
 
Recycle  
I denna studie syftar begreppet recycle till att kläder återvinns som bygger på ett 
kretsloppssystem (Samiha 2013).  

 

2. Metod 
 

2.1 Filosofi och forskningsansats 
 
I denna studie kommer en induktiv forskningsansats tillämpas eftersom information först 
kommer samlas in och utifrån den formuleras en teori. Patel & Davidsson (2011) menar att 
med en sådan forskningsansats följer forskaren “upptäckandets väg”. Studien har inte någon 
förutbestämd hypotes utan intervjumaterialet kommer leda fram till teorin. 
 
Denna studie kommer följa tolkningsläran hermeneutiken. Inom hermeneutiken arbetar man 
med att tolka för att få ny förståelse som ger nytt perspektiv på tillvaron. Varje människa har 
en gräns för sitt vetande, förståelse eller kunskap vilket hermeneutiken kallas för en persons 
förståelsehorisont (Ödman 2007). Hermeneutiker genomför forskning ur ett subjektivt 
perspektiv med grund i sin egen förståelse. Denna förståelse samt de tankar, intryck, känslor 
och kunskap som forskaren har ses som en tillgång för att sedan tolka och förstå 
forskningsobjektet (Patel & Davidson 2011). Kvalitativa intervjuer kommer genomföras i 
denna studie. Därefter kommer materialet tolkas utifrån egen förförståelse och kunskap. 
Genom att ta del av intervjuerna möter man andra förståelsehorisonter och får ytterligare 
kunskap och förståelse.  
 

2.2 Val av metod och strategi 
 
I denna studie kommer materialet för empirin samlas in genom individuella djupintervjuer 
som är semistrukturerade. Syftet med intervjuerna är att få respondenternas beskrivning och 
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berättelse om studiens ämne vilket gör att studien har en kvalitativ inriktning. Val av metod 
har utgått från studiens syfte och frågeställningar. Material för empirin kan samlas in på olika 
sätt, exempelvis genom observationer, intervjuer eller enkäter. Det kan vara ostrukturerade 
eller strukturerade tillvägagångssätt (Cohen, Manion & Morrison 2011). 
 

2.2.1 Kvalitativ forskningsmetod 
 
Valet av metod är kvalitativ forskning. Denna metod, till skillnad från kvantitativ forskning, 
lägger fokus på ord istället för siffror och använder datainsamlingsmetoder såsom intervju 
och observation (Patel & Davidsson 2011). Några karaktäristiska drag för den kvalitativa 
forskningsmetoden är att man utgår från respondenternas perspektiv i undersökningen och 
vad de anser vara viktigt och relevant. Den kvalitativa forskaren skapar en nära relation med 
deltagarna i undersökningen och låter teorin formas av den insamlade datan. Inom kvalitativ 
forskning eftersträvas en mer kontextuell förståelse av beteende, värderingar och åsikter. 
Slutligen fokuserar den kvalitativa metoden på ett mikroperspektiv och samlar data som är rik 
och djupgående (Bryman & Bell 2011).  
 
Den kritik som riktas mot den kvalitativa forskningsmetoden är att den kan vara för personlig 
och vinklad då den oftast förlitar sig på personens egna åsikter om vad som är viktigt. Det 
kan även vara svårt att återskapa en kvalitativ undersökning eftersom det inte finns något 
fastställt tillvägagångssätt att efterfölja. Slutligen kritiseras även metoden för bristen av 
transparens då det kan vara svårt att fastställa vad forskaren faktiskt gjorde och hur man kom 
fram till slutsatsen (Bryman & Bell 2011).  
 
Valet av ev kvalitativa forskningsmetod gjordes utifrån att den bättre överensstämmer med 
studiens syfte samt frågeställningar. Syftet med studien är att undersöka ett fåtal personers 
egna beskrivningar av ett beteende samt deras kunskaper om ett fenomen genom intervjuer. 
Personliga åsikter utgör därför inget hinder för denna studie utan är snarare att föredra. För att 
enklare kunna återskapa studien kommer intervjuerna utgå från en intervjuguide samt spelas 
in och transkriberas.  
 

2.2.2 Individuella djupintervjuer 
 
Intervjuerna kommer vara semistrukturerade vilket betyder att de kommer bestå av både 
strukturerade och öppna frågor. Med semistrukturerade intervjuer har intervjuaren möjlighet 
att följa en bakomliggande struktur men samtidigt vara flexibel. Frågorna är generellt 
formulerade och ofta strukturerade efter teman. Frågorna behöver dock inte ställas i en viss 
ordning och intervjuaren kan lägga till ytterligare frågor för att få ut ett mer ingående svar. 
Detta lämnar även en möjlighet för respondenterna att styra frågorna dit dem vill för att få 
fram det dem anser vara viktigt. Intervjuaren måste därför vara observant och alert för att 
snabbt kunna följa upp respondentens svar (Bryman 2011). 
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Denna intervjumetod har valts baserat på studiens syfte samt de frågor som ska besvaras. 
Eftersom studien lägger mycket fokus på respondenternas åsikter, beteende och vad de anser 
vara viktigt när det kommer till hållbarhet och 3R-principen, anses detta intervjuupplägg vara 
bäst lämpat för att få ut rätt information. För att se till att få ut data som svarar mot 
frågeställningarna  har en intervjuguide struktureras. Denna kommer fungera som 
utgångspunkt och manus under intervjuerna. Intervjuguiden (se bilaga 1) är baserad på 
Brymans (2011) råd om hur man håller intervjuer. Enligt Bryman bör intervjuerna vara 
strukturerade efter utvalda teman som följer en röd tråd. Frågorna ska även vara formulerade 
med ett språk anpassat för de utvalda respondenterna och frågor som är ledande bör undvikas 
(Bryman 2011).  
 
När det kommer till intervjuguiden och dess uppbyggnad menar Bryman (2011) på att det är 
viktigt att börja med frågor om respondenternas bakgrund för att sedan bättre kunna sätta in 
svaren i ett sammanhang. Intervjuguiden är därför uppdelad i teman som; bakgrund, 
hållbarhet/ 3R- principen, återanvändning av kläder, återvinning av kläder, ansvar och 
avslutning. Intervjuerna kommer att göras i person eller via facetime och skype. Detta för att 
kunna se respondenternas ansiktsuttryck och kroppsspråk vilket annars skulle gå förlorat i en 
telefonintervju (Ryen & Torhell 2004). Intervjun kommer att spelas in med hjälp av en 
röstinspelare och sedan transkriberas. Detta för att få ut så korrekt information som möjligt 
samt kunna gå tillbaka och läsa eller lyssna på det svar som getts under intervjun, och bättre 
kunna sammanställa informationen.  
 

2.2.3 Etik 
Kajsander och Öhlander (2011) menar på att forskningsetik är att transparent och objektivt 
granska ett resultat, alltså inte granska ett resultat med en personlig vinkel. Vidare ska alla 
alternativa tolkningar testas och tydligt redovisas. Det slutgiltinga resultat som sedan 
presenteras får inte ha några personliga åsikter eller syften. Vid granskningen av resultatet i 
denna studie lades en stor vikt på att endast presentera den information som samlats in från 
intervjuerna utan personliga tolkningar eller åsikter.  
 
Forskningsetik berör även relationen mellan en forskare och forsknings deltagaren vid en 
undersökning. Det finns fyra etiska principer som forskaren bör ha i åtanke vid en 
undersökning. Den första principen handlar om huruvida det kan förekomma någon  form av 
skada på deltagaren. Skada kan innefatta fysisk skada men även psykisk, som stress eller 
påverkan på självkänsla (Bryman & Bell 2011).  I denna undersökningen genomfördes 
intervjuerna hemma hos deltagarna antingen fysiskt eller via facetime och skype. Detta för att 
säkerställa att deltagarna befann sig i en lugn och trygg miljö där de känner sig trygga.  
 
