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Förord 
 

 

 

Ett hjärtligt tack vill vi först och främst rikta till våra respondenter som har visat ett genuint 

intresse och en god samarbetsvilja under samtliga fokusgruppsintervjuer. 

 

Vi vill även tacka de personer i vår omgivning som tagit sin tid till att läsa igenom uppsatsen och 

komma med värdefulla förslag på förbättringar. 

 

Sist men absolut inte minst vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Nicklas Salomonson som 

med sin breda kunskap inom området väglett oss genom uppsatsprocessen. Hans professionella 

och engagerade bemötande har gjort uppsatsskrivandet till ett nöje. Tack!   
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Abstract 

 

Today we live in a consumer society where trends are constantly changing, which means that 

consumers are always looking for the latest on the market. Apparel companies belong to the 

industry in which the popular "fast fashion" has become increasingly common and means that 

new clothing collections are offered every week. There have been suggestions that the increase in 

clothing consumption is a contributory factor in today's health and environmental problems. 

Young women are classified as a consumer group that wants to keep up with fashion trends and 

therefore they consume the highest amount of clothing. It is difficult to reduce consumers' 

clothing purchases and focus should lie on what consumers do with their clothes no longer 

required. 

 

The purpose of this study is to investigate what influences and guides young women's choices to 

get rid of their old clothes and how they choose to dispose their clothing. The outcome of the 

study may be helpful for stakeholders such as municipalities, charities and apparel companies as 

they are able to influence consumer behavior on the disposal of clothing. The study is based on a 

qualitative survey.  Three focus group interviews with five to six respondents in each group have 

been conducted within the boundaries of women aged 20 to 29 years. 

 

The study shows that young women's decisions on disposition are mainly influenced by their 

relationship to clothes. The relationship is characterized by how well an apparel matches with an 

individual's self-image and identity, or if the garment symbolizes something significant in the life 

of the consumer. Furthermore the relationship can depend on how the apparel has been acquired, 

namely, if a consumer has given it to someone special or if the garment was expensive at the time 

of purchase. A disposal decision is also influenced by the actual apparel’s functionality, usability, 

condition and quality. Availability and proximity to the various disposal options play an 

important role when it comes to how young women choose to dispose their clothing. The most 

common disposition mode is to give away, share or throw away the apparel. 
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Sammanfattning 

 

Idag lever vi i ett konsumtionssamhälle där trender ständigt förändras, vilket medfört att 

konsumenter alltid efterfrågar det senaste som finns på marknaden. Klädföretag tillhör den 

bransch där det populära ”fast fashion” modet blivit alltmer vanligare och innebär att nya 

klädkollektioner erbjuds från vecka till vecka. Det har framkommit från olika håll att den ökade 

klädkonsumtion är en bidragande faktor till dagens hälso- och miljöproblem. Unga kvinnor 

klassificeras som den konsumentgrupp som vill följa med i modetrenderna och konsumerar 

därför mest kläder. Det är svårt att minska konsumenters klädinköp och fokus borde därför riktas 

mot vad konsumenter gör med sina kläder som inte längre används.  

 

Syftet med denna studie är att undersöka vad som påverkar och styr unga kvinnors val att göra sig 

av med sina avlagda kläder samt hur de väljer att avyttra sina klädesplagg. Resultaten ska vara till 

hjälp för berörda aktörer, såsom kommuner, välgörenhetsorganisationer och klädföretag då dessa 

har möjlighet att påverka konsumenters beteende vid avyttring av kläder. Studien bygger på en 

kvalitativ undersökning. Tre fokusgruppsintervjuer med fem till sex respondenter i varje grupp 

har genomförts, med kvinnor i åldrarna 20 till 29 år. 

 

Av studien framgår det att unga kvinnors beslut om avyttring främst påverkas av deras relation 

till kläder. Relationen kännetecknas av hur väl ett klädesplagg överensstämmer med en individs 

självbild och identitet eller om klädesplagget symboliserar något betydelsefullt i konsumentens 

liv. Vidare inbegriper relationen även av hur plagget har införskaffats, närmare bestämt, om en 

konsument har fått det av någon speciell eller om klädesplagget kostade mycket vid 

inköpstillfället. Ett avyttringsbeslut påverkas även av ett klädesplaggs funktionalitet, 

användbarhet, skick och kvalitet. När det kommer till hur unga kvinnor avyttrar sina kläder spelar 

tillgänglighet och närhet av de olika avyttringsalternativen en betydande roll. De vanligaste 

avyttringsalternativen är att skänka, dela eller slänga sina kläder. 
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1 Inledning 
 

Detta kapitel börjar med en bakgrund till problemet och fortlöper därefter med en diskussion 

kring själva problemområdet. Problemdiskussion mynnar slutligen ut i studiens 

problemformulering och syfte. Avslutningsvis redogörs studiens avgränsningar och uppsatsens 

disposition.  

1.1 Problembakgrund  
 

En väckarklocka om människans påverkan på miljön kom redan i början av 1960-talet med 

Rachel Carsons bok ”Tyst vår” (Carson, 1962) som lade grunden för den tidiga miljörörelsen.  

Det Carson (1962) såg som allra mest oroväckande var människans aggressiva angrepp på miljön 

och den generösa användningen av gifter som till exempel klorerade kolväten, vilket utgör ett hot 

mot både människan och miljön. Det har under de senaste åren presenterats ett flertal olika 

alarmerande rapporter om människans miljöpåverkan. Diaz (2006) hävdar exempelvis att den 

globala uppvärmningen inte enbart påverkar djur och natur negativt utan även utgör en fara för 

folkhälsan.  

 

Den tidigare amerikanska vicepresidenten Al Gore beskrev i dokumentärfilmen ”An Inconvenient 

Truth” människans del i den globala uppvärmningen och dess effekter på miljön
1
. Gore belyste 

en rad olika faktorer som i samverkan bidragit till vår tids klimatkris bland annat 

befolkningsexplosionen, den tekniska revolutionen och människans förmåga att ignorera 

följderna av sina handlingar. Samtliga av dessa faktorer har enligt Gore (2006) bidragit till att 

förändra förhållandet mellan människan och jorden. Det är därför av stor vikt att människan inom 

en snar framtid vidtar kraftfulla åtgärder för att komma till rätta med existerande miljöproblem 

(Gore, 2006). 

 

En av orsakerna till dagens miljöproblem är den globala konsumtionen (Huang & Rust, 2011; 

Thörgersen & Ölander, 2006). Enligt Naturvårdsverket (2010) har den ökade globala 

konsumtionen resulterat i en extremt hård belastning på miljön. Det har exempelvis framkommit 

att textilkonsumtionen utgör ett miljöhot eftersom den enligt Morgan och Birtwistle (2009) har 

bidragit med en ökning av det textila avfallet. Konsumtionen av exempelvis textila produkter är 

ett av de områden som stadigt ökat de senaste åren. Enligt Engvall (2007) uppgår den totala 

världshandeln för textilier till 2 670 miljarder kronor per år, vilket motsvarar cirka sex procent av 

den sammanlagda omsättningen av varor i världen. Enbart i Sverige uppgår den totala 

konsumtionen av textiler till 15 kilo per person och år (Carlsson, Hemström, Edborg, Stenmarck 

& Sörme, 2011). Enligt Roos (2011) ökade konsumtionen av kläder och skor med 50 procent 

mellan åren 2000-2010 och under året 2010 uppgick hushållens totala konsumtion av specifikt 

kläder och skor till 80 miljarder svenska kronor. 

 

Textilindustrin i exempelvis USA har länge kritiserats för de processer som ingår i produktionen 

såsom exempelvis färgning och annan kemikalieanvändning, då detta visat sig ha en negativ 

miljöpåverkan (Chen, 2006). Detta eftersom textilproduktionen bidrar till permanenta 

                                                 
1
An inconvenient truth (2007) 

2
 Dokument Utifrån (2012) 
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 Naturvårdsverket (2011) - EU:s nya avfallsdirektiv. 
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miljöeffekter i form av att de giftiga utsläppen från produktionen går rakt ut i avloppen och 

orsakar stor skada på närmiljön (Engvall, 2007). Klädindustrin som är en stor del inom 

textilindustrin menar Ungerth (2011) är förenat med miljö- och sociala problem, eftersom den 

kemikalieintensiva produktionen kan tillfoga bestående skada på djur, natur samt människan. 

Enligt Engvall (2008) är det svårt för svenska konsumenter att uppfatta dessa miljöproblem, 

däremot märks det i produktionsländerna såsom Kinda, Indien, Bangladesh och Pakistan. I 

SVT2:s dokumentär ”Modets Offer” belystes det hur arbetarna på textilproduktionsanläggningar 

i Indien och Bangladesh dagligen riskerar sina liv för en lön på cirka 10 kronor per dag. På grund 

av en bristande kunskapsnivå bland arbetarna var flertalet inte ens medvetna om att de 

handskades med miljö- och hälsofarliga ämnen. Dokumentären visade att de giftiga kemikalier 

som används i produktionen även sprids vidare via kläder som exporteras i containrar till de 

internationella destinationerna. Dessa kemikalier kan i sin tur utgöra allvarliga hälsorisker för alla 

personer som kommer i kontakt med klädesplagget, som exempelvis lager- och butikspersonal 

men även kunder
2
. Det finns fler studier som visat att kläder idag innehåller stora mängder 

kemikalier som mer eller mindre ger upphov till hälso- och miljöproblem (Olsson, Posner, Roos 

& Wilson, 2009).  

 

Sammantaget går det att konstatera att produktionen av kläder har en negativ påverkan på miljön 

(Ungerth, 2011; Engvall 2008; Engvall, 2007; Chen, 2006). Detta i sin tur innebär att även 

klädkonsumtion är förenlig med miljöproblem. Ekström, Gustafsson, Hjelmgren och Salomonson 

(2012) understryker att klädkonsumtionen även innefattas av avyttring av kläder och beroende på 

hur en konsument väljer att göra sig av med sina avlagda plagg, kan det ha en mer eller mindre 

miljöpåverkan. Det finns olika förklaringar till den stigande klädkonsumtionen men det som 

framförallt är intressant är vilka möjliga åtgärder det går att vidta för att minska dagens 

klädkonsumtion. 

 

1.2 Problemdiskussion  

 

En möjlig förklaring till den ökade klädkonsumtionen kan vara trenden ”fast fashion” som enligt 

Byun och Sternquist (2008) innebär att kläder får en betydligt kortare livscykel då nya 

klädkollektioner lanseras med korta mellanrum. Barnes och Lea-Greenwood (2006) menar att det 

är klädföretag såsom H&M och Zara som tillhandahåller ”fast fashion” mode. ”Fast fashion” 

kan ses som en affärsstrategi (Barnes & Lea-Greenwood, 2006) och kombinerar korta 

produktions- och distributionsledtider med en hög grad av fashionabel produktdesign till låga 

priser (Cachon & Swinney, 2011; Byun & Sternqvist, 2008). Detta är möjligt eftersom kläderna 

allt som oftast är producerade i låglöneländer (Bhardwaj & Fairhurst, 2010). Enligt Bruce och 

Daly (2006) beror framgången med ”fast fashion” på att konsumenter blivit allt mer krävande 

och förväntar sig ständigt nya kollektioner till låga priser. Det är framförallt yngre kvinnliga 

konsumenter, speciellt i åldrarna 17-25, som attraheras av ”fast fashion” modet och de inspireras 

främst av modetidningar och kändiskulturen (Morgan & Birtwistle, 2009; Joergens, 2006). Yngre 

konsumenter tenderar även att vara trendkänsliga och impulsiva i sina klädinköp, som i sin tur 

resulterar i att kläderna knappt hinner slitas ut innan de gått ur modet (Ekström et al, 2012). Detta 

medför att det är svårt att minska dagens klädkonsumtion, då framförallt yngre konsumenter 

ständigt lockas att köpa modetrendiga kläder till låga priser.  

                                                 
2
 Dokument Utifrån (2012) 
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Den upptrappade klädförsäljningen och snabba omsättningen av kläder har enligt Madsen, 

Hartlin, Perumalpillai, Selbey och Aumônier (2007) bidragit till en ökad mängd textilt avfall. 

Morley, Slater, Russell, Tipper och Ward (2006) menar vidare att en förbättrad samhällsekonomi 

i kombination med låga priser på kläder gör det möjligt för konsumenter att handla ofta och 

mycket. Enligt Tjell (2005) har det textila avfallet även sin grund i konsumenters förändrade 

livsstilar och en förbättrad privatekonomi. Detta innebär att en stor mängd av det textila avfallet 

hamnar i hushållens avfallssopor (Morgan & Birtwistle, 2009; Morley et al, 2006). Enbart i 

Sverige slängs det enligt Carlsson et al. (2011) åtta kilo textilier per person och år i 

hushållssoporna. Konsumenter kan motverka detta genom att avyttra exempelvis kläder på ett 

mer hållbart sätt och i sin tur minska kläders miljöpåverkan (Tjell, 2005).  

 

Det finns ett flertal olika tillvägagångssätt för avyttring och EU:s direktiv om avfallshierarkin
3
 

belyser ett antal olika prioriteringar som berör avfall (Tjell, 2005). Överst i hierarkin är att helt 

förhindra att avfall uppstår, till exempel genom förändrade konsumtionsmönster. Detta är dock 

enligt Tjell (2005) orealistiskt då det anses vara omöjligt att helt förhindra att avfall uppkommer. 

Andra steget som prioriteras i avfallshierarkin är återanvändning och därefter följer 

materialåtervinning alternativt annan återvinning. I absolut sista hand kommer kassering av avfall 

då inget av de ovan nämnda alternativen är möjliga (Tjell, 2005).  

 

Siffrorna för återanvändning och återvinning av kläder är låga, även om det finns ett flertal olika 

miljövänliga avyttringsalternativ såsom välgörenhetsorganisationer och secondhandbutiker 

(Madsen et al, 2007). Betydligt mer kläder borde kunna återanvändas och användas med 

klädesplaggets ursprungliga funktion, då en stor mängd av de kläder som hamnar i 

avfallsströmmen fortfarande har en lång potentiell livslängd (Farrant, Irving & Wangel, 2010). 

En ansvarfull avyttring av kläder i form av att exempelvis skänka till återanvändning kan ha en 

positiv influens på miljön då det styr bort det textila avfallet från avfallsströmmen. Återvinning 

av kläder däremot avser enligt Morley, Bartlett och McGill (2009) att använda ett materials 

egenskaper till ett nytt syfte till exempel genom stoppning i möbler eller madrasser. Enligt 

Farrant, Irving och Wangel (2010) har de insamlings- och transportprocesser som förekommer i 

samband med återanvändning, marginella effekter på miljön. Denna miljöpåverkan är låg i 

jämförelse med den miljöpåverkan som produktionen och konsumtionen av ”virgin clothes” ger 

upphov till, det vill säga nya och oanvända kläder som tillhandahålls av klädesbutikerna (Farrant, 

Irving & Wangel, 2010). 