Den andra principen behandlar vikten av information och medgivande. Deltagarna i en 
undersökning behöver bli informerade om undersökningen, hur den kommer gå till samt ifall 
den kommer spelas in. Deltagaren behöver sedan ge sitt medgivande till detta antingen 
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muntligt eller skriftligt (Bryman & Bell 2011).  Innan intervjuerna genomfördes informerades 
deltagarna i denna studie kort vad undersökningen handlar om och hur intervjun kommer gå 
till. Deltagarna blev även informerade att intervjun kommer att spelas in på en mobiltelefon 
vilket samtliga gav ett muntligt medgivande till. Slutligen informerades deltagarna att det när 
som helst kunde avbryta intervjun. 
 
Den tredje och fjärde principen berör integritet och bedrägeri. Deltagaren i en forskning har 
rätt till att vara privat och forskaren måste framställa undersökningen korrekt (Bryman & Bell 
2011). Deltagarna i denna studie är anonyma och den information som presenteras om dem är 
deras ålder, kön, studieinriktning samt bostadsort. Detta informerades även deltagarna om 
innan. De informerades även om att det endast är forskarna som kommer ta del av deras 
inspelade intervju och att allt material och information kommer sparas på personliga datorer 
och mobiler skyddade med lösenkod. Undersökningen framställdes korrekt av forskarna efter 
vad den faktiskt kommer att behandla och hur den faktiskt kommer gå till, för att minska 
missförstånd eller falsk information.  

2.3 Datainsamling och urval 

2.3.1 Primärdata 
 
Den primära datan kommer att samlas in genom kvalitativa och individuella djupintervjuer 
med unga konsumenter som studerar på högskola eller universitet. Konsumentverket (2011) 
visar, som redan nämnts, att unga människor är aktiva konsumenter men som sällan tar 
hänsyn till miljön då de handlar. I en rapport av Konsumentverket (2011) har unga 
konsumenter i åldern 15-17 år undersökt. Denna studie kommer istället fokusera på personer i 
åldern 23-27 år för att undersöka en annan åldersgrupp, men som samtidigt faller in under 
kategorin unga konsumenter . Studenter har valts ut med tanke på att studiens syfte är delvis 
att undersöka unga konsumenters kunskaper inom 3R-principen. Personer som studerar kan 
tänkas ha mer kunskaper och vara mer insatta i ämnen som hållbarhet samt 3R-principen då 
dessa är aktuella ämnen just nu och tas ofta upp i dagens undervisning. Studenter har inte 
samma ekonomiska förutsättningarna som yrkesverksamma vilket gör att de även kan vara 
mer benägna att handla på second hand eller hyra kläder och är mer medvetna kring sina köp.  
 

2.3.2 Sekundärdata 
 
Källor som används för den teoretiska referensramen utgörs av litterära källor i form av 
publikationer, vetenskapliga artiklar, hemsidor och uppsatser. Vid sökning av information i 
databaser låg fokus på att få fram information inom områdena konsumentbeteende, 3R-
principen och den cirkulära modellen. Sökord såsom hållbarhet, 3R-principen, 
konsumentbeteende och cirkulär ekonomi användes. Eftersom både konsumentbeteende och 
3R-principen är högst aktuella ämnen finns det många källor tillgängliga som är nyligen 
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publicerade. Problematiken  inom dessa områdena har varit att sortera ut vilka källor och 
information som är mer relevant då båda områden är väldigt stora och erbjuder mycket 
information.  
 

2.4 Validitet och reliabilitet 
 
Reliabilitet utgörs av hur mätningarna i en studien utförs och hur noggrant informationen 
bearbetas. Validiteten är beroende av det som mäts och om det faktiskt besvarar 
frågeställningarna (Holme & Solvang 1991). Validiteten av en studie handlar om integriteten 
av slutsatsen som framställts utifrån en undersökning. Validiteten delas ofta upp i intern och 
extern. Med intern validitet menar man huruvida de slutsatser som dragits faktiskt är 
trovärdiga. Den extern validiteten är frågan om studiens resultat kan generaliseras utöver den 
specifika studiens sammanhang. Reliabilitet behandlar frågan huruvida resultatet av studien 
går att få fram igen (Bryman & Bell 2011).  
 
För att säkerhetsställa denna studies validitet- och reliabilitetsnivå har noga och motiverade 
val av metod, urval samt tillvägagångssätt gjorts. Eftersom denna studien tillämpar en 
kvalitativ forskningsansats med djupintervjuer som metod, kan det vara svårt att göra om 
studien då respondenternas svar kan se annorlunda ut. Respondentens svar representerar alltså 
personens egna åsikter och beteende. Eftersom intervjuerna är semistrukturerade finns det 
dock en intervjuguide att utgå ifrån. Intervjuerna spelades även in vilket stärker studiens 
reliabilitet. Frågorna var noga utvalda för att stämma överens med studiens syfte och besvara 
frågeställningarna. En testintervju genomfördes även innan de riktiga intervjuerna för att 
säkerställa att rätt frågor valts ut och att önskad information kom fram. Testintervjun gav ett 
positivt resultat som visade på att det var rätt frågor som gav önskad information. Det var 
dock några frågor som ansågs vara överflödiga och som senare togs bort. Testpersonen för 
intervjun ansåg att frågorna var bra formulerade och lätta att förstå samt att de kom i en bra 
och naturlig följd.  
 

3. Teoretisk referensram och tidigare forskning 

 
Vår teoretiska referensram är baserad på vetenskapliga artiklar och litteratur inom cirkulär 
ekonomi, 3R-principen och beteendeförändringar. I detta avsnitt presenteras det nuvarande 
forskningsläget kring cirkulär ekonomi inom klädindustrin och dess grundprincip inom de 
3R:n. Beteendeförändringar behandlas även i detta avsnitt för att vidare förstå det som 
studien behandlar.  
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3.1 Cirkulär ekonomi 
 

 
Figur 1. Cirkulär ekonomi 

 
Med den cirkulära modellen (se figur 2) ligger fokus på att omvandla avfall till nya värdefulla 
material som kan återanvändas, vilket göra att materialets livslängs aldrig tar slut. Med ett 
cirkulärt system går alltså produkterna runt i cyklar eller slutna loopar (Rutten 2017). Syftet 
med den cirkulära modellen är att hela kedjan av produktion, konsumtion, distribution och 
återvinning av energi och material ska förnyas enligt en vision som kallas för cradle-to-
cradle (Ghisellini, Ripa & Ulgiati 2017).  
 
'' En cirkulär ekonomi karakteriseras som en ekonomi som är regenerativ genom design, med 

sikte på att behålla så mycket värde som möjligt av produkter, komponenter och material "  
(Rutten 2017) 

 
Cirkulär ekonomi ses som en affärsmodell som ska leda till en mer hållbar utveckling och ett 
hållbart samhälle (Feng & Yan 2007). Modellen för cirkulär ekonomi beskrivs även kunna 
hjälpa samhället att nå ökad hållbarhet med inga eller ett fåtal energi-, material- eller 
miljökostnader (Golinska, Kosacka, Mierzwiak, & Werner-Lewandowska 2015).  
 

3.1.1 Den cirkulära ekonomins 3R 
 
För att kunna ställa om till en cirkulär ekonomi förutsätts en omprövning av hur vi ser på 
produkter. Istället för att äga produkter kan konsumenten hyra den och blir på så sätt 
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användare av en tjänst och inte ägare till produkten (Ghisellini, Cialani & Ulgiati 2015). I 
teorin tillåter detta konsumenterna att få tillgång till produkter när de behöver dem, och 
företag kan återvinna, reparera och återanvända produkter genom att upprätthålla kontrollen 
över ägande (Hobson 2016). Mud Jeans är ett företag i klädbranschen som sätter den 
cirkulära modellen i fokus. Företaget hyr ut jeans till kunderna för en månadsavgift och sedan 
återlämnar kunderna jeansen när de inte längre vill ha dem. Jeansen säljs antingen till nya 
kunder eller så återvinns de till nya jeans. Knapparna är även anpassade så att ägaren har 
möjlighet att ta bort dem för att sedan kunna återanvända dem (Moorehouse & Moorehouse 
2017).  
     
Det finns tre grundprinciper inom cirkulär ekonomi som ska medverka till hållbar utveckling: 
Reduce, Reuse och Recycle, den s k 3R-principen. Den har som avsikt att göra människor 
medvetna om effekterna av deras konsumtion som till exempel produktionen av avfall. För att 
spara naturresurser för framtiden måste vi återvinna och återanvända resurser (Johansson, 
Kjellsson & Zetterqvist 2017).  
 
Reduce (reducering) innebär att man redan i produktionen av produkterna försöker att minska 
spill av råmaterial vilket är ett av de bästa sätten att minska solida avfall (Samiha 2013).  
Reduce beskrivs som en diskussion som handlar om att omforma och ompröva så att 
produktens livslängd förlängs, samt även som minskning, minimering och förebyggande av 
resursanvändning för att bevara våra naturtillgångar (Kirchherr, Reike & Hekkert 2017). 
 
Reuse (återanvändning) innebär att materialet eller produkten återanvänds när det inte finns 
möjlighet till reducering redan i produktionen. Återanvändningen innebär att föremål kan 
repareras, skänkas eller säljas till välgörenhetsorganisationer och därmed minska avfallet. 
Återanvändning av en produkt är att föredra då produkten inte behöver omarbetas och lever 
vidare i ett andra liv i sitt ursprungliga skick (Samiha 2013).  
 
Recycle (återvinning) innebär att man omvandlar ett material eller en produkt i slutet av dess 
livslängd till ett användbart material som sedan görs till nya produkter. Material som ska 
återvinnas måste samlas in från olika källor såsom hushåll, affärer och byggarbetsplatser. 
Dessa ihopsamlade, återvinningsbara material transporteras därefter till en 
återvinningsanläggning, där de bearbetas och sorteras innan de skickas vidare till tillverkare 
(Samiha 2013).  
 
I en studie genomförd av Ekström och Salomonsson (2014) undersökte man tillsammans med 
svenska textilföretag hur man med olika åtgärder kan öka återvinningen och 
återanvändningen av textilier. Studiens resultat visar på att volymen för insamlade textilier 
måste öka. Framför allt för att minska det svinnet av textilier som går till deponier varje år, 
men också för att minska utarmningen av råmaterial. Alla aktörer som är inblandade såsom 
klädföretag, organisationer och myndigheter måste ta ansvar så att kunskapen om återvinning 
och återanvändning sprids. Det är främst konsumenterna som behöver mer kunskap enligt de 
sociala nätverk som Ekström och Salomonsson (2014) utgått ifrån i sin studie. Studien visar 
också på att avståndet till återvinningen spelar en stor roll. För konsumenterna i Sverige är 
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avståndet till återvinningsstationerna korta för till exempel, plast, papper och glas, vilket gör 
det lättare för konsumenterna att återvinna. Ökningen av inlämnade textilier skulle antagligen 
öka om avståndet till en textilåtervinning skulle finnas inom kort räckhåll.  
 
Ekström och Salomonssons (2014) studie visar även på att det behöver utvecklas bättre 
tekniker för att lyckas återvinna textilier, speciellt för dagens blandmaterial som inte går att 
separera. Det behövs även utvecklas bättre tekniker för att kunna återvinna en del av så 
kallade, rena material. Däremot hävdar Johansson och Ljungholm (2015) i en studie att det 
finns utvecklade separationstekniker, vilket motsäger studien att dagens återvinningstekniker 
inte är utvecklade nog. Separerar man materialen från varandra kan man sedan återvinna 
komponenterna var för sig. Exempel på detta är att blandmaterial som polyester och polyamid 
kan separeras från varandra. Tekniken används inte i dag av företag eftersom att separera 
material är en dyr och tidskrävande process. Separeringstekniken är heller inte helt felfri och 
det kan uppstå vissa hinder för att göra separering på en större mängd (Johansson och 
Ljungholm 2015).   
 
Bakomliggande orsaker till ökningen av det textila avfallet är bland annat den snabba 
omsättningen av kläder och den ökade klädförsäljningen (Morgan & Birtwistle 2009). 
Konsumenter tycks inte heller i någon större omfattning bry sig om miljöaspekter och 
hållbarhet när de köper kläder, utan bryr sig mer om modegrad, pris, kvalitet och ett plaggs 
långsiktiga hållbarhet. Att köpa kläder som håller länge och är gediget tillverkade förknippas 
inte med medvetenhet om vår miljö utan handlar istället om kvalitet och möjligtvis den status 
som kvalitetsplagg genererar (Fisher, Cooper, Woodward, Hiller & Goworek 2008). Det 
krävs engagemang hos både konsumenter och företag för att lyckas öka återvinning och 
återanvändning. Det räcker tyvärr inte med att endast företag engagerar sig mot miljön. 
Hållbara kläder måste även efterfrågas av konsumenter. Konsumenterna måste visa ett 
engagemang och vara villiga att sträva efter ökad återvinning och återanvändning. Därmed 
ställs det också engagemang och krav på konsumenterna för att köpa kläder som är 
miljövänliga samt att återanvända och återvinna. Många studier som granskats visar på att de 
flesta konsumenterna har en positiv attityd till hållbarhet och att de flesta yttrar sig om en 
önskan att medverka till en mer hållbar utveckling (Niinimäki 2010, Morgan & Birtwistle 
2009, Birtwistle & Moore 2007, Ölander & Thögersen 1995). 
 

3.2 Förändring av konsumtionsbeteende  
 
Dagens konsumtionssamhälle är ohållbart, speciellt i västvärlden där en “slit och släng”-
mentalitet har varit en del av samhället sedan industrialiseringens början. Produkter är 
designade med en kort livslängd för att snabbt konsumeras och sedan slängas (Gullstrand 
Edbring, Lehner & Mont 2015).  På grund av dagens konsumtionssamhälle och dess negativa 
inverkan på miljön har problemen kring hållbarhet och konsumtionsbeteenden fått allt mer 
fokus. Fler klädföretag har börjat utveckla och marknadsföra hållbara kläder för att främja en 
mer hållbar konsumtion. Många konsumenter med ett intresse för kläder ställer sig positivt 



 

17 

till hållbarhets- och miljöfrågor, men applicerar detta sällan till den faktiska konsumtionen av 
hållbara kläder. Detta gap mellan attityd och beteende har skapat ett behov av ytterligare 
forskning inom områden som hållbar klädkonsumtion för att skapa en förståelse kring 
konsumtionsbeteendet (Chan & Wong 2012). För att kunna genomföra en omställning till den 
cirkulära ekonomin menar Charonis (2012) att det behöver ske en förändring inom två 
områden. Dels behöver produkter designas med högre kvalité och på ett sätt som gör dem 
återvinnbara. Vidare behöver det även ske en förändring över hur man ser på ägande och 
delande av kläder (Charonis 2012).  
 