 

Konsumenters bristande medvetenhet kring kläders påverkan på miljön är ytterligare en orsak till 

den ökade klädkonsumtionen och det råder även en allmän brist på kunskap hos konsumenter om 

behovet av klädåtervinning (Morgan & Birtwistle, 2009; Birtwistle & Moore, 2007). Joergens 

(2006) hävdar att kunskapen hos konsumenter är begränsad vilket bidrar till att de fortsätter 

konsumera stora mängder kläder utan en tanke på miljön. Unga kvinnor tillhör den kategori som 

konsumerar mest kläder och som dessutom har en stor kunskapsbrist om hur och var kläder bör 

återvinnas (Morgan & Birtwistle, 2009). Bristen på kunskap är ett problem eftersom konsumenter 

inte känner något behov av att förändra deras konsumtionsmönster, då de varken märker av eller 

är medvetna om klädkonsumtionens negativa effekter.  
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Efter att ha granskat ett flertal studier om den rådande klädkonsumtionen och den bristande 

kunskapen om kläders negativa inverkan på miljö, kan vi konstatera att det är en ytterst stor 

utmaning att försöka minska konsumenters klädinköp. Det är framförallt kunskapsbristen bland 

unga kvinnor som är hög när det kommer till hur och var kläder bör återanvändas och återvinnas. 

Ett stort utbud av trendiga kläder till relativt låga priser och unga konsumenters behov av att följa 

modetrender gör det svårt att förändra deras konsumtionsmönster. En mer framkomlig väg verkar 

vara att förändra konsumenters beteende när de beslutat att göra sig av med kläder, eftersom 

konsumenter enligt Birtwistle och Moore (2007) kan bidra till en hållbar utveckling genom 

avyttring av kläder. I denna studie intresserar vi oss därför för hur unga kvinnor resonerar och 

agerar när de gör sig av med kläder. Vad styr och påverkar deras val?  

1.3 Problemformulering  
 

 Vad påverkar unga kvinnors beslut, i åldrarna 20-29, om avyttring av kläder? 

 Hur avyttrar unga kvinnor sina kläder? 

1.4 Syfte  

 

Denna studie syftar till att öka förståelsen om vilka faktorer som påverkar unga kvinnors beslut 

om avyttring av kläder och hur de väljer att avyttra sina kläder. Studien har även som syfte att 

bidra med en ökad förståelse om unga kvinnors avyttringsbeteende när det gäller kläder som kan 

underlätta för berörda aktörer att utveckla fler lösningar för avyttring av kläder. 

 
1.5 Problemavgränsning  
 

Studiens avgränsningar är kompatibla med vår problemformulering som avser till att undersöka 

hur unga kvinnor avyttrar sina kläder. Vi har valt att avgränsa studien till kvinnor i åldrarna 20-29 

som studerar vid institutionen Handels- och IT vid Högskolan i Borås.  

 
1.6 Disposition  

  

Kapitel 1- Inledning  

Detta kapitel behandlar studiens problembakgrund, som ligger till grund för studiens 

problemområde. Därefter fortlöper en problemdiskussion där ”fast fashion” tas upp som en 

bidragande faktor till den ökade klädkonsumtionen. Vidare diskuteras avfallshierarkin med 

tillhörande avyttringsalternativ. Studiens problemdiskussion mynnar följaktligen ut i en 

problemformulering och syfte. Kapitlet behandlar även uppsatsens problemavgränsning och 

disposition.  
 

Kapitel 2- Metod  

I kapitlet presenteras studiens fokusgruppsintervjuer samt urval och rekrytering till vår kvalitativa 

undersökning. I samband med detta skildras även valet av vår metod och hur vi har analyserat 

studiens empiriska resultat. Slutligen redogör vi för studiens pålitlighet och trovärdighet. 
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Kapitel 3- Teoretisk referensram  

Den teoretiska referensramen redogör för teorier och begrepp som är relevanta för studien. 

Kapitlets första avsnitt behandlar konsumenters attityder och beteenden gentemot avyttring. 

Därefter läggs fokus på Albinsson och Perera (2009)  ramverk som belyser de olika egenskaper 

som påverkar en konsuments avyttringsbeslut och avyttringsalternativ. Den teoretiska 

referensramen är förenlig med studiens problemformulering samt syfte och fungerar som ett 

underlag för vidare analys av empiriskt data.   

 

Kapitel 4- Empiri  

Kapitlet inleds med en sammanställning av samtliga tre genomförda fokusgrupper och de 

beskrivs i en löpande text. Kapitlet innehåller empiriskt data som består av text, citat och 

fotografier. 

 

Kapitel 5- Analys och diskussion  

Resultatet av undersökningen analyseras och ställs i relation till den teoretiska referensramen. 

Ramverket i teorin utgör en grund för upplägget i analyskapitlet. I anslutning till detta för vi en 

kontinuerlig diskussion kring avyttring av kläder.  

   

Kapitel 6- Slutsatser  

I detta kapitel presenteras våra slutsatser som baseras på den empiriska undersökningen och 

analys av resultatet. Kapitlet är uppdelat i två avsnitt där vi besvarar vår problemformulering.  

 

Kapitel 7- Avslutande reflektion  

Avslutande reflektion behandlar våra egna implikationer kring studiens slutsatser. Kapitlet ger 

även förslag till fortsatta studier inom problemområdet.  
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2 Metod 
 

I detta kapitel förs en löpande metoddiskussion där vi redogör för de metoder och ansatser som 

utgjort en grund för studien. Kapitlet redogör även för urvalet i undersökningen samt de 

datakällor som varit mest relevanta.  Avslutningsvis diskuteras studiens trovärdighet och 

pålitlighet. 

2.1 Fokusgruppsintervjuer som vald metod  

 

Vi har valt fokusgruppsintervjuer som undersökningsmetod för vår studie. Fokusgruppsintervju, 

anses vara en legitim kvalitativ metod (Redmond & Curtis, 2009).  En kvalitativ studie 

kännetecknas av att den till skillnad från en kvantitativ studie ser till helheten och den undersökta 

kontexten, hellre än några specifika delar (Christensen, Andersson, Carlsson & Haglund, 2001). 

Bryman (2011) menar vidare att en kvalitativ forskningsstrategi har ett tolkande synsätt där 

tonvikten ligger på generering av teorier och avspeglar den sociala verkligheten som är i ständig 

förändring. Kvalitativa studier utgörs av meningar och symboler som representerar människor, 

handlingar och olika situationer som uppkommer i den sociala omvärlden (Christensen et al, 

2001). 

 

Vi valde att genomföra fokusgruppsintervjuer eftersom vi vill ta del av unga kvinnors 

resonemang och tankegångar kring ämnet avyttring av kläder. I en fokusgruppsintervju deltar 

enligt Bryman (2011) flera respondenter samtidigt där syftet är att de i samspel med varandra 

skall föra en diskussion kring ett ämne. Detta skapar en möjlighet för respondenter att i grupp 

uttrycka tankar och åsikter som troligtvis inte hade framkommit under en djupintervju 

(Christensen et al, 2001). Eftersom en fokusgruppsintervju i grund och botten är en form av 

gruppintervju är det lätt att uppfatta att dessa två intervjumetoder har samma innebörd. Bryman 

(2011) belyser vissa skillnader såsom att en fokusgruppsintervju brukar ha tonvikten på ett visst 

ämnesområde som moderatorn låter respondenterna fördjupa sig i. I en gruppintervju behandlas 

istället många olika frågeställningar som besvaras av varje enskild respondent (Bryman, 2011; 

Redmond & Curtis, 2009). Bryman (2011) menar vidare att då flera respondenter intervjuas 

samtidigt under en gruppintervju kan denna metod användas för att spara tid, vilket inte är 

avsikten med en fokusgruppsintervju. Avsikten med en fokusgruppsintervju är till skillnad från 

en gruppintervju att studera hur respondenterna diskuterar ett visst ämnesområde sinsemellan 

(Bryman, 2011). 

 

Syftet med en fokusgruppsintervju är enligt Bryman (2011) att med hjälp av gruppdynamiken 

skapa ett sampel mellan respondenterna som möjliggör för moderatorn att ta del av olika tankar 

och värderingar. Gruppdynamiken ger en omfattande bild av det samspel som äger rum i gruppen 

(Bryman, 2011; Redmond & Curtis, 2009; Mansell, Bennett, Northawy, Mead & Moseley, 2004; 

Christensen et al, 2001). Eftersom respondenterna i en fokusgruppsintervju uppmuntras till att 

reflektera kring sina åsikter kan utfallet i vissa fall leda till att de ändrar sina uppfattningar vilket 

ger moderatorn möjlighet att få en mer realistisk syn av vad deltagarna faktiskt tycker och tänker 

(Kitzinger, 1995). Moderatorns roll i en fokusgruppsintervju är att leda diskussionen kring det 

givna ämnesområdet, men ändå vara noga med att inte styra respondenterna alltför mycket. En 

moderator bör även vara en bra lyssnare som balanserar dialogerna mellan respondenterna 

(Powell & Single, 1996). 
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För att arrangera en lyckad fokusgruppsintervju krävs mycket planering och struktur (Mansell et 

al, 2004). En fokusgruppsintervju består oftast av sex till tolv personer som under ett tillfälle 

interagerar med varandra (Bryman & Bell, 2011). Då deltagare kan få förhinder att medverka 

anses det bättre att kalla fler personer än nödvändigt till fokusgruppsintervjun. Om gruppen blir 

för stor kan det leda till svårigheter att få igång en diskussion, där samtliga deltagare involveras. 

En för stor grupp kan även medföra att deltagare undviker att diskutera ämnen som de inte har 

kunskap om eller erfarenhet av (Bryman 2011).  

 

Enligt Bryman (2011) räcker det inte att endast genomföra en fokusgruppsintervju, eftersom det 

finns en risk att undersökningen inte blir tillförlitlig då endast en grupps åsikter kommer fram. 

Wibeck (2010) menar att det är viktigt att anpassa antal grupper efter problemområdets 

komplexitet, då alltför många grupper kan ge ett ohanterligt material i form av exempelvis många 

transkriberingar. Enligt Calder (1977) bör antalet fokusgruppsintervjuer fortsätta tills forskaren 

kan förutse vad som kan framkomma under intervjuerna. Detta brukar vanligtvis inträffa efter tre 

eller fyra fokusgruppsintervjuer (Calder, 1977).  

 

Det finns flera situationer där en fokusgruppsintervju kan användas, nämligen då det är av 

intresse att identifiera olika behov och önskemål samt förstå känsloreaktioner kring olika 

företeelser (Christensen et al, 2001). Enligt Powell och Single (1996) möjliggör gruppdynamiken 

att olika värderingar och tankar kommer fram. En fördel är att det ger forskaren möjlighet att på 

ett snabbt och effektivt sätt samla in en stor mängd detaljerad information (Andersen, 1998; 

Powell & Single 1996). Ytterligare en fördel är att deltagarna kan uppleva att det är betydligt 

lättare att vara spontana och mindre formella i grupp då individer ofta känner sig tryggare med 

flera personer närvarande istället för att ensam bli intervjuad (Andersen, 1998).  

 

De nackdelar som kan finnas med en fokusgruppsintervju är enligt Christensen et al, (2001) att 

moderatorn måste avgränsa sig till ett fåtal frågeställningar för att kunna hålla sig till det 

specifika ämnet. Det kan även vara komplicerat att som moderator leda diskussionen om det 

uppstår konflikter bland deltagarna (Christensen et al, 2001). Bryman (2011) nämner även att det 

kan vara svårt att kontrollera intervjun då deltagare tenderar att ibland ta över diskussionen. 

Fokusgruppsintervjuer betraktas ofta som en tidskrävande metod då det är väsentligt att analysera 

både vad deltagarna säger och hur de samspelar med varandra (Redmond & Curtis, 2009). 

Fokusgruppsintervjuer kan också medföra problem i form av så kallade gruppeffekter. Det kan 

exempelvis vara tystlåtna deltagare eller deltagare som pratar alldeles för mycket och inte låter 

andra komma till tals. Moderatorn fyller därför en viktig roll när det kommer till att uppmuntra 

samtliga respondenter att delta i diskussionen (Bryman, 2011).  

 

2.2 Urval och rekrytering till studiens fokusgrupper  
 

Vi har valt att genomföra tre fokusgruppsintervjuer med sex kvinnliga respondenter i varje grupp. 

Till en början planerade vi att inrikta oss på kvinnor från samtliga sex institutioner vid Högskolan 

i Borås. Efter noga övervägande insåg vi dock att detta skulle bli svårt, då vi hade varit tvungna 

att tillfråga samtliga 5000 kvinnliga studenter vid Högskolan i Borås. Dessutom skulle det 

behövas en jämn spridning mellan de olika institutionerna, vilket skulle innebära tre deltagare 
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från varje enskild institution. Därför beslutade vi oss för att enbart rikta studien mot en 

institution. Med tanke på att vi själva är studenter vid institutionen Handels- och IT-högskolan 

(HIT) blev detta ett naturligt val. Eftersom båda har kontakter med studenter inom HIT var vår 

förhoppning att detta skulle underlätta att få deltagare att ställa upp på fokusgruppsintervjuer.  

 

De kvinnliga studenter som tillfrågades var mellan 20–29 år. Detta urval valdes för att unga 

kvinnor tillhör den kategori som konsumerar mest kläder (Birtwistle & Moore, 2009).  Dessutom 

är studenter vid högskola och universitet, enligt Chung och Leung (2007), framtidens 

beslutsfattare och de kommer spela en viktig roll i samhället. Valet av ålder grundar vi på studier 

kring Y-generationen som innefattar konsumenter mellan åldrarna 10 – 34 år. Enligt Belleau, 

Summers, Xu och Pinel (2007) är Y-generationen en stor målgrupp på konsumentmarknaden som 

både är köpstarka och har ett intresse för mode. Till studien har vi valt att minska åldersspannet 

till åldrarna 20–29 år. Dels för att Y-generationen är alldeles för omfattande att studera, men 

också för att det finns en större tillgänglighet till kvinnor mellan 20–29 år vid HIT. 

 

Till studien har vi valt ett sannolikhetsurval och ett icke sannolikhetsurval. Detta beror på att vi i 

ett tidigt skede insåg att det var svårt att få studenterna engagera sig och medverka i 

fokusgruppsintervjuer. För oss var det viktigt att dels låta så många som möjligt få en chans att 

delta, men också att få tillräckligt många respondenter. Förhoppningen var att med hjälp av ett 

sannolikhetsurval och ett icke sannolikhetsurval få minst 18 frivilliga respondenter att ställa upp i 

någon utav våra tre fokusgruppsintervjuer.   

 

Sannolikhetsurvalet innefattades av ett obundet slumpmässigt urval där samtliga kvinnliga 

studenter vid HIT i åldrarna 20–29 år hade en likvärdig chans att komma med (Holme & 

Solvange, 1997). För att lyckas med ett sannolikhetsurval började vi med att kontakta 

Ladokenheten, som är ett studiedokumentationssystem som alla universitet och högskolor i 

Sverige använder sig av. Ladokenheten vid Högskolan i Borås har tillgång till samtliga studenters 

personuppgifter och via e-post bad vi om att få tillgång till samtliga e-postadresser som berörde 

urvalet. Det visade sig att Högskolan i Borås har restriktioner och regler för utlämnande av 

personuppgifter. Dessa uppgifter får endast lämnas ut i pappersform och det framkom även att det 

tillkommer kostnader om utskrifterna överstiger nio sidor, det vill säga 200 e-postadresser. Då det 

blev en kostnadsfråga togs beslutet att endast genomföra ett slumpmässigt urval av 200 e-post 

adresser. Detta urval utförde en handläggare vid Ladokenheten. De personuppgifter vi fick 

tillgång till var kvinnornas för- och efternamn samt e-postadress. Det obundna slumpmässiga 

urvalet täckte samtliga efternamn mellan A till Ö. Det fanns de studenter som inte uppgett sin e-

postadress till Ladokenheten, vilket innebar att vi inte kunde göra utskick till alla inom urvalet då 

elva e-postadresser saknades. E-postutskicket gick ut till 189 e-postadresser, varav tre e-

postmeddelanden inte kom fram till mottagaren. Detta resulterade i att det var 186 kvinnliga 

studenter vid HIT som fick vårt mailutskick. De fick en vecka på sig att svara på inbjudan och det 

skickades dessutom ut en påminnelse efter att halva tiden passerat. Valet att endast låta urvalet ha 

en vecka på sig att svara grundades på att vi antog att de som ville delta skulle troligtvis svara 

relativt omgående. Om tidsfristen skulle utökats till två eller tre veckor tror vi risken skulle vara 

stor att vårt e-postutskick skulle glömmas bort eller helt enkelt försvinna bland alla andra e-

postmeddelanden som våra mottagare säkerligen får dagligen.  

 

Det andra urvalet var en form av icke sannolikhetsurval som innebar att samtliga kvinnliga 

studenter vid HIT i åldrarna 20-29 år inte hade en likvärdig chans att komma med (Christensen et 
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al, 2001). Detta kan klassificeras som ett bekvämlighetsurval då kvinnor i vår närhet tillfrågades. 

Enligt Christensen et al (2001) är tillgänglighetsgraden en avgörande faktor vid 

bekvämlighetsurval. Biblioteket och Medialab (som är en utav högskolans datasalar) är två 

platser som studenter ofta rör sig på och där tillfrågades flera personer vid olika tillfällen om en 

eventuell medverkan i studien. Det var främst kvinnor som vi kände sedan tidigare som 

tillfrågades eftersom vi upplevde att chansen var större att de ville medverka. Dessutom 

uppmuntrades dem till att hjälpa oss genom att fråga andra kvinnliga studenter vid HIT om de 

eventuellt skulle vara intresserade att medverka. Majoriteten av våra studiekamrater använder det 

sociala mediet Facebook dagligen och därför valdes detta som en kontakt metod. Eftersom vi 

själva är medlemmar i Facebook möjliggjorde det att vi på ett snabbt och effektivt sätt kunde 

tillfråga flera av våra kvinnliga studiekamrater vid HIT. Flertalet av de tillfrågade svarade 

dessutom relativt fort vilket underlättade vår sammansättning av fokusgruppsintervjuerna.  

2.3 Genomförande av fokusgruppsintervjuer  

 

Respondenter som medverkade under våra fokusgruppsintervjuer var de personer som vi 

personligen tog kontakt med vid vårt icke sannolikhetsurval. Detta eftersom vi tyvärr inte fick 

något gensvar från de 186 studenterna som vi skickat inbjudan till vid vårt sannolikhetsurval.  

Fokusgruppsintervjuerna genomfördes vid tre olika tillfällen och inför varje enskilt möte bokades 

ett av bibliotekets grupprum. Dessa grupprum var idealiska för att genomföra 

fokusgruppsintervjuer då respondenterna i lugn och ro fick möjlighet att diskutera ämnet utan att 

bli störda från personer utifrån. Under samtliga fokusgruppsintervjuer användes två diktafoner 

som lånats via högskolans serviceavdelning Studentcentrum. Det är svårt att anteckna allt det 

som sägs och av vem under en fokusgruppsintervju och viktiga tankar som framkommer kan 

förbises. Det naturliga valet blev därför att använda diktafoner. Detta skapar en möjlighet att i 

efterhand gå tillbaka och lyssna igenom hela intervjun (Bryman, 2011). En diktafon underlättar, 

enligt Bryman (2011), inspelning av hur respondenterna uttrycker sina åsikter och vilket 

språkbruk de använder. Under varje fokusgrupp fördes för säkerhetens skull även löpande 

anteckningar.  

 

Frågorna till fokusgruppsintervjuerna utgick från studiens problemformuleringar. Detta delades 

upp i tre mindre teman som bestod av 1) relationen till kläder, 2) användning av kläder och 3) 

avyttring av kläder (se bilaga 2). Vid formulering av dessa teman tog vi hjälp av Albinsson och 

Pereras (2009) ramverk för hur konsumenter permanent gör sig av med kläder. Innan 

genomförandet av fokusgruppsintervjuerna valde vi att testa frågorna på personer i vår 

omgivning för att kontrollera om de uppfattade korrekt. Det resulterade i att vissa frågor ströks, 

medan andra omformulerades.  

 

Inför respektive möte ombads varje respondent att ta med sig ett klädesplagg som de hade planer 

på att göra sig av med. Idén med detta var att respondenterna i slutet av varje fokusgruppsintervju 

skulle få möjlighet att berätta om sitt medtagna klädesplagg.  Därefter skulle dessa medtagna 

plagg diskuteras inom gruppen och de andra respondenterna skulle ges en chans att ge sin åsikt 

kring valet av plagg och om de eventuellt skulle agerat annorlunda. Ett av våra syften med 

fokusgruppsintervjuerna var som vi tidigare nämnt att utreda respondenternas relation till sina 

kläder och vilka faktorer som påverkar deras val.  
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Då vi är två författare till denna uppsats medverkade båda i samtliga tre fokusgruppsintervjuer. 

Innan genomförandet av intervjuerna bestämde vi att en skulle ta rollen som moderator medan 

den andra skulle föra anteckningar löpande. Detta för att försäkra oss om att frågorna ställdes på 

ett likartat sätt och att anteckningarna som togs fokuserade på samma saker. Det är moderatorns 

roll att låta samtliga respondenter komma till tals, då det enligt Bryman(2011) är viktigt att få 

fram gruppens olika synsätt och uppfattningar om det givna ämnet. Vi strävade efter att inte leda 

diskussionerna, utan att låta dem flyta fritt.  Målet med intervjuerna var att respondenterna själva 

skulle föra en dialog sinsemellan genom att interagera med varandra.  

 

Vid varje fokusgruppsintervju var tanken att sex respondenter skulle medverka, dock blev en 

respondent sjuk samma dag. Detta var givetvis inte det mest önskvärda scenariot för vår studie, 

men trots det oväntade hindret beslutade vi oss för att genomföra fokusgruppsintervjun. Det fanns 

flera skäl till detta, bland annat har det under rekryteringsprocessen varit svårt att få ett 

tillfredställande antal respondenter att medverka. Dessutom har vi upplevt vissa svårigheter när 

det kommit till att planera datum och tid för själva genomförandet. Vi upplevde inte att detta 

störde fokusgruppsintervjun, då de som deltog engagerat bidrog med sina tankar och åsikter. Vår 

kvalitativa undersökning resulterade slutligen i att två fokusgrupper bestod av sex respondenter, 

medan den tredje fokusgruppen endast bestod av fem. De respondenter som medverkade i 

fokusgruppsintervjuerna var som tidigare nämnt kvinnliga studenter vid HIT. Urvalet var tänkt att 

bestå av kvinnor i åldrarna 20-29, men utfallet blev kvinnor i åldrarna 21- 26år.  

 

Fokusgruppsintervjuerna varade i cirka 40 minuter vardera och vi strävade utifrån vår bästa 

förmåga att få alla engagerade och delaktiga i diskussionerna. Alla intervjuer började med att vi 

som författare presenterade oss och informerade respondenterna om syftet med studien. Därefter 

beskrevs intervjuns upplägg och vilka teman de skulle få tillfälle att diskutera. Vi var noga med 

att kontrollera att samtliga respondenter godkände att hela intervjun spelades in. Dessutom 

underströks det att allt som framkom under intervjun var konfidentiellt och att endast figurerade 

namn skulle användas i studien. Slutligen fick varje respondent presentera sig själv med namn 

och efter avslutad formalia kunde fokusgruppsintervjun börja.  

 

Det vi tidigt upptäckte i samtliga intervjuer var att diskussionerna till en början hade något svårt 

att komma igång. Detta var dock fullt förståeligt då vissa av respondenterna inte kände varandra 

sedan tidigare och kunde därför vara avvaktande med sina åsikter. Efter en stund började 

diskussionerna ändå fungera smidigt och flera intressanta synsätt kom fram. Ibland hade 

respondenterna svårt för att låta varandra prata till punkt och vid ett flertal tillfällen kunde de 

prata i mun på varandra. Vid några tillfällen tenderade respondenterna att gå ifrån ämnet. 

Uppgiften blev då och som även Bryman (2011) understryker att leda in respondenterna på det 

aktuella ämnet igen. Under fokusgruppsintervjuerna insåg vi hur vital moderatorns roll är och 

som Bryman (2011) poängterar är det av betydande vikt att inte styra diskussionerna mellan 

respondenterna allt för mycket. En gruppeffekt som uppmärksammades var att en del 

respondenter var mer aktiva än andra. Därför ställdes det riktade frågor till de respondenter som 

drog sig för att prata. I slutet av varje fokusgruppsintervju ombads varje respondent att inom de 

närmsta tre veckorna ta ett fotografi vid ett avyttringsögonblick. Dessutom fotograferades även 

de medtagna klädesplaggen. Fotografierna på klädesplaggen och avyttringstillfällena fungerade 

som en illustration över vilka kläder som avyttrades samt hur de avyttrades. 
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2.4 Analys av fokusgruppsintervjuer    

 

Analysen av det empiriska materialet tog sin början redan under genomförandet av 

fokusgruppsintervjuerna, då vi båda två gjorde reflektioner om vad som diskuterades och 

framkom under intervjuerna. Efter varje enskild fokusgruppsintervju skrev vi ner våra personliga 

reflektioner för att inte riskera att förbise se något i uppsatsens kommande analys. De funderingar 

som dök upp under och efter avslutade intervjuer var något vi diskuterade författare sinsemellan, 

men även med vår handledare.  

 

Under själva bearbetningen av det empiriska materialet valde vi att transkribera samtliga tre 

fokusgruppsintervjuer. Transkribering innebär att de samtal som förts under intervjuerna skrivs ut 

(Wibeck, 2010). Den första fokusgruppsintervjun transkriberades i detalj, det vill säga allt som 

kom fram under intervjun dokumenterades. I de andra två fokusgruppsintervjuerna 

transkriberades endast de delar som ansågs vara relevanta för studien. Vid transkriberingen 

framkom ett antal olika idéer och tankar som vi var noga med att anteckna. Fördelar med 

transkribering var att de underlättade en identifiering av intressanta delar. Det kunde röra sig om 

respondenternas egna tankar kring vårt problemområde. Vid ett flertal tillfällen lyckades vi 

urskilja mönster såsom likheter och skillnader mellan respondenternas åsikter och mellan 

fokusgrupperna. I samband med transkriberingen sammanställde vi samtliga 

fokusgruppsintervjuer i tre separata dokument. Dessutom hade vi ännu ett dokument där vi 

sammanställde de fotografier som tagits i slutet av intervjuerna och som illustrerade de 

klädesplagg som respondenterna planerade att avyttra. Dokumentet med fotografier utökades med 

tiden, då vi även gett respondenterna möjlighet att inom tre veckor fotografera ett 

avyttringsögonblick och skicka det till oss antingen via sms eller e-post. 

 

Vi har tillämpat en kvalitativ innehållsanalys, ett tillvägagångssätt där forskaren enligt 

Graneheim och Lundman (2004) fokuserar på ett specifikt ämne och dess sammanhang. Utifrån 

kodning och kategorier betonas likheter och skillnader (Graneheim & Lundman, 2004). Det finns 

olika datorbaserade analysverktyg för att koda och kategorisera det empiriska materialet som 

exempelvis CAQDAS och NVivo (Bryman & Bell, 2011). Vi har dock inte använt något 

analysverktyg, utan istället kategoriserat och kodat det empiriska materialet ”för hand” på 

pappersutskrifter av de tre fokusgruppsintervjuerna. Det har varit viktigt för oss att inte råka 

förbise något, därför granskade vi utskrifterna noga och försökte urskilja det som var av intresse 

för vår studie.  För att underlätta gjorde vi noteringar i sidan och markerade de intressanta delarna 

med överstrykningspennor. När vi markerade de olika delarna i texten använde vi olika färger, 

detta för att lättare kunna koda det som stämde överens med de olika komponenterna i Albinsson 

och Pereras (2009) ramverk (se avsnitt 3.2). Exempel på detta är att vi använde gula, gröna och 

rosa överstrykningspennor vid kodning av samhällets, individens och objektets egenskaper.  

 

Utgångspunkten i kategoriseringen har varit Albinsson och Pereras (2009) ramverk där vi med vi 

med hjälp av ramverkets komponenter kategoriserat det empiriska materialet. Efter att vi 

markerat de delar som var av intresse för studien kunde vi kategorisera in de olika uttalandena 

under de olika komponenterna i ramverket. Exempelvis kunde vi tydligt urskilja i samtliga tre 

fokusgruppsintervjuer att kläder betydde mycket och flera av respondenterna drog paralleller till 

deras självbild och identitet. Utifrån detta kunde vi kategorisera in dessa uttalanden under 

individens egenskaper. Ett annat exempel är att individers relation och minnen kopplade till 
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klädesplagg avgjorde  hur de avyttrade plagget. Dessa uttalanden stämde överens med objektets 

egenskaper och kategoriserades därefter.  

 

Strukturen i empirikapitlet är baserad på det upplägg som vi hade under fokusgruppsintervjuerna, 

detta eftersom vi ville underlätta för läsaren att följa och förstå sammanhanget i det som 

framkommit. Med denna struktur blev det även ett naturligt flöde i texten, då de olika avsnitten 

byggde på varandra. I analyskapitlet valde vi däremot att ha samma struktur som i teorikapitlet 

för att på så sätt tydliggöra det empiriska resultatet i relation till den teoretiska referensramen. 