Enligt Ekström (2010) är konsumtion ett sätt för människor att uttrycka sin identitet och 
design handlar om så mycket mer än bara användbarhet, etik, åtkomst och hållbarhet. Det är 
även ett sätt för människor att visa vem man är, åsikter samt eftersträvan (Ekström 2010). 
Enligt Solér (2010) blir vårt konsumtionssamhälle allt mer symboliskt där vi inte längre 
köper en produkts funktion, utan snarare dess innebörd. Forskare inom hållbar konsumtion 
kallar denna typ av innebörds konsumtion för affluent consumption, vilket är en form av 
överkonsumtion eftersom jordens resurser inte kommer räcka till. Solér (2010) menar att 
konsumtionen idag har blivit existentiell där produkter fungerar som ett verktyg för att visa 
vem vi är, eller inte är och vilka grupper vi tillhör. Dagen konsumentsamhälle uppmanar oss 
ständigt att köpa saker genom reklam och olika typer av medier. Denna typ av konsumtion är 
inte hållbar och utgör ett hinder för den hållbara utvecklingen. Det finns därför ett starkt 
behov för nya sätt att konsumera som är mer hållbara ur ett ekonomisk, socialt och 
miljömässigt perspektiv, vilket går emot det nuvarande linjära systemet (Solér 2010).  
 
En mix av attityder, beteenden och avsikter ligger till grund för vår medvetenhet och det är 
varje egen individ som styr detta med sina egna behov och värderingar (Ertz 2016). Det finns 
även ökad vetskap om hur människans beteende påverkas i praktiken, till exempel på en 
samhällsnivå via social marknadsföring eller vid köptillfällen av återförsäljare. Majoriteten 
av de existerande politiska verktygen för att ändra beteende, förlitar sig på tillgången till 
information och vår kognitiva förmåga att göra förnuftiga val. Dessa verktyg utgår ofta från 
antagandet att det är brist på information eller felaktig uppmuntran som bidrar till att 
människor inte handlar förnuftigt eller efter sina egna preferenser. Detta kallas för 
attitydbeteende gapet (Lehner, Mont & Heiskanen 2015).  
 
Men det finns studier som visar att information inte nödvändigtvis bidrar till förändringar i 
beteende. Ofta fattar människor beslut som inte är av intresse, eftersom de saknar 
självkontroll och påverkas av den omgivning där beslut fattas eller att de istället är 
överväldigade av informationen. Detta tyder på att även om informationen är viktig är det 
inte nog tillräckligt för att sitt ändra beteende, eftersom det ofta är intuitivt och automatiserat 
(Lehner, Mont & Heiskanen 2015).  
 
Forskning visar att medvetenhet och kunskap endast utgör 20 procent av de faktorer som 
påverkar hur vi människor uppför oss. Det beskrivs även att de flesta beteenden påverkas 
omedvetet och automatiskt av olika förhållanden som känslor, sociala normer och andra 
liknelser som ger lust till att göra vissa saker. Istället för att försöka ändra en persons åsikter 
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ska man inrikta sig på miljön och situationen där bestlut fattas av varje enskild person. Det 
reflekterande systemet och det automatiska systemet är de två system som huvudsakligen 
kännetecknar hur människor tänker. När vi medvetet tänker igenom våra valmöjligheter 
kännetecknar det reflekterande systemet, medans det automatiska systemet handlar mer eller 
mindre om spontana beslut utan något rationellt tänkande (Petersson 2014). 
 
Genom att fokusera mer på de antaganden som formar människors automatiska respons, kan 
man med hjälp av “knuffar” försöka få människor att fatta beslut som är bättre för både 
miljön, samhället och för dem själva. Nudges kallas de verktyg man oftast använder sig av 
och innebär mjuka knuffar som leder människor i rätt riktning. Nudging som verktyg har 
under de senaste åren blivit populärt, bland både privata och ideella organisationer som vill 
påverka människors beteende (Petersson 2014). Att bryta människors konsumentmönster kan 
vara svårt då att handla kläder, som tidigare varit ett absolut krav, övergått till en 
fritidsaktivitet. För att bidra till en ekonomisk tillväxt krävs samtidigt konsumtion, skulle vi 
därför sluta konsumera kan det leda till arbetslöshet och klädbutiker skulle behöva stänga. Att 
tillämpa cirkulär ekonomi skulle leda till fortsatt ekonomisk tillväxt samtidigt som man 
tillverkar och designar kläder med längre hållbarhet (Gustafsson & Ekström 2012).  
 
För att lösa det bakomliggande problemet till den ökande konsumtionen måste en förändring i 
livsstil och konsumtionsmönster ske. Detta kommer kräva både rationella lösningar i 
kombination med ett kreativt tänkande (Ekström & Salomonsson 2014). Hur företagen 
marknadsför sig styr till stor del konsumenternas efterfrågan, eftersom marknadsföringen 
påverkar hur konsumenterna uppfattar ett plaggs funktion och attribut. Företags 
hållbarhetsarbete hamnar ofta i bakgrunden vilket gör det svårt för kunder att ta del av den 
kunskap om hur kläder faktiskt påverkar miljön. Utan denna kunskap kan inte kunderna 
värdera hållbarhetsaspekter i förhållande till plaggets kvalitet, pris och design. Detta gör det 
svårt för kunderna att förstå problematiken kring hållbarhet inom klädindustrin, och de 
efterfrågar därför inte hållbara kläder. Klädföretag måste därför bli betydligt bättre på att 
skapa en efterfrågan på hållbara plagg. De måste även aktivt delta i problematiken kring 
hållbarhet och kommunicera mer hållbara alternativ i butiker och via reklam (Solér 2015). Vi 
behöver utbilda studenter i miljökunskap genom att engagera dem i 3R-principen och påvisa 
fördelarna med avfallshantering, återanvändning och återvinning. Det kan också leda till en 
framtida utbildning för hela samhället för ett ansvarsfullt och hållbart miljöbeteende (Samiha 
2013) .  
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4. Resultat 

 
Källmaterialet till empirin samlades in genom individuella djupintervjuer och har 
sammanställts i detta kapitel. Respondenterna blev intervjuade i person eller via skype för att 
bättre kunna läsa av deras ansiktsuttryck och kroppsspråk. Nedan i figur 3 presenteras en 
tabell över de utvalda respondenterna. 
 

 
Figur 2. Tabell över respondenter 

 

4.1 Kunskap och information 
 
För att få en bättre uppfattning om unga konsumenters kunskaper kring hållbarhet och 3R-
principen, fick respondenterna besvara frågor om deras nuvarande kunskaper. De fick även 
besvara frågor kring vilka ytterligare kunskaper de skulle behöva för att kunna göra mer 
hållbara val.  
 
Fem av åtta respondenter beskrev att de har höga kunskaper om hållbarhet och 3R-principen 
eller hört talas om det tidigare. De som svarade att de hade tidigare kunskaper kring 3R-
principen har studerat ämnet i sin utbildning. Fem av respondenterna uppgav även att de är 
väl insatta inom miljö- och hållbarhetsfrågor. Två av respondenterna uppgav dock att det är 
mer insatta inom vissa områden eller mer generellt och inte när det kommer till just textil och 
kläder. De respondenter som uppgav att de inte var väl insatta inom ämnet uppgav att de har 
en vilja att bli mer insatta. Även tre av respondenter som uppgav att de redan är insatta hade 
en vilja att bli ännu mer insatta. Nästan alla respondenter uppgav dock att de skulle behöva 
mer kunskaper för att kunna gör mer hållbara val när de handlar kläder. I frågan om vart 
denna information och kunskap skulle behöva komma från, svarade respondenterna butikerna 
eller märkena.  
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“ Jag hänger ju inte så mycket på sociala medier som Instagram och Facebook och sånt så 
jag får ju inte så mycket information från H&M och exempelvis andra butiker. Så att ha den 

informationen på plats på något sätt…” - Respondent 1  
 

Samtliga respondenterna ansåg att butikerna eller märkena behöver förse sina kunder med 
mer information kring hållbara alternativ. Respondenterna ansåg att det behöver bli tydligare 
vilka plagg som är hållbara då de själva saknar kunskaper inom detta område. De finner det 
svårt att veta vart man kan vända sig för att hitta hållbara alternativ och att avgöra vilka plagg 
som är hållbara i butikerna. Fyra av respondenterna ansåg att någon form av märkning eller 
information, liknande de man har i matbutiken för att visa vilka varor som är ekologiska eller 
närproducerade, skulle kunna införas även i klädbutiker för att visa vilka plagg som är 
hållbara eller ekologiska. Respondent 2 föreslog att det skulle kunna införas ett system på 
klädmärkenas hemsida där man sorterar hållbara alternativ i kategorier.  