2.5 Primär- och sekundärdata 

 

För att genomförande av en undersökning ska vara möjlig krävs insamling, analysering och 

presentation av väsentlig data (Christensen et al, 2001). Dessa kan kategoriseras i sekundär och 

primärdata. Sekundärdata är enligt Christensen et al, (2001) redan tillgänglig data som samlats in 

vid ett tidigare tillfälle. För studien räknas vetenskapliga artiklar och referenslitteratur som 

sekundärdata. Primärdata däremot, menar Christensen et al, (2001) är data som forskare samlar in 

med hjälp av olika undersökningsmetoder. I vårt fall kategoriseras det empiriska data som 

samlats in under fokusgruppsintervjuerna som primärdata. I primärdata ingår även de foton vi tog 

under fokusgruppsintervjuerna och de foton som respondenterna själva tog vid ett senare 

avyttringstillfälle.  

 

Till största del har vi använt vetenskapliga artiklar, framförallt eftersom det är essentiellt att ha en 

vetenskapligt förankrad studie. Detta har inneburit att vi granskat, analyserat och presenterat ett 

stort antal artiklar som vi refererat löpande till i texten.  För att finna lämpliga artiklar har vi tagit 

hjälp av Högskolan i Borås hemsida och använt oss av sökverktyget ”Summon”. ”Summon” 

utgörs av ett flertal databaser och är en samling av bland annat bibliotekets avhandlingar, 

vetenskapliga artiklar, böcker och uppsatser. Vi har även använt ”Business source premier” som 

är en databas med inriktning mot ekonomi. Exempel på sökord som användes vid sökning av vårt 

problemområde var: ”young consumers, clothing, consumption, disposal habits, modes of 

disposition, disposition decision, behaviour and attitudes”. Dessa sökningar resulterade oftast i 

en mängd olika vetenskapliga artiklar som överskådligt lästes igenom för att välja ut de som var 

användbara för studien.   

 

Det är vitalt att använda tidsenliga vetenskapliga artiklar, det vill säga att artiklarna publicerats 

under de senaste åren. I ett tidigt skede upptäcktes det att detta var svårt, eftersom utbudet av 

vetenskapliga artiklar som exempelvis berör hur unga kvinnliga konsumenter avyttrar sina kläder 

är begränsat. Därför har vi till stor del tagit hjälp av ett fåtal aktuella artiklar och utgått från deras 

referenser. Vi är medvetna om att det finns artiklar som är mellan 30 – 40 år gamla, men dessa är 

trots allt relevanta då de behandlar ämnet väl. Det finns även äldre artiklar som dagens forskning 

bygger på och är ytterligare en anledning till varför de är användbara för vår studie.  

 

Utöver vetenskapliga artiklar har det även varit lämpligt att använda sig utav referenslitteratur för 

att kunna ge en mer omfattande och förståelig bild av problemområdet. Eftersom de flesta böcker 

har ett relativt liknande innehåll kring ett visst ämne kan det vara alldeles för begränsat att endast 

använda sig av referenslitteratur. I vår studie har vi främst tagit hjälp av referenslitteratur Bryman 

(2011) och Christensen et al, (2001). Vi har även strävat efter att styrka vår metod genom att 
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referera till flera olika vetenskapliga artiklar eftersom det ger stöd till påståenden som går att 

finna i referenslitteraturen.  

2.6 Studiens tillförlitlighet 

 

Enligt Bryman (2011) används validitet och reliabilitet främst för kvantitativa undersökningar. 

Bryman (2011) menar vidare att det finns två grundläggande kriterier för en kvalitativ 

undersökning, nämligen tillförlitlighet och trovärdighet. För vår studie anses trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och objektivitet vara relevanta begrepp eftersom det motsvarar en 

kvantitativ undersöknings interna och externa validitet samt interna och externa reliabilitet.  

2.6.1 Trovärdighet 

 

Trovärdighet handlar om huruvida forskaren har tolkat resultaten från en empirisk undersökning 

och hur väl detta stämmer överens med verkligheten (Bryman, 2011). Det är inom kvalitativ 

forskning som begreppet trovärdighet används och är motsvarigheten till en kvantitativ 

undersöknings inre validitet. Enligt Bryman (2011) ska en forskare säkerställa att resultaten 

uppfattats på ett korrekt sätt och detta kan göras genom att resultaten rapporteras till deltagarna. 

Vi strävade efter att uppnå en så hög trovärdighet som möjligt i vår studie. Efter 

fokusgruppsintervjuerna transkriberades resultatet och skickades vidare till våra respondenter. 

Respondenterna granskade transkriberingen och eftersom ingen återkom med eventuella 

synpunkter antog vi att det som sagts hade uppfattats på ett korrekt sätt. Detta kallas enligt 

Bryman (2011) för en respondentvalidering och bidrar till att öka trovärdigheten i studien. Vi har 

även varit noggranna med att inte välja bort svar som inte stämmer överens med teorin eller 

ramverket som återfinns i den teoretiska referensramen, då detta kan ge en snedvriden bild i 

studiens resultat.  

2.6.2 Överförbarhet    
 

Begreppet överförbarhet inom kvalitativ forskning motsvarar den kvantitativa undersökningens 

externa validitet och handlar om graden av generaliserbarhet (Christensen et al, 2001). Bryman 

(2011) menar att kvalitativa undersökningar oftast inbegriper mindre grupper som har vissa 

egenskaper gemensamma, vilket i de flesta fall inte kan ge ett generaliserbart resultat. Kvalitativa 

undersökningar tenderar också att fokusera på mer djupgående detaljer såsom de bakomliggande 

orsaker och betydelser av de aspekter som framkommit (Bryman, 2011). Studien baserades på tre 

fokusgruppsintervjuer med 17 respondenter sammanlagt och syftet var att se hur dem resonerade 

kring avyttring av kläder. Enligt Clissett (2008) bör det finnas likheter mellan verkligheten och 

tidigare gjorda studier om det är av intresse att tillämpa resultaten på en annan undersökning. 

Detta resultat skulle möjligtvis enligt Bryman (2011) kunna generaliseras till viss grad, eftersom 

vi har sett likheter med tidigare gjorda studier. Någonting som Christensen et al (2001) belyser är 

att det måste finnas en medvetenhet om att det utifrån en kvalitativ undersökning aldrig går att 

säkerställa resultaten. De resultat som framkommer ska betraktas som den bästa helhetsbilden för 

tillfället (Christensen et al, 2001). Eftersom alla individer tycker och tänker olika är det viktigt att 

förstå att studien troligtvis inte skulle gå att generalisera fullt ut.  



 

- 14 - 

2.6.3 Pålitlighet 

 

Bryman och Bell (2011) menar att studiens pålitlighet ställer frågan om en upprepning av studien 

skulle ge samma resultat. Eftersom verkligheten ständigt är föränderlig är det inte möjligt att 

fastställa identiska data om undersökningen görs på nytt vid ett senare tillfälle (Bryman & Bell, 

2011; Christensen et al, 2001). Detta nämner även Clissett (2008) som menar att pålitlighet är 

svårt att uppnå i en kvalitativ undersökning. Det bygger på att det finns något ”där ute” som är 

påtagligt och oföränderligt och det är som sagt nästan helt omöjligt att finna (Clissett, 2008). 

Resultatet i en kvalitativ undersökning är inte lika överskådligt och explicit som i en kvantitativ 

undersökning vilket gör att replikerbarheten är låg (Gummesson, 2005). Vi ville säkerställa att de 

frågor som ställdes under fokusgruppsintervjun inte kunde uppfattas på olika sätt. Med anledning 

av detta tilläts personer i vår omgivning såsom föräldrar och vänner ta del av frågorna innan de 

riktiga fokusgruppsintervjuerna genomfördes. Då det visade sig att resultaten inte var beroende 

av tolkningarna i frågorna förstärktes pålitligheten i studien.  

 

För att öka pålitligheten är det viktigt att säkerställa att det har skapats en komplett redogörelse 

av alla skeden i undersökningsprocessen (Bryman, 2011). Vi har varit noggranna att beakta alla 

steg i vår studie för att pålitligheten ska vara stark. Till vår hjälp har det använts två diktafoner 

under fokusgruppsintervjuerna, och att vi tog anteckningar som fungerande som en komplettering 

för att ingenting skulle förbises. 

2.6.4 Objektivitet 
 

Enligt Bryman och Bell (2011) är det nästintill omöjligt att uppnå en fullständig objektivitet, men 

det bör vara en målsättning att sträva efter en så hög objektivitet som möjligt. Därför menar 

Bryman (2011) att det ska vara en självklarhet att ens personliga värderingar inte ska ha någon 

inverkan på undersökningens resultat. Eftersom en av oss agerade som moderator och den andra 

förde anteckningar ställdes frågorna på ett likartat sätt genom hela undersökningsprocessen. För 

att undvika att något skulle glömmas bort eller förbises transkriberades fokusgruppsintervjuer i 

nära anslutning efter själva genomförandet.  
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3 Teoretisk referensram 

 

Detta kapitel belyser olika komponenter som kommer vara till hjälp i studiens kommande 

analyskapitel. Kapitlet kommer till största del grunda sig på ett ramverk för hur konsumenter 

avyttrar sina avlagda klädesplagg. Det valda ämnet som berör hur unga kvinnliga konsumenter 

avyttrar sina kläder är i dagsläget ett relativt outforskat område. Då de vetenskapliga studierna till 

stor del innehåller forskning kring avyttring av ägodelar generellt, faller det sig naturligt att detta 

kommer bli teorins utgångspunkt och därmed få stort utrymme i kapitlet.  

3.1  Konsumenters attityd och beteende vid avyttring av ägodelar 

 

Vid avyttring av en ägodel är attityd och beteende att ta hänsyn till eftersom de utgör grunden för 

hur en konsument resonerar och agerar inför, under och efter en avyttring. Ajzen och Fishbein 

(1980) har definierat attityd som en inställning till ett objekt eller en situation, som i sin tur 

bygger på inlärning från tidigare erfarenheter. Vid en definition av attityder är det vitalt att ha den 

subjektiva normen i åtanke.  Denna norm innefattar den sociala påverkan och omgivningens 

förväntningar. Utifrån en attityd och den subjektiva normen formas en individs intention till ett 

beteende som slutligen leder fram till ett faktiskt beteende. Det är viktigt att understryka att en 

konsuments attityd inte nödvändigtvis behöver överensstämma med det faktiska beteendet (Ajzen 

& Fishbein, 1980). Det finns ett flertal studier (Niinimäki, 2010; Morgan & Birtwistle, 2009; 

Birtwistle & Moore, 2007; Blake, 1999) som uppmärksammat skillnaden mellan vad människor 

säger och vad de faktiskt gör. Detta benämns som ”value-action gap” (Blake, 1999), men är även 

kallat för ”attitude behaviour gap” (Kollmuss & Agyeman, 2002). Detta gap har visat sig 

existera även när det kommer till miljöfrågor. Chung och Leung (2007) menar att människors 

uttalade oro om miljön inte alltid behöver innebära att de agerar utifrån ett hållbart perspektiv. 

Enligt Kollmuss och Agyeman (2002) kan detta bero på att även om en människa är villig att 

ändra sitt nuvarande beteende, behöver inte attityden alltid vara förenlig med den faktiska 

handlingen, då strävan efter det nya beteendet ännu inte blivit en vana. I en nyligen gjord studie 

vid Högskolan i Borås som hade tonvikten på klädkonsumtion, fastslogs det att det existerar ett 

gap mellan konsumenters uttalade tanke om miljön och deras faktiska handlande (Ekström et al, 

2012). Det är vitalt att poängtera är att klädkonsumtion innefattar flera olika delar såsom 

produktion, transport, inköp, användning och avyttring av kläder. Ekström et al (2012) menar 

vidare att det dels är viktigt att upplysa konsumenter om de existerande miljöproblem som 

uppkommer i samband med klädkonsumtionen, men det som är ännu viktigare är att möjliggöra 

för konsumenter att faktiskt agera utifrån ett hållbart sätt.  

 

Thøgersen (1994) menar att det finns tre avgörande faktorer att ta hänsyn till vid konsumenters 

beteende vid avyttring av ägodelar och det är den enskilda konsumentens motivation, förmåga 

och möjligheter. Den första faktorn motivation grundar sig på värderingar och övertygelser om 

resultat, attityder samt sociala normer. Detta innebär således vilka beståndsdelar det är som 

motiverar konsumenten att välja det ena alternativet framför det andra. Den förmåga 

konsumenten besitter att fullfölja sina intentioner är den andra faktorn som inbegriper kunskap 

och vana hos konsumenten. Den tredje faktorn som är konsumenters möjligheter att fullfölja sina 

intentioner grundar sig på vilka förutsättningar konsumenten har. Dessa tre nämnda faktorer 

menar Thøgersen (1994) har en likvärdig betydelse för hur en konsument väljer att hantera 

ägodelar som de av någon anledning inte längre har någon användning för. 
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För miljöns skull är det viktigt att konsumenter väljer att avyttra sina ägodelar utifrån ett hållbart 

perspektiv, men det har visat sig att konsumenters attityd och beteende gentemot avyttring inte 

alltid överensstämmer med vad som klassificeras som hållbart. Enligt Kok och Siero (1985) krävs 

det då en attityd- och beteendeförändring vilket kan ske genom kommunikation. Detta innebär att 

informera konsumenter om hur en ansvarsfull avyttring är möjlig. Mccarty och Shrum (1994) 

menar att en ansvarsfull avyttring är något som alla individer kan tillämpa även om det till en 

början kan upplevas som mindre tillfredställande eftersom de inte får något i gengäld. Ur ett 

långsiktigt perspektiv kan en konsument däremot uppleva en större tillfredställelse då de känner 

att de gjort nytta för samhället och en insats för miljön (Schultz, Oskamp, & Mainieri, 1995). Det 

har exempelvis framkommit att kvinnors positiva attityder till miljön har visat sig påverka hur de 

väljer att avyttra sina kläder (Bianchi & Birtwistle, 2010). De kvinnor som bryr sig om miljön har 

uppvisat sig ta tiden att avyttra sina kläder på ett ansvarsfullt sätt, såsom att återvinna eller skänka 

till välgörenhetsorganisationer (Shim, 1995). Detta innebär enligt Bianchi och Birtwistle (2010)  

att kvinnliga konsumenters positiva attityder gentemot avyttring kan leda till ett faktiskt beteende. 

 

Konsumenters attityd och beteende har därmed stor betydelse vid avyttring (Kok & Siero, 1995; 

Thøgersen, 1994). Enligt Vining och Ebreo (2001) är attityd relaterat till beteende och de menar 

att konsumenter kan förändra sina attityder till avyttring genom en ökad medvetenhet kring 

avfallens påverkan på miljön som i sin tur kan påverka konsumenters faktiska beteende. Vi 

intresserar oss för hur konsumenter ställer sig till avyttring av klädesplagg och hur de väljer att 

göra sig av med dessa plagg. Vilka faktorer påverkar en konsument att välja det ena 

avyttringsalternativet framför det andra?   