4.2 Konsumentbeteende 
 
För att få en insyn i unga konsumenters konsumtionsbeteende har respondenterna fått besvara 
frågor kring deras vanor av att köpa kläder samt deras beteende och inställning kring 
återanvändning och återvinning av kläder. I genomsnitt köper respondenterna nya kläder en 
till två gånger i månaden. Sex av respondenterna beskriver att deras köp av kläder oftast är 
“spontana” eller “impulsiva” och att de handlar för att de vill ha något nytt. När det kommer 
till hållbarhet uppgav sex av åtta respondenter att de inte har hållbarhet i åtanke när de 
handlar kläder.  
 

“... jag tycker att det är väldigt roligt att ha olika kläder på mig hela tiden. Varierande 
garderob...Ja det är som en hobby typ.” - Respondent 8 

 
Endast två av respondenterna uppgav att de köper kläder för att de behöver nya kläder, 
antingen för att deras nuvarande plagg blivit slitet, för litet eller det saknas ett visst plagg för 
ett tillfälle. Samtliga respondenter uppgav att de använder sina klädesplagg omkring två till 
fem år innan de gör sig av med dem. Efter att plaggen inte används längre uppgav sju av 
respondenterna att de donerar kläderna, antingen till släktingar eller välgörenhet. Fem 
respondenter uppgav att om plaggen inte är hela slänger de kläderna i soporna. En respondent 
uppgav att hon alternativt eldar upp dem istället för att slänga dem.  

4.2.1 Återanvändning av kläder 
 
För att undersöka unga konsumenters beteende inom återanvändning av kläder ställdes frågor 
till respondenterna som berörde bland annat deras inställning till second hand-kläder och 
vilket typ av klädesplagg de hade kunnat tänka sig att handla på second hand. Frågorna ledde 
sedan till respondenternas syn på att hyra kläder. 
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Två av respondenterna uppgav att de är positivt inställda till second hand-kläder och tre av 
respondenterna uppgav att de tycker att det är bra med second hand men att de själva inte vill 
handla där. Tre respondenter uppgav att de inte är positivt inställda till second hand då man 
anser det vara “äckligt” och “ofräscht” att använda plagg som använts av någon annan 
tidigare.  

 
Nej det är inte någonting jag hade gjort tror jag, men mest för att det känns lite konstigt att 

någon annan har burit kläderna innan mig som man inte vet vem det är. - Respondent 6 
 
Majoriteten uppgav att de aldrig handlat kläder på second hand. Tre respondenterna uppgav 
att de någon gång har köpt kläder på second hand, men det är endast en som köper second 
hand-kläder regelbundet. De två andra respondenterna har endast köpt second hand kläder i 
utklädnads syfte.  
 
Fem av åtta respondenter uppgav att de inte hade varit intresserade av att handla på en second 
handbutik, även om det funnits en i deras bostadsområde. Tre av respondenterna svarade att 
de faktiskt redan har en second handbutik i sitt bostadsområde, som t.ex Röda korset eller 
någon annan mindre second handbutik, men att de ändå inte handlar där. Anledningen är att 
de inte vill köpa eller bära kläder som blivit använt innan. En respondent utmärkte sig med att 
kunna handla porslin och möbler på second hand, men inga textilier. I en av följdfrågorna 
som ställdes till respondenterna, om vilket klädesplagg de kunnat tänka sig att köpa på 
second hand, svarade fyra av respondenterna jackor och två av respondenterna svarade jeans. 
Tre respondenterna uppgav att skor och väskor är något de kunnat tänka sig köpa på second 
hand och tre respondenter uppgav att de kunnat köpa dyrare eller unika plagg såsom kostym, 
vintage eller märkeskläder på second hand. En respondent uppgav att hon kunnat tänka sig 
köpa plagg som man endast använder en gång för exempelvi en fest.  
 
I frågan om respondenternas syn på att hyra kläder, svarade fyra respondenter att de hade 
kunnat tänka sig att hyra finare kläder såsom kostym, frack eller balklänning som endast 
används vid enstaka tillfällen. Två av respondenterna svarade, utöver finkläder, att de även 
hade kunnat tänka sig hyra skidkläder. Fyra respondenterna uppgav att kläder som de 
använder vardagligen såsom T-shirtar, tröjor och skjortor är de inte intresserade av att hyra.  
 
“…skulle jag hyra någonting så skulle det kanske vara kostym eller finare grejer för engångs 

evengemang, inte för något vardagligt” - Respondent 2 
 
I frågan om respondenterna hade tyckt det var okej att inte äga alla sina klädesplagg i 
garderoben, svarade två respondenter att det hade känts okej att inte äga alla sina klädesplagg. 
Resterande respondenter uppgav att det hade känts “konstigt” eller “fel” att inte äga alla sina 
klädesplagg i sin garderob. De uppgav även att kläder är något personligt och att de har ett 
speciellt band knutet till sina kläder. De skulle därför inte njutit av kläderna på samma vis om 
de själva inte ägt dem.  
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4.2.2 Återvinning av kläder 
 
Samtliga respondenter anser att det är viktigt att återvinna kläder, samtidigt som fem av 
respondenterna uppgav att de aldrig lämnat kläder för återvinning. Två respondenter uppgav 
att de återvinner runt 1-2 gånger per år och en respondent uppgav 1 gång per halvår. I samma 
fråga var det två av respondenterna som i efterhand kom på sig själva med att svara för 
återanvändning och inte återvinning, därmed har de aldrig återvunnit kläder. 
 

“Jag har aldrig gjort de, jag lämnar alltid till Röda Korset…” - Respondent 6 
 

“Det är nog inte ens en gång om året. Utan jag brukar gå vartannat vart tredje år och då gör 
jag jättestora röj istället. Ja men då är det kanske stora lådor istället. Det kanske är för 

återanvändning då istället för återvinning?...” - Respondent 7 
 
I frågan om respondenterna visste vart den närmaste återvinningen för kläder finns i deras 
bostadsområde, var det endast en respondent som svarade ja. Resterande respondenter hade 
ingen aning eller så antog de att det fanns en återvinningsstation för kläder vid en sopstation. 
För att undersöka om respondenterna skulle vara mer benägna att återvinna kläder om det 
fanns en klädåtervinning i närheten, ställdes frågan: skulle en textilåtervinning finnas inom 
nära räckhåll skulle du då vara mer benägen att återvinna dina kläder? Här svarade samtliga 
respondenter ja och tre av respondenterna  nämnde eller kopplade H&M till någon av 
frågorna gällande återvinning. 
 

4.3 Ansvar 
 
Avslutningsvis fick respondenterna även besvara frågor kring ansvar. Detta för att få en bättre 
förståelse kring vad konsumenter själva anser om deras ansvar och beteende.  
Sex respondenter ansåg att konsumenterna har ett stort ansvar inom områden som miljö och 
hållbarhet. Detta eftersom konsumenterna b.la. kan påverka efterfrågan och det som butikerna 
säljer. Konsumenterna måste enligt respondenterna tänka över sina köpvanor och samla på 
sig mer kunskaper. En respondent ansåg att konsumenterna har inget ansvar alls och en annan 
respondent uppgav att butikerna har det största ansvaret. Respondenterna menade på att 
mycket av ansvaret ligger hos butikerna eftersom de producerar kläderna och man som 
konsument inte kan förändra något. Detta var något som fem av respondenterna höll med om 
i frågan om vilket ansvar företagen har.  
 

“ Jag tycker väl ändå att de har ganska mycket ansvar. Tänker ju att företag har ju mycket 
mer påverkan än en enda individ har… Jag menar menar om jag är jättebra på att återvinna 
hela tiden det kommer ju inte alls göra lika stor påverkan som om ett stort klädföretag skulle 

fokusera på att bli mer miljövänliga.” - Respondent 1 
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“... de ska ju bidra med information så att de har ju oerhört stort ansvar, och de måste vara 
transparenta och ärliga också, det är ju det som är så himla viktigt. “  

- Respondent 3 
 
Respondenterna menade även på att det är företagens ansvar att informera konsumenterna. På 
fråga vad som behövs göras för att 3R-principen ska få en större slagkraft hos konsumenter 
svarade samtliga respondenter att det behövs mer information och publicitet kring ämnet. 
Samtliga  respondenterna svarade även att konsumenter måste visa ett större engagemang och 
intresse inom området. Två av respondenterna menade dock på att det kan bli svårt då de 
först måste bli mer informerade.  

 

5. Resultatdiskussion 
 

5.1 Kunskap och ansvar 
 
Trots att fem av åtta respondenter uppgav att de har höga kunskaper inom 3R-principen, 
uppgav sex av åtta att de inte handlar med hållbarhet i åtanke. Även om många unga 
konsumenter har bra kunskaper inom området är dessa alltså inte tillräckliga för att agera mer 
hållbart. Detta stödjer Peterssons (2014) studie som visar på att kunskaper endast utgör 20 
procent av vad som påverkar människors beteende. Sju respondenter uppgav även att de 
behöver mer kunskaper för att kunna göra mer hållbara val. Det indikerar även ett starkt 
behov för ytterligare kunskaper inom området. Intervjuerna visar på att två respondenter inte 
visste skillnaden på återvinning och återanvändning. De respondenter som ansåg sig ha höga 
kunskaper inom 3R-principen är de som fått undervisning inom det på sin högskola eller 
universitet vilket visar på att utbildning lett till högre kunskaper inom området. Studenter 
behöver utbildas mer inom miljökunskap, vilket även Samiha (2013) påvisade i sin studie. 
Det behövs speciellt mer kunskap inom textila avfall då många av respondenterna ansåg sig 
vara mindre insatta inom just det området till skillnad från annat avfall.  
 
Det finns alltså ett intresse hos respondenterna att bli mer insatta inom hållbarhetsfrågor, även 
för de som redan anser sig ha goda kunskaper. I studier av (Niinimäki 2010, Morgan & 
Birtwistle 2009, Birtwistle & Moore 2007) har man också funnit att mer kunskaper och 
förståelse behövs för att en förändring mot ett mer miljövänligt och hållbart 
konsumentbeteende ska ske. Samtliga respondenter anser sig själva har svårt att hitta 
information om hållbarhet och tycker att butiker och klädmärken ska marknadsföra även 
denna del. Detta menar även Solér (2015) på. Företags hållbarhetsarbete hamnar ofta i 
bakgrunden och detta försvårar det för kunder att ta del av kunskapen kring hur kläder 
påverkar miljön. Utan denna kunskap blir det svårt för konsumenter att värdera kläders 
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hållbarhetsaspekter jämfört med dess kavlité, pris och design. Företagen måste därför bli 
bättre på att kommunicera och marknadsföra hållbara plagg i sina butiker och marknadsföring 
(Solér 2015). Samtidigt menar respondenterna att konsumenter själva måste engagera sig i att 
hitta information och förbättra sina kunskaper. Respondenterna motsäger sig själva där då de 
menar på att informationen måste vara lättillgänglig samtidigt som det menar på att de själva 
måste bli bättre på att leta upp information. Det finns alltså ett intresse att bli mer insatt och 
leta upp mer information, men inte prioriteten att faktiskt göra det.  
 

5.2 Beteende 

5.2.1 Köpvanor 
 
Resultaten av intervjuerna visar att de flesta respondenterna köper kläder minst en gång i 
månaden. Gustafsson & Ekström (2012) menar att konsumentmönster har ändrats från att 
vara behovsstyrt till att bli en fritidsaktivitet, vilket även respondenternas svar styrker, då de 
flesta handlar spontant och gärna nyheter. De flesta gör sig också av med kläder som de inte 
använder vilket även visar på att inköp inte är baserat på behov. Det är endast två 
respondenter som uppger att de inhandlar nya kläder efter behov. Detta styrker Solér (2010) 
som menar på att konsumtionssamhället idag har blivit symboliskt och att vi inte längre köper 
produkters funktioner utan dess innebörd. Unga konsumenter köper inte en tröja för att de 
behöver en ny tröja för att exempelvis hålla sig varma, utan för att tröjan är estetiskt 
tilltalande. Konsumtion handlar alltså om tillfredsställelse och hur ett klädesplagg kan bidra 
till en viss känsla. Detta tyder på att de är en lång bit kvar tills de flesta unga konsumenterna 
ska börja handla efter den cirkulära ekonomin. Den cirkulära ekonomin enligt Feng & Yan 
(2007) är en affärsmodell som kan leda till en mer hållbar utveckling och ett hållbart 
samhälle. Konsumenterna handlar fortfarande efter en linjär affärsmodell som innebär att ett 
plagg bara används några få gånger innan de kasseras.  
 
Fem av respondenterna uppger att livslängden på plagg är beroende av vilket typ av plagg 
som köpts men även av kvalité och pris. Deras uppfattning är att ju dyrare ett plagg är desto 
bättre kvalité. Därför har de inte samma krav på att plagg inhandlat på exempelvis H&M ska 
ha lång livslängd. Enligt Ellen MacArthur foundation (2017) har fast fashion blivit ett 
framgångsrikt koncept som har lett till att stora mängder textilier slängs varje år. Solér (2015) 
menar att konsumenter måste ha kunskap om hur kläder faktiskt påverkar miljön för att kunna 
värdera hållbarhetsaspekterna i förhållande till pris och kvalité. Fisher et al (2008) tar också 
upp att konsumenter handlar kläder med lång livslängd och fint tillverkade utifrån kvalité och 
den status som plagget genererar, och inte utifrån ett miljöperspektiv. De flesta 
respondenterna uppger att man inte har hållbarhet i tanken när man handlar. Samma resultat 
visar Chang & Wong (2012) där de beskriver att många konsumenter är positiva till 
hållbarhetsfrågor inom kläder, men sällan själva handlar utifrån den aspekten.  



 

25 

5.2.2 Återanvändning 
 
Intervjuerna visar att två av respondenterna har en positivt inställning till second hand och tre 
respondenter tycker det är bra men handlar själva, framförallt inte vardagskläder där. Det 
räcker inte med en positiv attityd eller en önskan att medverka till en mer hållbar utveckling 
(Niinimäki 2010, Morgan & Birtwistle 2009, Birtwistle & Moore 2007, Ölander & 
Thögersen 1995). De respondenter som uppger att de handlar på second hand köper ofta 
speciella eller dyrare plagg som vintage, märkeskläder eller unika plagg som dem inte kan 
hitta någon annanstans.  
 