3.2 Ett ramverk för hur konsumenter avyttrar kläder 

 

Som tidigare konstaterats finns en brist på forskning om kvinnor och deras relation till kläder. 

Med anledning av detta kommer vi väva samman teori som generellt berör ämnet ägodelar, med 

Albinsson och Pereras (2009) ramverk (se figur 1) för hur konsumenter gör sig av med kläder.  

 

Albinsson och Pereras (2009) ramverk om hur konsumenter väljer att göra sig av med kläder 

permanent utgör en utgångspunkt i detta avsnitt. Albinsson och Perera (2009) har utformat sitt 

ramverk utifrån Jacoby, Berning och Dietvorst (1977) taxonomi som är ett klassificeringssystem 

som belyser tre olika avyttringskategorier. Albinsson och Perera (2009) har valt att inrikta sig på 

den andra kategorin som behandlar hur en konsument avyttrar sina ägodelar permanent. Det finns 

ett flertal forskare som relaterat till Jacoby, Berning och Dietvorst (1977) klassificeringssystem 

genom åren (Lastovicka & Fernandez, 2005; Price, Arnould & Curasi, 2000). Jacoby, Berning 

och Dietvorst (1977) lade en grund för de olika avyttringsalternativ en konsument ställs inför vid 

ett avyttringsbeslut. 

 

Albinsson och Perera (2009) menar att det finns ett antal olika faktorer som kan påverka en 

konsuments motiv till att göra sig av med kläder som inte längre används. De faktorer som 

påverkar konsumentens motiv är indelade i tre kategorier: samhällets egenskaper, individens 

egenskaper och objektets egenskaper (Albinsson & Perera, 2009). Dessa olika egenskaper driver 

slutligen fram till konsumentens avyttringsbeslut som i detta ramverk består av fem olika 

permanenta avyttringsalternativ: dela, byta, donera, återvinna eller slänga klädesplagget. Inom 
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ramverket finns inte sälja som ett avyttringsalternativ, men vi har ändå valt att nämna detta som 

ett relevant alternativ. Främst eftersom det är oundvikligt att inte benämna sälja vid utredandet av 

begrepp som till exempel loppmarknader och garageförsäljning, men också för att ett flertal 

vetenskapliga artiklar framhåller sälja som ett permanent avyttringsalternativ. Konsumenten kan 

uppleva ett avyttringstillfälle som både positivt, negativt alternativt neutralt. Oavsett hur 

konsumenten uppfattar själva avyttringstillfället kommer det enligt Albinsson och Perera (2009) 

resultera i olika reaktioner. Dessa påverkar individens egenskaper och kan i sin tur influera 

konsumentens framtida avyttringsbeslut och val av avyttringsalternativ. 

 

I kommande avsnitt har vi valt att redogöra för varje enskild komponent i Albinsson och Perera 

(2009) ramverk och framhäva det som är intressant för studien. Vi har även valt att inkludera 

andra källor som är av relevans för de olika komponenterna. 

 

 
Figur 1: Ramverk för hur konsumenter gör sig av med kläder (Albinsson & Perera, 2009) 

3.2.1 Samhällets egenskaper  

 

Enligt Albinsson och Perera (2009) är samhällets egenskaper en vital del i konsumenters 

avyttringsbeslut och inbegriper bland annat tillgängligheten av sociala nätverk. Syftet med 

sociala nätverk är att inspirera till återanvändning genom arrangerade möten. Exempel på detta 

kan vara klädbytardagar som eventuellt kan organiseras av en särskild organisation där 

allmänheten bjuds in för att byta kläder sinsemellan. Under detta tillfälle får konsumenter 

möjlighet att umgås samtidigt som de gör nytta genom att låta sina avlagda kläder komma till 

användning. Ekström et al (2012) menar att klädbytardagar är ett bra exempel på hur 

konsumenter kan agera mer miljövänligt. En annan faktor som enligt Albinsson och Perera 

(2009) ingår under samhällets egenskaper är närheten till välgörenhetsorganisationer. 

Konsumenter kan exempelvis uppmuntras att donera sina kläder genom 

välgörenhetsorganisationernas egna insamlingscontainrar för kläder eller i deras secondhand 

butiker
4
. Kläderna kan därefter antingen direkt gå till behövande eller säljas, där intäkterna 

oavkortat går till organisationens egna biståndsinsatser (Mitchell, Montgomery & Rauch, 2009).   

 

                                                 
4
 I Sverige bestämmer de olika välgörenhetsorganisationernas själva hur och vart de samlar in konsumenters avlagda 

kläder, se exempel Emmaus Björkå (u.å), Myrorna (2011), Stiftelsen Vitryssland (2012) 
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Albinsson och Perera (2009) talar alltså om att närheten till sociala nätverk, 

välgörenhetsorganisationer och secondhand butiker kan påverka en konsuments avyttringsbeslut. 

Förutom nämnda faktorer har vi även valt att inkludera ytterligare mötesplatser som kan inspirera 

konsumenter att avyttra sina kläder permanent utifrån ett hållbart perspektiv. Dessa mötesplatser, 

såväl allmänna som privata, uppmuntrar konsumenter att köpa, sälja, byta eller skänka sina 

avlagda ägodelar (Herrmann, 1995; Sherry, 1990; Belk, Sherry & Wallendorf, 1988;). Herrmann 

(1995) belyser garageförsäljning som ett exempel där en konsument får möjlighet att sälja 

alternativt byta bort sina ägodelar. Denna typ av avyttring menar Herrmann (1995) bygger på att 

en konsument fyller sitt garage med olika ägodelar som inte längre är önskvärda eller 

användbara. Vid själva försäljningstillfället flyttar konsumenten ut samtliga föremål och placerar 

dem på sin garageuppfart. Detta blir som en mindre torgförsäljning fast nära hemmet och 

besökarna består ofta av vänner och bekant som bor i närområdet. Belk, Sherry och Wallendorf 

(1988) lyfter fram “swap meets” som ett exempel och Sherry (1990) nämner loppmarknader som 

ytterligare ett alternativ att avyttra sina ägodelar. Både “swap meets” och loppmarknader är 

uppbyggda på ungefärligt sätt, det ger människor en möjlighet att träffas för att antingen köpa, 

sälja, byta eller skänka avlagda ägodelar sinsemellan. Det har även blivit allt vanligare att 

konsumenter säljer sina avlagda ägodelar via Internet, de kan använda sig av auktionshemsidor 

som Ebay (Palm, 2011; Bianchi & Birtwistle, 2010) 

 

Det är centralt att den lokala infrastrukturen uppmuntrar till återvinning och återanvändning för 

att en konsument skall fatta ett avyttringsbeslut som är hållbart ur ett långsiktigt perspektiv 

(Albinsson & Perera, 2009). Kok och Siero (1985)  menar att detta förslagsvis kan innebära 

närhet till återvinningsstationer
5
 samt vilka återvinningsalternativ dessa stationer erbjuder. Enligt 

Domina och Koch (2002) är tillgängligheten och närheten av återvinningsstationer två avgörande 

faktorer vid val av avyttringsalternativ. Ekström et al (2012) menar vidare att förutom 

tillgänglighet, är även bekvämlighet en viktig faktor när det kommer till hur konsumenter gör sig 

av med sina avlagda kläder. Det skall med andra ord vara enkelt och smidigt att ta sig till ett 

avyttringsalternativ, det är alltså bekvämt för en konsument om ett avyttringsalternativ ligger nära 

till hands rent geografiskt. Trots att det finns begränsade alternativ för återvinning av exempelvis 

textiler menar Domina och Koch (2002) att återvinningen av specifikt textilt material överlag är 

hög för de återvinningsstationer som erbjuder detta som alternativ. 

 

Inom samhällets egenskaper ingår även enligt Albinsson och Perera (2009) de lokala och globala 

medierna, detta kan exempelvis vara dagstidningar och nyhetsprogram. Vining och Ebreo (2001) 

menar att det är essentiellt att medierna tar sitt ansvar i frågan om överkonsumtion och dess 

negativa effekter. Enligt Vining och Ebreo (2001) är det av stor vikt att exempelvis informera 

konsumenter om de återvinningsprogram som existerar och belysa viktiga problemområden som 

bland annat människans hårda belastning på miljön. Ett flertal studier har visat på att den ökade 

konsumtionen bidragit till stora globala miljöeffekter (Huang & Rust, 2011; Hume 2010). Det 

finns även de studier som påvisat att det råder en stor kunskapsbrist hos konsumenter om 

klädkonsumtionens negativa effekter på miljön (Morgan & Birtwistle, 2009). Vining och Ebreo 

(2001) menar vidare att med hjälp av en ökad kunskap kring problemområdena ges konsumenter 

                                                 
5
 Det är viktigt att understryka skillnaden mellan återvinningsstation och återvinningscentral i Sverige. En 

återvinningsstation tar emot förpackningar och tidningar för återvinning och kan i vissa fall även ha behållare för 

batterier och kläder.  Det avfall som inte får lämnas på en återvinningsstation dvs. grovsopor lämnas istället på en 

återvinningscentral. Förpacknings & Tidnings insamling (u.å) - Återvinningsstationer   
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en möjlighet att agera mer miljövänligt. Det är därför av betydande vikt att journalister tar denna 

miljöproblematik på stort allvar och förmedlar detta till dagens konsumenter (Albinsson & 

Perera, 2009). 

3.2.2 Individens egenskaper  

 

En konsuments individuella egenskaper förväntas enligt Jacoby, Berning och Dietvorst (1977) 

påverka hur en person resonerar kring ett avyttringsbeslut. Albinsson och Perera, (2009) menar 

att en konsuments självbild kan ha en viss inverkan vid ett avyttringsbeslut. Det är inte ovanligt 

att konsumenter fäster sig och i vissa fall skapar en relation till sina ägodelar och betraktar dessa 

medvetet eller omedvetet som en del av sig själva (Belk, 1988). Enligt Mittal (2006) bidrar de till 

att utöka konsumentens självkänsla och man använder ofta ägodelar för att framhäva sin identitet 

(Schultz, Kleine & Kernan, 1989). Belk (1988) menar vidare att ägodelar är en viktig beståndsdel 

i konsumentens självbild och det har framkommit att vi lär, definierar och påminner oss själva 

om vilka vi är genom våra ägodelar. Denna form av identifiering börjar i tidig ålder, då barn lär 

sig att knyta an till sina leksaker och skilja på ”mitt och ditt” (Belk, 1988). 

 

Albinsson och Perera (2009) tydliggör i sitt ramverk att det finns ett starkt samband mellan 

individens självbild och deras kläder. Det är inte ovanligt att konsumenter tampas mellan olika 

identiteter som påverkar deras avyttringsbeslut. Albinsson och Perera (2009) betonar vidare att en 

del konsumenter väljer att se över sin garderob under olika tidsperioder i livet, för att därefter 

göra sig av med de plagg som inte längre överensstämmer med deras identitet. Istället 

införskaffar de sig klädesplagg som speglar deras profession, till exempel när en konsument 

avslutar sina studier och träder in i arbetslivet.   

 

Enligt Harrell och McConocha (1992) kan konsumenter delas in i två kategorier när det gäller 

avyttring av ägodelar. De som planerar ett avyttringsbeslut väl genom att metodiskt väga för- och 

nackdelar om olika avyttringsalternativ och de som är betydligt mer spontana i sitt 

avyttringsbeslut. Konsumenter inom den senare kategorin kan avyttra en ägodel utan större 

eftertanke om de olika alternativen. Det kan även finnas en viss skillnad mellan könen och 

utbildningsnivå när det gäller en konsuments avyttringsbeslut. Exempelvis avyttrar kvinnor sina 

ägodelar i högre grad än män och individer med en högre utbildning tenderar att behålla sina 

ägodelar betydligt längre till skillnad från individer med en lägre utbildning (Harrell & 

McConocha, 1992). Schultz, Oskamp och Mainieri (1995) menar att även personliga 

karaktärsdrag kan relateras till konsumenters avyttringsbeteende och avyttringsbeslut. En 

konsument som exempelvis avyttrar sina ägodelar genom återanvändning eller återvinning är ofta 

individer som har en hög känsla för socialt ansvar eftersom de är väl medvetna om vilka effekter 

avfall har på miljön (Schultz, Oskamp & Mainieri, 1995).  

 

Svårigheten för en konsument att avyttra en ägodel är stark kopplat till individens identitet. Enligt 

Coulter och Ligas (2003) finns det två grupper av konsumenter som har särskilt svårt respektive 

lätt att göra sig av med ägodelar. Dessa benämns “packrats” respektive “purgers” av Coulter 

och Ligas (2003). “Packrats” är individer som mer än gärna förvarar sina ägodelar och har 

oerhört svårt att avyttra dem. Enligt Hanson (1980) är det ofta äldre individer som faller under 

denna kategori och dessa personer lagar hellre än slänger sina trasiga saker. De samlar gärna på 

sig mängder av ägodelar och dem beskrivs ofta som både röriga och oorganiserade (Coulter & 

Ligas, 2003). “Purgers” däremot är individer som har betydligt lättare att göra sig av med 
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ägodelar. De går ständigt igenom sina saker och rationaliserar bort de ägodelar som anses 

överflödiga. Denna grupp kännetecknas ofta av yngre individer (Hanson, 1980) och de kan enligt 

Coulter och Ligas (2003) i vissa fall uppfattas som slösaktiga och mindre eftertänksamma i sitt 

konsumtionsmönster. 

 

Värderingar är ytterligare en faktor som kan ha inverkan på en individs avyttringsbeslut. Enligt 

Albinsson och Perera (2009) är värderingar uppdelade i konsumentens värderingar och 

samhällets värderingar.  Dessa kan i samverkan med varandra eller enskilt påverka en konsument 

(Thörgersen & Ölander, 2006). Iyer och Kashyap (2007) menar att konsumentens egna 

värderingar, det vill säga de individuella värderingarna är något som konsumenten fått med sig 

hemifrån och präglat en individs uppväxt. En individs familj kan exempelvis ha en brinnande 

passion och en hög ansvarskänsla gentemot miljön som påverkar hur de väljer att avyttra sina 

ägodelar (Iyer & Kashyap, 2007). John (1999) menar vidare att det under en lång tid varit känt att 

barn lär utifrån sina föräldrar och agerar därefter. Enligt Ekström (2007) har det även visat sig att 

föräldrar tar efter sina barn som i sin tur påverkar deras konsumtionsmönster. Familjen har alltså 

en avgörande inverkan på en individs konsumtionsmönster samt avyttringsbeslut. 

 

Samhällets värderingar benämner Iyer och Kashyap (2007) som de externa 

motivationsfaktorerna. De kan exempelvis innefatta arbetskamrater samt grannars värderingar om 

konsumtion och hur de väljer att göra sig av med tidigare ägodelar. Det är alltså inte ovanligt att 

konsumenter influeras av andra personer i sin omgivning. Ekström (2010) benämner dessa för 

referensgrupper och de delas bland annat in i familjen, kollegor eller vänner. Dessa 

referensgrupper kan påverka en konsument i olika konsumtions situationer, såsom köpbeslut eller 

ett avyttringsbeslut. Det har framkommit som vi tidigare nämnt att familjen är den viktigaste 

referensgruppen för konsumenten och detta beror främst på att familjen ofta varit närvarande 

ända sedan födseln (Ekström, 2010).  

3.2.3 Objektets egenskaper  

 

Enligt Jacoby, Berning och Dietvorst (1977) kan anledningen till att en konsument väljer att 

avyttra en fullt funktionsduglig ägodel bero på att de fått den eller självmant valt att införskaffa 

en ny ägodel som ersätter den äldre trots att den har identiska funktioner. Detta kan i sin tur 

grunda sig på olika orsaker, antingen har den äldre ägodelen inte de egenskaper som den nya 

ägodelen har eller så passar den tidigare ägodelen inte längre in i omgivningsmiljön. En del 

konsumenter betonar mindre defekter i ägodelens funktion och använder detta som en ursäkt för 

att införskaffa sig en ny, även om den nuvarande ägodelen är fullt användbar (Jacoby, Berning & 

Dietvorst, 1977). 

 

Albinsson och Perera (2009) beskriver objektets egenskaper som det sentimentala, ekonomiska 

och symboliska värdet av själva klädesplagget. Dessa tre värden har visat sig ha en inverkan på 

konsumenters avyttringsbeslut. Brembeck, Ekström och Mörck (2007) menar att värde är ett brett 

begrepp som innefattar olika former av betydelser. De menar att värde skapas utifrån människors 

upplevelser, relationer och interaktioner med andra människor och föremål. 

 

Det sentimentala värdet kan enligt Brembeck, Ekström och Mörck (2007) även benämnas som 

det affektiva värdet och innefattas av konsumentens känslor gentemot klädesplagget. Det 

sentimentala värdet varierar beroende på den enskilda konsumentens preferenser, exempelvis kan 
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ett klädesplagg vara oerhört betydelsefullt för en individ men för en annan inte framkalla några 

känslomässiga reaktioner överhuvudtaget. Det nostalgiska värdet som också inbegrips av det 

sentimentala värdet representerar konsumentens längtan till en specifik miljö eller till något 

borttappat. Detta kan innebära att en konsument väljer att införskaffa sig ett visst klädesplagg på 

grund av att det påminner om lyckliga barndomsminnen (Brembeck, Ekström & Mörck, 2007). 

Roster (2001) menar att ägodelar värderas efter vad de tillför och beroende på ägodelens 

sentimentala värde gentemot konsumenten kan den bidra till ett ökat välbefinnande. En del 

konsumenter kan även hysa kärlek till särskilda ägodelar (Ahuvia, 2005).  Det har till exempel 

framkommit att kläder är centrala för kvinnors identitet (Gregson & Beale, 2004). Detta är av 

stort intresse för vår studie eftersom Gregson och Beale (2004) menar att kläder utgör en så 

kallad ”minnesbok” där kvinnorna blir påminda om de klädesplagg som bars vid särskilda 

tillfällen eller skor som var en del av en tonårsidentitet. Kvinnor uppfattar således inte sin 

garderob som en förvaringsplats åt kläder, utan en plats fylld med minnen från livets tidigare 

skeden (Gregson & Beale, 2004). Schultz, Kleine och Kernan (1989) menar vidare att särskilda 

ägodelar behandlas med stor omsorg och de skapar en känsla av kontinuitet och upprätthåller en 

form av stabilitet i den enskilda konsumentens liv. Detta innebär att en oavsiktlig avyttring skulle 

skapa olustiga och ångestfyllda känslor hos konsumenten och bidra till en obalans. Även Belk 

(1988) talar om hur konsumenter kan känna ett starkt obehag när en kär ägodel ofrivilligt 

försvinner och hur denna förlust för vissa kan vara känslomässigt svår att ta sig igenom.  

 

Det ekonomiska värdet av ägodelen kan även inkludera bytesvärdet (Brembeck, Ekström & 

Mörck, 2007). Bytesvärdet kan närmare förklaras som när två konsumenter väljer att byta 

ägodelar sinsemellan, vilket är möjligt då båda parterna upplever att ägodelarna uppnår samma 

värde. Både det ekonomiska värdet samt bytesvärdet fastställs av marknaden som reglerar utbud 

och efterfrågan (Brembeck, Ekström & Mörck, 2007). Det ekonomiska värdet kännetecknas 

enligt Brembeck, Ekström och Mörck (2007) av själva köptillfället. Vid köptillfället har 

konsumenten alltså möjlighet att antingen med monetära medel betala för klädesplagget eller byta 

klädesplagget mot något annat som har ett liktydigt värde för konsumenten. 

 

Ett klädesplaggs symboliska värde avslöjar en konsuments identitet och livsstil. Enligt Belk 

(1988) innefattar det symboliska värdet konsumenters identitet och hur individen ifråga 

kategoriserar sig själv i samhället. Det symboliska värdet kan även kommunicera kulturella 

betydelser som exempelvis social status, kön, ålder, traditioner och gruppidentitet. Slutligen kan 

det symboliska värdet bidra till att bevara en känsla av det förgångna (Belk, 1988) och det 

överensstämmer med det nostalgiska värdet som berördes tidigare (Brembeck, Ekström & Mörck, 

2007). Om en konsument associerar sin ägodel med negativa känslor har han eller hon betydligt 

lättare att ta ett beslut om att avyttra ägodelen då själva avyttringstillfället upplevs som befriande. 

Om konsumenten däremot förknippar ägodelen med något positivt blir det betydligt svårare att 

avyttra den då konsumenten skapat emotionella band till själva ägodelen. Enligt Price, Arnould 

och Folkman (2000) har det exempelvis visat sig att äldre konsumenter oroar sig främst över 

avyttringen av särskilda ägodelar som för dem förknippas med starka emotionella band. Det är 

vanligt att de i ett tidigt skede försäkrar sig om ägodelens fortlevnad och att mottagaren förstår 

ägodelens värde (Price, Arnould & Folkman, 2000). 

 

Enligt Belk (1990) skapar och vårdar ägodelar minnen från det förflutna och de kan fungera som 

stimulus som påminner om tidigare erfarenheter, prestationer eller om människor i deras liv. Det 

kan exempelvis vara svårt för en konsument att göra sig av med ett plagg som blivit för litet. 
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Detta för att klädesplagget påminner om en tid när personen ifråga hade en mindre storlek och det 

skapar förhoppningar om att en dag återigen kunna bära klädesplagget (Albinsson & Perera, 

2009). Det går även att säga något om konsumenters livshistoria enbart vid anblicken av deras 

olika ägodelar och de ger en bild av vem konsumenten ifråga är, vart hon eller han kommer ifrån 

och slutligen vart personen är på väg (Belk, 1988). 

 
3.2.4 Avyttringsbeslut  
 

Enligt Albinsson och Perera (2009) drivs ett avyttringsbeslut fram utifrån samhällets, individens 

och objektets egenskaper som redogjorts för ovan. I huvudsak sker en avyttring när en konsument 

upplever att ägodelen inte längre stämmer överens med ens identitet (Kleine, Kleine & Allen, 

1995). Enligt Lastovicka och Fernandez (2005) kan detta dels bero på att den enskilda 

konsumentens bild av sig själv har förändrats eller att ägodelens nuvarande syfte inte 

överensstämmer med det ursprungliga syftet.  En avyttring kan även vara aktuell när en ägodel 

inte längre lever upp till en konsuments preferenser eller självbild (Jacoby, Berning & Dietvorst, 

1977). 

 

Gregson, Metcalfe och Crewe (2007) definierar avyttring som själva separationen mellan 

konsumenten och ägodelen. Det har av Roster (2001) beskrivits som en process som många 

konsumenter genomgår för att successivt kunna vänja sig vid att leva utan en ägodel som en gång 

hade stor betydelse. Roster (2001) menar vidare att avyttring innefattas av en fysisk och 

psykologisk process som mer eller mindre kan vara svår för konsumenter att genomgå. Den 

fysiska processen innefattar de aktiva handlingar som krävs vid en avyttring till exempel 

städning, sortering samt transport av ägodelen. Den psykologiska processen inbegriper 

konsumentens känslor gentemot ägodelen och hur hon eller han känner inför avyttringen, men 

också de känslor som framkallas vid själva avyttringstillfället. Lastovicka och Fernandez (2005) 

menar att det som framförallt avgör om ett avyttringsbeslut upplevs som traumatisk eller 

befriande är konsumentens relation till klädesplagget. Ett beslut kan vara särskilt svårt om det 

exempelvis existerar starka känslomässig band mellan konsumenten och klädesplagget 

(Albinsson & Perrera, 2009; Lastovicka & Fernandez, 2005). 

 

3.2.5 Avyttringsalternativ   

 

När en konsument tagit beslutet att avyttra ett klädesplagg permanent menar Albinsson och 

Perera (2009) att individen har fem alternativ att välja mellan: dela, byta, donera, återvinna och 

slänga. Som vi nämnt tidigare utgår Albinsson och Perera (2009) ramverk från Jacoby, Berning 

och Dietvorst (1977) klassificeringssystem som menar att en konsument har tre olika 

avyttringskategorier att välja mellan 1) behålla ägodelen, 2) avyttra ägodelen permanent och 3) 

avyttra ägodelen temporärt. Samtliga tre kategorier anser vi är viktiga för kommande analys, men 

vi har valt att till största del fokusera på de permanenta avyttringsalternativen.  

 

Då en konsument bestämt sig för att behålla en ägodel menar Jacoby, Berning och Dietvorst 

(1977) att konsumenten antingen kan välja att 1) fortsätta att använda ägodelen i enlighet med 

ursprungssyftet, 2) konvertera ägodelen till att tjäna ett annat syfte, eller 3) förvara ägodelen. 

Harrell och McConocha (1992) menar att förvaring av en ägodel kan ses som ett själviskt 

avyttringsalternativ eftersom konsumenten i fråga förvarar ägodelen i stället för att låta den 

komma till bättre användning av någon annan.   
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Det första alternativet dela, innebär enligt Jacoby, Berning och Dietvorst (1977) att ge bort den. 

Detta kan antingen ske till familj, vänner eller främlingar (Albinsson & Perera, 2009; Price, 

Arnould & Folkman, 2000). Alternativet att byta menar Jacoby, Berning och Dietvorst (1977) är 

när en konsument väljer att utbyta en ägodel mot en annan som har ett liktydigt värde. Enligt 

Ekström et al (2012) är det ofta dyra, snygga och välbevarade kläder som säljs, byts eller ges bort 

till familj och vänner. Om en konsument istället väljer donera som ett avyttringsalternativ innebär 

det att individen skänker kläder till välgörenhetsorganisationer (Palm, 2011; Albinsson & Perera, 

2009). Kläder som skänks till välgörenhet är enligt Ekström et al (2012) ofta de klädesplagg som 

har ett mindre ekonomiskt värde eller har mindre defekter. Ekström et al (2012) menar vidare att 

en av orsakerna till att en konsument väljer att skänka sina kläder till välgörenhet är för att det 

möjliggör att med gott samvete göra sig av med användbara plagg då det kommer till nytta för 

någon annan.  

 

Det är tänkbart att klassificera samtliga av dessa tre avyttringsalternativ det vill säga dela, byta 

och donera som återanvändning. Enligt Palm (2011) kan återanvändning delas in i tre kategorier 

nämligen formell, semi-formell och informell återanvändning. Formell återanvändning innebär 

till exempel secondhand butiker och insamlingscontainrar för kläder. Semi-formell 

återanvändning innefattas av försäljning via exempelvis auktionshemsidor som Ebay, Blocket 

och Tradera. Informell användning däremot kan omfattas av syskon som ärver kläder av varandra 

eller vänner som delar kläder sinsemellan (Palm, 2011). Det fjärde avyttringsalternativet menar 

Albinsson och Perera (2009) är att återvinna klädesplagget.  Det finns idag enligt Palm (2011) 

ingen storskalig återvinning av textilier i Sverige, utan det alternativet som erbjuds för en 

konsument är att sortera sina avlagda klädesplagg som brännbart. Det sista avyttringsalternativet 

slänga
6
, syftar enligt Albinsson och Perera (2009) till att göra sig av med ett klädesplagg i 

sopsystemet utan att ta hänsyn till återvinning. Samtliga av de permanenta avyttringsalternativen 

kan enligt Harrell och McConocha (1992) kategoriseras som själviska respektive osjälviska.  De 

själviska inkluderas av att byta och slänga, eftersom konsumenten inte tänker avyttra plagget utan 

att få något i utbyte. Slänga anses vara själviskt därför att konsumenten inte har någon tanke på 

miljön (Harrell & McConocha, 1992).  De osjälviska alternativen är när konsumenten delar, 

donerar eller återvinner klädesplagget utan att vilja ha något i utbyte (Harrell & McConocha, 

1992). 

3.2.6 Konsumentens reaktion   

 

Beroende på hur konsumenten upplever ovanstående avyttringsalternativ kan det framkalla olika 

typer av känslor. Enligt Albinsson och Perera (2009)  kan en konsument till en början vara 

reserverad inför ett avyttringsalternativ såsom att delta i en klädbytardag. Detta kan dock 

förändras om konsumenten vid medverkan upplever klädbytardagen som något positivt. 

Självfallet kan denna upplevelse även resultera i en negativ reaktion men oavsett hur 

konsumenten upplever avyttringsalternativet kommer det i framtiden att påverka hur 

konsumenten väljer att avyttra sina kläder (Albinsson & Perera, 2009). 

                                                 
6
 Det finns idag ingen materialåtervinning av textiler i Sverige.  Utan de klädesplagg som sorteras som brännbart på 

en återvinningscentral eller slängs i hushållssoporna, energi utnyttjas genom förbränning och kan bl.a. bidra till 

produktionen av fjärrvärme. Naturvårdsverket (2011) - Kartläggning av textilavfall 
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3.3 Sammanfattning av teori  
  

För att en konsument i dagsläget ska inse vikten av att avyttra sina ägodelar och låta de komma 

till återanvändning eller att materialet återvinns spelar attityd och beteende en viktig roll. Det har 

visat sig att även om en konsument har en positiv attityd gentemot avyttring och har som 

intention att avyttra sina ägodelar behöver detta inte stämma överens med det faktiska 

beteendet(Niinimäki, 2010; Morgan & Birtwistle, 2009; Blake, 1999).   