När det gäller hela och gamla kläder uppgav sju av åtta respondenter att de donerar dem till 
antingen organisationer eller närstående när man inte längre vill ha dem. Detta skulle kunna 
tolkas som att respondenterna har ett hållbarhetstänk när det kommer till att göra sig av med 
kläder ,vilket även Svensk handel (2016) påvisar i sin rapport; att dagens konsumenter visar 
ett allt större intresse för miljön. Empirin visar att fem respondenter har en positiv inställning 
eller tycker det är bra med second hand men endast en har handlat vardagskläder på second 
hand. Det skulle kunna tolkas som att respondenternas positiva inställning inte är tillräcklig. 
Enligt flera studier har de flesta konsumenterna en positiv attityd till hållbarhet och uttrycker 
en önskan om att medverka till en mer hållbar utveckling (Niinimäki 2010, Morgan & 
Birtwistle 2009, Birtwistle & Moore 2007, Ölander & Thögersen 1995). I sin studie menar 
Chan & Wong (2012) på att det finns ett gap mellan attityd och beteende vilket även empirin 
i denna studie visar.  
Sju av respondenterna hade även en positiv inställning till att hyra kläder. Majoriteten uppgav 
att de kunnat tänka sig hyra kostym, balklänning, skidställ eller kläder som tillhör en högre 
prisklass. Detta skulle kunna tyda på att respondenterna  har ett intresse av att hyra kläder och 
att det finns ett behov på marknaden för att hyra denna typ av kläder.  I frågan kring huruvid 
respondenterna hade tyckt att det var okej att inte äga alla plagg i sin garderob, var det endast 
två respondenter som svarade ja. De menade på att kläder är personligt och att de inte njutit 
av kläderna på samma sätt om man själv inte ägt dem. Ghisellini, Cialani & Ulgiati (2015) 
menar på att de krävs en omprövning av hur vi ser på produkter för att kunna ställa om till en 
cirkulär ekonomi. Även Charonis (2012) menar på att det krävs en förändring över hur man 
ser på ägande och delande av kläder. Detta styrks av denna studie då majoriteten av 
respondenterna inte känner sig bekväma med att inte äga sina vardagskläder vilket förhindrar 
dem från att hyra dessa typer av plagg.  
 

5.2.3 Återvinning  
 
Samtliga respondenter tycker att återvinning av kläder är en viktig aspekt, fastän endast tre av 
åtta respondenter faktiskt återvinner sina kläder. Den största orsaken till att respondenterna 
inte återvunnit kläder är på grund av att de inte vet vart närmaste återvinningsstation finns i 
deras bostadsområde. Respondenterna uppgav sig även endast tro att återvinning för kläder 
allmänt finns vid en sopstation, men var inte säkra på detta. Intervjuerna visade dock att alla 
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respondenterna var benägna att återvinna kläder om de visste att en återvinningsstation för 
kläder fanns i närheten av deras bostadsområde. Detta tas även upp i studien av Ekström och 
Salomonsson (2014) där de pekar på att avståndet till en återvinningsstation spelar stor roll. 
De tror att insamling av kläder troligtvis skulle öka om återvinningsstationer för kläder skulle 
finnas inom nära räckhåll.  
 

5.3  Intervjuerna som helhet 
 
Materialet som samlades in från intervjuerna gav en djupare inblick över unga konsumenters 
kunskaper och beteende, gällande deras köpvanor, återanvändning och återvinning av kläder. 
I resultatet framgick det att många unga konsumenter som studerar har kunskaper inom 3R-
principen men applicerar inte dessa till deras konsumtionsbeteende. Resultatet visar även på 
att unga konsumenter har ett intresse för att bli mer insatta inom hållbarhet. De har även en 
positiv inställning till återanvändning och återvinning av kläder samt anser detta vara viktigt. 
Trots detta är det få unga konsumenter som handlar på second hand eller hyr kläder. 
Anledning är att man hellre vill ha nya plagg och inte känner sig bekväma med att bära plagg 
som blivit använda förut. Samtidigt anser unga konsumenter att de har ett ansvar att bli mer 
insatta inom hållbarhet men att de inte har tillräckligt med kunskaper. De vet exempelvis inte 
vart närmaste återvinningsstation för kläder finns i deras område och har även svårt för att 
bedöma vilka plagg som är hållbara i butikerna. Detta visar på ett tydligt behov för ytterligare 
kunskaper och information inom området. Som en helhet kan man tolka resultatet som att 
unga konsumenter har kunskaper inom området men dessa är inte tillräckliga för att ändra ett 
beteende. Detta styrker Lehner, Mont & Heiskanen (2015) som menar på att information är 
viktigt men inte tillräckligt för att ändra beteenden. Det finns även ett intresse att bli mer 
insatt och agera mer hållbart men inte prioriteten att faktiskt göra det.  
 

5.4  Metoddiskussion 
 
De åtta djupintervjuer som genomfördes i denna studie gav rikligt med information. 
Informationen som framgick kunde tydligt kopplas till tidigare teori och forskning. Utifrån 
detta kunde ett resultat tolkas. Resultatet från denna studie styrker mycket av resultaten från 
tidigare forskning. Ett exempel på detta är frågan kring huruvida mer kunskaper behövs inom 
3R-principen, vilket både tidigare forskning och denna studie visar på. Det finns ett tydligt 
behov av mer kunskap både hos de respondenter som tyckte sig ha goda eller inga kunskaper 
om 3R-principen. Denna studie har fokuserat på studenter eftersom de antas har mer 
kunskaper och är mer insatta i 3R-principen. Därför blir frågeställningen mer intressant 
huruvida beteendet går i linje med kunskap. Resultatet visar att trots kunskap så har 
respondenterna inte ändrat sitt beteende.  
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För att ge studien en större bredd hade även unga konsumenter som inte studerar kunnat 
undersökas. Detta hade kunnat ge studien information kring unga konsumenters kunskaper 
inom 3R-principen rent generellt. Risken hade då varit större att respondenterna inte haft 
någon kunskap om 3R-principen, vilket skulle gjort det svårare att undersöka unga 
konsumenters kunskaper i jämförelse med deras beteende. Eftersom denna studie endast 
omfattade åtta djupintervjuer blev resultatet begränsat. Detta gör det inte möjligt att bedöma 
om resultatet gäller för unga konsumenter generellt, med andra ord kan inte studiens resultat 
generaliseras lika bra som exempelvis vid en större enkätundersökning. Det insamlade 
materialet skulle dock inte blivit lika kvalitativt och djupgående. Valet av att använda 
kvalitativa intervjuer gav möjligheten att ställa följdfrågor för att djupare kunna undersöka 
respondenternas beskrivningar och berättelser. Detta resulterade i att studien fick ett 
nyanserat och utförligt resultat. Eftersom verkligheten kan uppfattas på många olika sätt kan 
man genom intervjuerna fånga just dessa respondenternas beskrivningar och berättelser. 
Under intervjuerna kunde respondenterna förklara närmare så att det blev tydligt vad de 
menade. Det hade inte varit möjligt om enkäter hade valts eftersom inga följdfrågor hade 
kunnat ställas. 
 

6. Slutsats  

 
För att återkoppla till studiens syfte och svara på frågeställningarna, dras följande slutsatser 
baserat på resultatet av empirin och tidigare forskning. 
 
 
Hur beskriver unga konsumenter sina kunskaper inom 3R-principen?  
 