 

Vi valt att applicera den teori som handlar om ägodelar i allmänhet på Albinsson och Perera 

(2009) ramverk som berör avyttring av kläder. Albinsson och Perera (2009) ramverk belyser att 

det finns olika faktorer som påverkar en konsuments motiv till att göra sig av med ett 

klädesplagg. Dessa tre kan delas in i kategorierna samhällets, individens och objektets 

egenskaper. Under samhällets egenskaper ingår som tidigare nämnt tillgängligheten till 

secondhand butiker, välgörenhetsorganisationer och återvinningsstationer (Albinsson & Perera, 

2009). Det är även viktigt att globala medier tar sitt ansvar när det kommer till att informera och 

upplysa konsumenter om var och hur de ska avyttra sina kläder (Vining & Ebreo, 2011). 

Individens egenskaper kan exempelvis enligt Albinsson och Perera (2009) innefatta en individs 

självbild och hur de ser på sig själva. Värderingar från samhället som exempelvis kollegor, 

vänner och familj kan också påverka en individs avyttringsbeslut. Objektets egenskaper är den 

tredje faktorn och innehåller olika värden relaterade till klädesplagget, nämligen det sentimentala, 

ekonomiska och symboliska värdet (Albinsson & Perera, 2009; Brembeck, Ekström & Mörck, 

2007). Beroende på vilken relation konsumenten har till klädesplagget avgör det om 

konsumenten väljer att avyttra plagget eller ej (Albinsson & Perera, 2009).  

 

När en konsument väl bestämt sig för att göra sig av med ett plagg ställs individen inför flera 

olika val. De permanenta avyttringsalternativ som Albinsson och Perera (2009) belyser i sitt 

ramverk är nämligen: dela, byta, donera, återvinna och slänga. Efter valet av avyttringsalternativ 

reagerar olika konsumenter på olika sätt beroende på om konsumenten har en positiv eller en 

negativ syn på de olika avyttringsalternativen. Oavsett konsumentens attityd gentemot avyttring 

kommer ett avyttringstillfälle påverka hur de agerar i framtiden (Albinsson & Perera, 2009). 
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4 Empiri  
 

I kapitlet presenteras det empiriska materialet från den kvalitativa undersökningen som 

omfattades av tre fokusgruppsintervjuer. Under varje enskilt fokusgruppsmöte deltog mellan fem 

till sex respondenter, samtliga möten kommer att beskrivas i en sammanfattande text. 

Respondenterna bestod av kvinnliga studenter i åldrarna 21 till 26 år som läser vid institutionen 

Handels- och IT vid Högskolan i Borås. Kapitlet är uppdelat i tre huvudsakliga avsnitt (se bilaga 

2). Det första avsnittet berör unga kvinnliga konsumenters relation till kläder som bland annat 

inkluderar hur de ser på kläder, vad som påverkar deras inköpsbeslut och hur de använder 

klädesplaggen i olika tidsperioder av deras liv. Det andra avsnittet innefattar hur unga kvinnliga 

konsumenter gör sig av med kläder och vilka avyttringsalternativ som de väljer mellan. 

Avslutningsvis redogörs respondenternas diskussion om de klädesplagg som de tog med sig till 

fokusgruppsintervjuerna och som de hade planer på att göra sig av med. 

4.1 Relationen till kläder 

 

Under fokusgruppsintervjuerna framkom det att kläder betyder mycket för deltagarna och att de 

kan relateras till en individs identitet. Kläder ger en människa möjlighet att uttrycka vem hon är. 

En del respondenter menade att kläder är något personligt och att det utifrån klädstil går att 

urskilja en persons identitet. Med hjälp av kläder kan man hitta sig själv och skapa en egen stil, 

det gör det möjligt för en individ att sticka ut och skilja sig från mängden. Det framkom även att 

respondenterna kunde lockas till klädköp av personer i sin omgivning eller modetidningar, men 

när de själva provar plagget kan det kännas fel även om storleken är rätt. De angav att plagget 

inte stämde överens med ens identitet och att de kunde få en känsla av att ”det här inte jag”. En 

respondent uttryckte att hon inte visste var denna känsla kom ifrån eller hur den har byggts upp, 

utan fanns bara där.   

 

Charlotte: ”För mig betyder kläder identitet” 

 

Kläder associeras med något positivt och det var många som mådde bra när de fick ta på sig ett 

klädesplagg som de trivdes i. De menade att beroende på plagget kunde det bidra till att de kände 

sig bekväma och nöjda med sig själva. En del respondenter menade att kläderna de har på sig 

speglar hur de ser på sig själva och hur de vill uppfattas. De talade om en helhetsbild när det kom 

till val av kläder. Det var flera faktorer som spelade in för att ett klädesplagg skulle stämma in på 

en respondents självbild och identitet. Några nämnde att det även var möjligt att urskilja en annan 

människas personlighet utifrån deras klädstil. De var dock medvetna om att detta inte 

nödvändigtvis behövde vara förenligt med verkligheten. Fördomar är enligt respondenterna 

vanligt förekommande när de kommer till olika klädstilar och det vanligaste är att ha fördomar 

gentemot en radikal klädstil som verkligen avviker från den stora massan. De menade att det idag 

finns flera grupper i samhället som genom en specifik klädstil uttrycker sina åsikter. Dessa stilar 

kan uppfattas som mer eller mindre extrema och ge upphov till oönskade fördomar. En annan 

respondent var dock noga med att betona att fördomar kunde variera beroende på vilken grupp 

man själv tillhörde.  
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Det var flera som köpte kläder när de åstadkommit något särskilt, exempelvis efter en genomförd 

tentamen. Denna form av prestation skapade en känsla av att de förtjänade något nytt, eftersom 

de uträttat något bra och kläder blev en form av belöning. Nöje kunde även relateras till kläder, 

respondenterna menade att det är kul att shoppa nya kläder och visa upp dem vid olika tillfällen. 

Det dagliga humöret var för många en avgörande faktor när det kom till hur de upplevde sin 

relation till kläder. Beroende på sinnesstämning kunde det spela en stor roll hur de kände 

gentemot ett enskilt klädesplagg. Vissa dagar kunde plagget sitta väldigt bra medan andra dagar 

passade det inte alls. En del menade att själva införskaffandet av nya kläder var något 

njutningsfullt, men återigen nämndes humöret som en avgörande faktor i hur de kunde uppleva 

en shoppingtur. Om de var ute efter något specifikt och hade en vision av klädesplagget, kunde 

detta bidra till att de blev väldigt målinriktade. Det kunde i sin tur skapa en inre stress om att 

finna just det man sökte, dock behövde det inte betyda att man alltid gjorde det. Om de istället 

inte var ute efter något särskilt, kunde shoppingturen vara betydligt mer lustfylld. Detta kunde 

resultera i att respondenterna kom hem med avsevärt fler nyinköpta klädesplagg än vad de från 

början tänkt sig.  

 

En del kunde shoppa mycket och behövde inte alltid en särskild anledning till varför. De tyckte 

helt enkelt att ett plagg kunde vara snyggt vilket resulterade i ett köp. Det kunde även finnas en 

rädsla inför att plagget inte skulle finnas kvar om de inte köpte det med en gång.  Några menade 

att de gärna shoppade billigt och mycket, vilket för vissa resulterade i en överfylld garderob. En 

respondent berättade att hon genom åren oavsett sysselsättning shoppat mycket kläder, men att 

hon vid upprepade gånger inte använde plaggen efter inköpet. Detta hade resulterat i att hennes 

vind var full av kassar, fyllda med oanvända kläder som hade prislappen kvar.  

 

Charlotte: ” Jag har alltid shoppat väldigt mycket kläder i tron om att de skall göra mig lycklig, 

men det gör sällan det” 

 

Det fanns alltså de som shoppade mycket och ofta, men det fanns även de som shoppade 

betydligt mindre. Det verkade som om umgängeskretsen hade en viss inverkan på en individs 

konsumtionsmönster. En respondent nämnde att hon shoppade betydligt mer kläder innan hon 

träffade sin nuvarande pojkvän, då han nämligen var återhållsam när det kom till klädinköp. 

Detta hade resulterat i att hon nu tänkte till en extra gång inför varje köpbeslut. Det kunde för 

vissa respondenter gå flera månader mellan klädinköpen, en respondent belyste den pågående 

masskonsumtionen som en orsak till att hon inte ville shoppa nya kläder. Därför kunde hon under 

några månader välja att inte shoppa överhuvudtaget. 

 

Det är inte ovanligt att kläder värderas olika, detta grundar sig på ett flertal faktorer. Utseende var 

en faktor då en del respondenter menade att de aldrig skulle ta på sig ett klädesplagg som de 

själva inte ansåg var snyggt. Kläder som var snygga och fick en att se bra ut, värderades således 

högre. Själva klädmärket och vilken butik plagget kom ifrån var ytterligare en faktor. Samtliga av 

respondenterna bodde i Borås eller i en närliggande kommun. Detta medförde att variationen av 

klädbutiker är begränsade, till exempel har Gina Tricot flera butiker medan Zara inte har någon. 

Detta innebar att de kunde värdera ett klädesplagg som kom från Zara högre, än om det kom från 

Gina Tricot. Eftersom det var mer eftertraktansvärt att ha kläder från en butik som inte fanns i 

Borås, då plagget upplevdes som mer unikt.  
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Eva: ” Jag värderar till exempel plagg som kommer från Zara högre, eftersom det är svårare att 

få tag på, speciellt för oss som bor i Borås.”  

 

Det talades även om hur priset kunde var en faktor som påverkade hur man värderade olika 

klädesplagg. Eftersom respondenterna var studenter hade de en begränsad budget att hålla sig till 

varje månad och som skulle täcka in samtliga kostnader. Detta påverkade i sin tur hur mycket de 

spenderade på kläder. En del respondenter nämnde att de klädesplagg som de betalat mycket för 

kunde de värdera betydligt högre än de klädesplagg som de betalat mindre för. Detta påstående 

höll dock inte alla respondenter med om, eftersom de menade att det inte behövde bero på priset. 

Utan de värderade istället plagget utifrån dess unikhet och om det var svårt att få tag på. Kläder 

som förde med sig olika minnen var ytterligare en faktor som kunde resultera i att plagget 

värderades högre än andra, eftersom det fanns starka känslomässig band knutna till plagget.  

 

Josefin: ”Min farmor har sytt min balklänning och det är så mycket minnen bara av att ha den, 

även om jag inte använder den och förmodligen aldrig kommer att ha den igen” 

 

Ett enskilt plagg kunde för en del ses som en investering och därför påverka hur de värderade 

plagget. En respondent nämnde vinterjackan som ett exempel. Det fanns flera faktorer som 

spelade in till varför hon såg denna jacka som en investering. Dels hade hon betalat ett högt pris 

för jackan. Hon hade dessutom redan använt jackan under ett flertal vintersäsonger och 

förväntade sig att kunna använda den i flera år framöver. Samtliga av dessa aspekter bidrog till att 

vinterjackan både var funktionell och väldigt användbar som resulterade i att hon värderade den 

väldigt högt jämfört med andra plagg. 

 

Familj, vänner, tv-program, veckotidningar och bloggar kunde vara olika inspirationskällor till att 

införskaffa sig kläder. Det var flera av respondenterna som framförallt inspirerades av sina 

systrar eller vänner när det kom till val av kläder. Det fanns även de som oftast blev inspirerade 

när de väl var på plats i en klädbutik. Det var framförallt hur butiken var inredd och hur 

klädesplaggen exponerades som spelade en avgörande roll, men även faktorer som personal, 

bakgrundsmusik och kundflödet i butiken kunde ha betydelse.  

 

För flera respondenter var det viktigt att ett klädesplagg var funktionellt och användbart vid flera 

olika tillfällen. Risken var annars stor att plagget endast användes ett fåtal gånger. Självfallet var 

även plaggets utseende viktigt och att det hade en bra passform. Respondenterna återkom flera 

gånger till sin nuvarande ekonomiska situation och menade att de sällan hade råd att 

spontanshoppa pågrund av att de för tillfället studerade på heltid. Detta innebar att de ofta 

shoppade kläder när det var i behov av ett speciellt klädesplagg. 

 

Det fanns flera olika sätt att anskaffa kläder, men det vanligaste sättet bland respondenterna var 

framförallt att köpa nyproducerande kläder från exempelvis H&M, Gina Tricot, Zara och MQ. 

Det fanns även några få som köpte kläder från secondhand butiker. En av dessa respondenter 

menade på att hon tyckte detta var ett bra alternativ då hon kunde hitta fina och unika plagg som 

hon inte skulle hitta annars. Dessutom gillade hon tanken på att kläderna återanvändes, då hon 

ansåg att det konsumerades allt för mycket kläder idag. Förutom att köpa kläder, var det även 

vanligt bland respondenterna att antingen få, byta eller låna kläder av personer i sin omgivning.  
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Ett klädesplagg verkade användas beroende på hur mycket en respondent tyckte om det, men 

också hur användbart plagget var. De diskuterades om plagg som enbart användes vid specifika 

tillfällen exempelvis hemma, skola, jobb och fest. Det var vanligt att de hade bekväma kläder på 

sig när de var hemma, till skillnad från när de befann sig på jobbet då de allra flesta bar en 

betydligt mer striktare klädsel. En respondent talade om bestämda klädkoder för olika yrken och 

beroende på profession kunde det speglas i val av kläder. 

 

Nina: ”Under den senaste tiden har jag varit på en del arbetsintervjuer och då är det väldigt 

viktigt med klädkoden. De personer som har kavaj och är lite uppklädda, har ofta relativt bra 

jobb, eller dom representerar ett yrke som har relativt hög status” 

 

De var flera som kom in på kläder som de enbart använde vid festligare tillfällen. Det var inte 

ovanligt att ett festplagg som användes till vardags inte kunde användas vid nästa fest då plagget 

för en del ansågs vara ”förbrukat”. Några respondenter gjorde däremot ingen skillnad mellan 

klädesplaggen, de menade att de istället klädde upp respektive klädde ner ett plagg genom att 

variera sig med olika accessoarer. Det var flera som tyckte detta var ett bra tillvägagångssätt 

eftersom det sparade pengar, men framförallt kunde klädesplaggen användas vid flera olika 

tillfällen.  

 

Beroende på tidsperiod verkade användningen av kläder variera. De var flera som menade att de 

kläder som de använde för fem till tio år sedan, skulle de aldrig kunna tänka sig att använda idag. 

Som i alla tider, har modet kommit och gått vilket gör att användningen av kläder varierar.  

 

Josefin: ”Jag tycker man mognar med kläder, jag tyckte t.ex. att mamma hade rena tantstilen 

förr och nu lånar jag kläder från hennes garderob. Man har mognat och ser kläder på helt andra 

sätt.” 

4.2 Avyttring av kläder 

 

Det fanns ett flertal olika faktorer som påverkade respondenterna i beslutet om att behålla 

respektive avyttra ett klädesplagg. Vissa respondenter underströk att det dels berodde på hur 

mycket klädesplagget betydde för dem, men också hur snyggt de själva ansåg att plagget var. 