Resultatet från denna studie visar att många unga konsumenter som läst om 3R-principen i 
sin utbildning beskrev sig ha goda kunskaper inom ämnet. Samtidigt visar resultatet på att 
många unga konsumenter inte handlar med hållbarhet i åtanke och att det behövs mer 
kunskaper för att kunna gör mer hållbara val. Detta styrker tidigare forskning som visar på att 
kunskap endast utgör en femtedel av vad som påverkar människors beteende samtidigt som 
det finns ett behov för mer utbildning inom miljökunskap. Tidigare forskning visar även på 
att mer kunskaper och förståelse behövs för att gå mot en mer miljövänlig och hållbar 
konsumtion. Resultatet av denna studie visar på ett intresse hos unga konsumenter att bli mer 
insatta. De menar på att de själva måste engagera sig i att hitta information och förbättra sina 
kunskaper. Samtidigt uppger de att butikerna måste bli bättre på att informera konsumenter 
vilket styrks av tidigare forskning. Respondenterna motsäger sig själva där då de menar på att 
informationen måste vara lättillgänglig samtidigt som det menar på att de själva måste bli 
bättre på att leta upp information. Unga konsumenter har alltså ett intresse att bli mer insatta 
och leta upp mer information men inte prioriteten att faktiskt göra det.  
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Vilket beteende har unga konsumenters inom återanvändning av kläder? 
 
Tidigare forskning visar på att en positiv attityd och önskan att medverka till en hållbar 
utveckling inte är tillräcklig. Det styrker även resultatet från denna studie som visar på att 
unga konsumenter är dåliga på att återanvända kläder samtidigt som de anser sig ha goda 
kunskaper inom området och visar på en positiv inställning till second hand och att hyra 
kläder. Unga konsumenter är betydligt duktigare på att återanvända när det kommer till att 
gör sig av med kläder, då sju av åtta respondenter uppger att de donerar sina gamla kläder. 
Detta styrker tidigare forskning som visar på att konsumenter har en vilja att medverka till en 
mer hållbar utveckling. Tidigare forskning har visat på att det krävs en omprövning av hur vi 
ser på produkter samt ägande och delande av kläder. Resultatet av denna studie visar även på 
detta då få unga konsumenter tycker det är okej att inte äga alla plagg i sin garderob. De 
menar på att plagg är något personligt och att de  inte skulle känna sig bekväma med att inte 
äga sina vardagskläder. Detta stoppar därför unga konsumenter från att hyra kläder för 
vardagen. Slutsatsen är att unga konsumenter lämnar gärna kläder för återanvändning men är 
inte tillräckligt positiva till att själva bära återanvända plagg.  
 
 
Vilket beteende har unga konsumenters inom återvinning av kläder? 
 
Unga konsumenter anser att det är viktigt med återvinning men det är inte alla som faktiskt 
lämnar in kläder för återvinning. Endast tre av respondenterna i denna studie uppgav att de 
återvinner sina kläder. Orsaken till varför man inte återvinner sina kläder uppger unga 
konsumenter vara brist på kunskap kring vart närmaste återvinningsstation för kläder finns i 
deras bostadsområde. Många unga konsumenter uppgav även att de endast tror att man 
allmänt kan lämna kläder för återvinning vid en sopstation. Tidigare forskning visar på att 
avstånd till återvinningsstationer är en avgörande faktor och att närhet till 
återvinningsstationer troligtvis skulle öka återvinningen. Resultatet av denna studie styrker 
detta då unga konsumenter visar på ett större intresse och vilja att återvinna om det vetat att 
det fanns en återvinningsstation i närheten. Slutsatsen som kan dras är att unga konsumenter 
har ett intresse och vilja att återvinna men bristfällig kunskap samt motivation att faktiskt 
göra det.  
 
Avlutningsvis är den övergripande slutsatsen för denna studie att unga konsumenter har 
kunskaper inom 3R-principen men dessa är inte tillräckliga för att ändra deras 
konsumtionsbeteendet. Unga konsumenter har även intresse och vilja att agera mer hållbart 
men inte prioriteten att faktiskt göra det.  
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6.1 Förslag på vidare forskning 
Denna studie undersöker unga konsumenter som studerar på högskola eller universitet. 
Vidare forskning skulle därför kunna undersöka unga konsumenters kunskaper samt beteende 
inom 3R-principen hos personer som inte studerar. Detta skulle ge undersökningen en större 
bredd samtidigt som det skulle ge en inblick i huruvida unga konsumenter som inte studerar 
har mer eller mindre kunskaper inom området och hur deras konsumtionsbeteende ser ut. 
Utifrån denna information skulle man senare kunna dra slutsatser kring om mer utbildning 
inom hållbarhet är nödvändigt för att få unga konsumenter till att agera mer hållbart.  
I resultatet av denna studie framkom det att många unga konsumenter anser att de behöver 
mer information från företag för att kunna göra mer hållbara val. Det skulle därför även 
kunna vara intressant att undersöka företagens roll inom hållbarhet och 3R-principen samt 
hur de kan nå ut med mer information till konsumenterna.  
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8. Bilagor 

 

Bilaga 1: Intervjuguide 
Först introduceras ämnet och studiens syfte, den cirkulära ekonomin och 3R-principen 
kommer kortfattat förklaras. Vi kommer sedan förklara intervjuns struktur och att den 
kommer att spelas in samt att informationen kommer hanteras konfidentiellt.  
 
Bakgrund: 
1. Hur ser dina köpvanor ut? Hur ofta handlar du kläder på en månad? 

a. Vad är vanligaste orsaken till att du handlar nya kläder? 
2. Hur länge använder du ett plagg i genomsnitt innan du gör av med det? 

a. Vad gör du med dina plagg när du inte längre använder dem? 
 
Hållbarhet/ 3R principen 
3. Hur skulle du beskriva dina kunskaper om hållbarhet och 3R principen? 

a. Anser du att du är väl insatt i miljö- och hållbarhetsfrågor? 
b. Om inte, skulle du vilja bli mer insatt? 

4. Har du hållbarhet i åtanke när du handlar kläder? 
a. Anser du att du skulle behöva mer kunskaper inom hållbarhet för att kunna göra mer 

hållbara val när du handlar kläder? 
b. Vart behöver denna information komma ifrån? 

5. När du handlar kläder hur länge tänker du dig att de ska hålla? 
6. Vad är det som får dig att bestämma dig för att göra dig av med ett klädesplagg? 
 
Återanvändning av kläder 
Second hand 
7. Vad är din inställning till second handkläder? 
8. Har du någon gång köpt kläder på second hand? 
9. Vad för kläder hade du kunnat tänka dig att köpa på second hand?  

a. Vad för plagg hade du inte kunnat köpa på second hand? Varför? 
10. Om du hade haft en second handbutik nära ditt område, hade du då varit intresserad av att 
handla där? 
 
Hyra 
11. Vad är din syn på att hyra kläder? 
12. Är det något speciellt klädesplagg du hade kunnat tänka dig att hyra?  

a. Vad för plagg hade du inte kunnat tänka dig att hyra? Varför? 
13. Hade du tyckt det var OK att inte äga alla dina klädesplagg i din garderob? 
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Återvinning av kläder 
14. Anser du att det är viktigt att återvinna kläder? 
15. Kommer du ihåg när du senast lämnade in kläder för återvinning? 

a. Hur ofta brukar lämnar du kläder för återvinning? 
16. Vet du vart närmsta återvinning för kläder finns i ditt bostadsområde? 
17. Skulle en textilåtervinning finnas inom nära räckhåll skulle du då vara mer benägen att 
återvinna dina kläder?  

a. Hur ofta skulle du åka till textil återvinningsstationen? 
 
Ansvar 
18. Vilket ansvar tycker du att konsumenter har inom områden som miljö och hållbarhet? 

a. Vad behöver konsumenter göra för att bidra till en mer hållbar konsumtion? 
b. Vilket ansvar har företagen? 

19. Vad tror du behövs för att 3R-principen ska få en större slagkraft hos konsumenter? 
a. Behöver konsumenter visa ett större engagemang/intresse inom området? 

 
Avslutning 
20. Har du något du vill tillägga/ övriga kommentarer? 
21. Är det okej att vi kontaktar dig igen för ytterligare frågor? 
 
Tacka respondenten för att den ställt upp på intervjun.  
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