Enligt respondenterna var det större chans att de behöll klassiska klädesplagg som exempelvis 

svarta kavajer då de aldrig riktigt går ur modet. Dessutom kunde ett avyttringsbeslut även 

påverkas av hur funktionellt klädesplagget var, det vill säga om det gick att matcha med andra 

plagg. Jeans verkade vara ett plagg som samtliga respondenter ansåg vara tidslösa. De menade att 

jeans kunde de använda flera gånger veckan och att de i många fall var användbara i flera år.   

 

Maja: ”Jeans känns så tidlösa” 

 

En respondent tyckte det var betydligt lättare att avyttra ett plagg som en gång varit tidsenligt, 

men som kanske gått ur modet och inte längre matchade individens nuvarande klädstil. Flera 

respondenter menade på att vissa klädesplagg tröttnade de oerhört fort på, speciellt kläder som de 

köpt på H&M eller Gina Tricot. Detta resulterade i att det inte hade några som helst problem att 

avyttra dessa plagg. 
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En annan faktor som hade inverkan vid ett avyttringsbeslut var om klädesplagget hade gått 

sönder. Kläders skick och kvalité kunde alltså spela en avgörande roll vid en eventuell avyttring. 

En respondent menade att vissa klädesplagg går väldigt lätt sönder såsom baslinnen och därför 

krävs ingen större eftertanke vid ett avyttringsbeslut. Däremot ansåg en annan respondent att 

även om ett baslinne hade ett hål kunde hon använda det under en annan tröja. Respondenterna 

menade vidare att beroende på vad det var för klädesplagg, kunde själva avyttringsbeslutet skilja 

sig exempelvis mellan baslinnen eller jeans. 

 

Det fanns skilda meningar bland respondenterna om hur de upplevde att göra sig av med ett 

plagg. En del ansåg att det var väldigt lätt, medan andra tyckte det var betydligt svårare. Detta 

kunde bland annat bero på vilka minnen respondenterna relaterade till sina klädesplagg och om 

de var positiva eller negativa. De klädesplagg som respondenterna relaterade med positiva 

minnen hade de mycket svårt att göra sig av med, då de påminde om en härlig tid. 

 

Helena: ”Jag tycker det är svårt att slänga vissa kläder, då det finns ett minne med dem. 

Studentklänningen kommer jag inte att använda igen, men det är något som jag vill ska hänga i 

garderoben, jag vill inte slänga den?” 

 

Det kunde även vara svårt för vissa respondenter att göra sig av med ett klädesplagg, då de 

menade att det alltid fanns en chans att de skulle ha nytta av klädesplagget i framtiden. Det var 

dock ytterst få gånger som dessa respondenter faktiskt valde att använda dem igen, utan de blev 

ofta liggande helt orörda i garderoben. De kläder som däremot påminde om en svår och smärtsam 

tid upplevde respondenterna var betydligt lättare att göra sig av med.  

 

Hanna: ”Jag vägde alldeles för lite innan och därför vill jag bara rensa bort de kläderna, för de 

minnena från den tiden är inga positiva eftersom jag var för smal.” 

 

En del andra respondenter menade att de inte behövde en stark anledning till att göra sig av med 

sina kläder, utan det var en naturlig del att rensa garderoben med jämna mellanrum. Ibland fick 

de till och med säga till sig själva att inte samla på sig en massa onödiga klädesplagg som de inte 

längre hade någon användning av.  

 

Nina: ”Jag kan säga till mig själv: Nej men Nina du har inte använt det här klädesplagget på så 

länge, släng det!” 

 

En del respondenter upplevde att de kläder som de inte längre använde kunde ligga kvar i 

garderoben en längre tid innan de gjorde sig av med dem. Vissa respondenter gjorde ofta 

utrensningar i sin garderob. Avyttringen verkade i många fall var en lång och tidskrävande 

process som inte gjordes lättvindigt. Under en avyttringsprocess fanns det olika steg som de var 

tvungna att gå igenom. Det första steget var en utdragen rensning i garderoben. De kläder som 

skulle avyttras till återanvändning exempelvis till en välgörenhetsorganisation, valdes noga ut där 

fördelar vägdes mot nackdelar. Efter detta packades kläderna i påsar (se foto 1). Därefter kunde 

det skilja sig i hur respondenter valde att fortsätta denna avyttringsprocess. En del placerade 

dessa påsar fyllda med kläder i garderoben eller under sängen. Sedan kunde de låta det gå några 

veckor tills de tog fram påsarna igen för att återigen gå igenom kläderna och kontrollera att de 

inte ångrat sig.  
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Emelie: ”Mina kläder ligger först i källaren, sen så skänker jag dem eller så slänger jag dem” 

 

 
 

Foto 1: Avlagda kläder som samlats ihop i en säck för att skänkas till välgörenhet 

Övriga respondenter var betydligt mer säkra i sitt val och placerade påsarna istället i ett källar- 

eller garageförråd, utan någon återkommande kontrollering om de gjort rätt val. De förvarades i 

väntan på att transporteras bort. Oavsett om en kontrollering skedde eller ej, kunde de dröja ett 

bra tag innan kläderna fördes bort. Flera menade att de helst samlade på sig ett antal klädesplagg 

innan de till exempel åkte till någon av välgörenhetsorganisationernas klädcontainrar. Detta 

eftersom det upplevdes som onödigt att besöka en container för endast ett eller några fåtal plagg. 

Däremot var det några som påpekade att de inte var helt nöjda med att behöva förvara påsarna 

med avlagda kläder i hemmet under en längre tid. De menade att även om de hade intentionen att 

skänka kläderna, behövde det inte alltid bli så. Detta kunde exempelvis grunda sig på att det inte 

hade tid, möjlighet eller ork att ta sig till en klädcontainer och därför hamnade kläderna i 

hushållssoporna då det upplevdes som det mest bekväma alternativet för stunden. Det var 

speciellt en respondent som uttryckte irritation över att behöva förvara påsarna i hemmet. Hon 

bodde nämligen i en liten etta och hade redan problem med förvaring. Detta innebar att hennes 

klädpåsar kunde bli liggande i hallen i flera veckor. Dessutom hade hon ingen egen bil och fick 

därför anpassa sig till personer i sin omgivning som hade tillgång till bil och kunde hjälpa henne 

att föra bort påsarna. På grund av dessa omständigheter kunde hennes avlagda kläder hamna 

bland hushållsoporna, även om hon egentligen tyckte att de borde skänkas till bättre behövande. 

Det var en övervägande del som underströk att det framförallt var jobbigt att transportera bort 

påsarna, då det var denna del i avyttringsprocessen som var mest tid- och energikrävande. 

 

Charlotte:” Tanken med att rensa garderoben är att bli av med kläderna och om jag inte blir av 

med påsarna direkt, slänger jag dem i sopporna”  

 

Det vanligaste avyttringsalternativet som framkom från samtliga fokusgruppsintervjuer var att 

skänka sina kläder. Detta kunde ske till olika välgörenhetsorganisationer, de som nämndes ett 
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flertal gånger var Stiftelsen Vitryssland, Myrorna, Emmaus Björkå och Veras Garderob (se foto 

2). Det fanns även de respondenter som valde att skänka sina avlagda kläder till familj och 

släktingar. 

 

 
 

Foto 2: Avlagda kläder som skänks till välgörenhetsorganisationen Emmaus Björkå 

Det var flera respondenter som tog hjälp av sin mamma när de ville göra sig av med sina avlagda 

kläder. Ofta hade respondenterna samlat ihop kläder i påsar eller säckar som de lämnade till sin 

mamma, som i sin tur såg till att kläderna kom till återanvändning. Det fanns olika 

avyttringsalternativ bland mammorna, en del skänkte till välgörenhetsorganisationer medan andra 

kunde sälja kläderna för en billig peng på olika loppmarknader. En annan mamma som jobbade 

inom barnomsorgen, kunde ta med sig kläderna till sin arbetsplats och låta de barn som var i 

behov av kläder kolla igenom påsarna för att kontrollera om de var något som de ville ha.  

 

Det var flera av respondenterna som tyckte det var viktigt att deras avlagda kläder kom till 

användning även om de själva inte hade intresse av att använda dem längre. Anledningen till 

detta var för att de tyckte att det kändes mycket bättre för dem själva om de visste att de kunde 

glädja någon annan med deras klädesplagg.  

 

Nina: ”Man vill ju ändå att sina kläder skall komma till användning. Det är ju inte så att de 

kläder man gör sig av med är oanvändbara och inte kan återanvändas.” 

 

Det fanns även en viss oro bland en del respondenter när det kom till att skänka kläder till 

välgörenhetsorganisationer, eftersom de inte alltid kunde kontrollera till vem eller vart kläderna 

hamnade. En respondent belyste en eventuell nackdel med att skänka kläder till 

utvecklingsländer. Då hon menade att eftersom människorna i mottagarländerna ofta blir 

tilldelade kläderna helt gratis eller får köpa dem till låga priser är risken stor att den lokala 

textilproduktionen slås ut. Det var även flera som var väldigt skeptiska mot att skänka kläder till 
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stora klädcontainrar, då de hört på nyheterna att det fanns de människor som stjäl kläder ur dessa 

containrar. En majoritet av respondenterna tyckte ändå att det kändes bra att skänka kläder 

eftersom de menade att de gjorde vad det kunde. Vad som hände efter att kläderna skänkts var 

inget de kunde styra över, men de kände att de ändå hade agerat utifrån deras bästa förmåga. 

 

 
 

Foto 3: Avlagda kläder som slängs i hushållssoporna 

 

Det framkom även att vissa respondenter överhuvudtaget inte visste hur de skulle gå tillväga när 

det kom till att skänka kläder. Dock underströk de att chansen skulle vara betydligt större om de 

hade kunskapen om hur och vart man skänker kläder. En respondent erkände att på grund av en 

bristande kunskap kring att skänka kläder hamnade en större del av hennes avlagda kläder i 

hushållssoporna (se foto 3). Bland dessa respondenter fanns det även en viss skepsis om att just 

deras kläder skulle vara aktuella för att skänkas till bättre behövande. De såg med andra ord 

inget värde i kläderna. 

 

Malin: ”Vem vill ha mina smutsiga kläder eller mina tröjor med hål i?” 

 

Klädesplaggens fortlevnad var ett område som diskuterades flitigt och vad som egentligen var 

acceptabelt att skänka, de menade att vissa plagg helt enkelt var oacceptabla att skänka bort. En 

del respondenter ansåg att de aldrig skulle kunna tänka sig att skänka tio år gamla reklamtröjor, 

medan vissa andra menade att det var svårt för oss i Västvärlden att avgöra vad som var 

användbart eller ej. 

 

Det framkom att beroende på klädesplaggets skick kunde det avgöra hur respondenterna valde att 

göra sig av med plagget. En respondent menade exempelvis att hon hade ett linne som var fullt 

med färgfläckar. Enligt henne var det inte acceptabelt att ge detta klädesplagg till sin syster eller 

skänka det, på grund av att det kändes lite fult att ge eller skänka kläder som hon innerst inne 
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visste att ingen annan vill ha. Hon ansåg därför att det var mer rimligt att sortera detta fläckiga 

linne som brännbart. 

 

Det vanligaste avyttringsalternativet var alltså att skänka sina avlagda kläder, men de var ändå 

medvetna om att det fanns andra avyttringsalternativ. De alternativ som framkom var bland annat 

klädbytardagar även kallat för ”swopping”. En del skulle absolut kunna tänka sig att medverka 

vid en klädbytardag under förutsättningarna att de var med vänner och bekanta som de kände väl. 

För speciellt vissa respondenter var det viktigt att veta klädesplaggets historia innan de kunde ta 

över det. En kvinna skiljde sig dock från resterande respondenter, då hon med jämna mellanrum 

brukade anordna klädbytardagar med sina vänner. Hon gick då igenom garderoben och rensade ut 

de plagg som någon av hennes vänner eventuellt skulle vara intresserade av. För henne var det 

viktigt att välja ut kläder som hon med en viss stolthet kunde ta med sig eftersom det var hennes 

vänner som eventuellt skulle ta över dem. Hon tänkte ofta ut i förhand vilka klädesplagg som 

skulle passa vem bland hennes vänner. Hon förklarade att hon exempelvis aldrig skulle ta med 

sig ett plagg som hade ett hål eller var alldeles för omodernt. Dessutom var hon själv väldigt 

kräsen med vilka klädesplagg hon skulle byta till sig. Detta eftersom hon rensade garderoben i 

syfte med att bli av med kläder som hon inte längre använde. Därför såg hon till att endast byta 

till sig klädesplagg som hon faktiskt såg som användbara. De kläder som ingen av deltagarna 

under klädesbytesdagen ville ha skänkte de till välgörenhetsorganisationen Stiftelsen Vitryssland.  

 

Kajsa: ” Jag brukar anordna klädbytardagar med mina vänner två gånger per år” 

 

En del klädesplagg slängdes i hushållssoporna, exempelvis strumpor, underkläder och 

träningskläder. Eftersom dessa plagg upplevdes bli väldigt sunkiga efter en tids användande och 

ansågs som förbrukade. Det var ingen av respondenterna som skulle kunna tänka sig att skänka 

dessa klädesplagg.  Kläder som var slitna och håliga hamnade också i hushållssoporna, då det inte 

kändes acceptabelt att skänka dessa klädesplagg eftersom de själva aldrig skulle ta över ett 

liknade plagg i det skicket.   

 

Det var en del som menade att det endast var trasiga kläder som hamnade i hushållssoporna då de 

inte såg något värde i kläderna. En respondent menade att antalet plagg kunde avgöra om hon 

slängde det bland hushållssoporna eller sorterande det som brännbart vid en återvinningscentral. 

Då hon bodde i hus med sin sambo blev det en hel del avfall emellanåt och för att inte fylla 

soptunnan med onödigt avfall som de egentligen kunde sortera besökte de en återvinningscentral 

en gång i månaden. Eftersom de renoverade mycket själva, förbrukade de en hel del kläder som 

både kunde få färgfläckar och gå sönder. Samtliga av dessa klädesplagg samlades ihop och 

sorterades som brännbart vid besök av en återvinningscentral. Om hon däremot endast hade ett 

trasigt plagg som hon ville slänga gjorde hon det direkt bland hushållssoporna. Hon underströk 

att hon var fullt medveten om att det inte var någon skillnad mellan att slänga kläderna i 

hushållssoporna och sortera det som brännbart vid en återvinningscentral. Syftet med detta 

system var således att inte fylla soptunnan med onödigt avfall som tar stor plats. När det kom till 

att just transportera bort kläder, användbara som oanvändbara, var det flera som ansåg att detta 

var ansträngande och i många fall var mycket tidskrävande. Därför såg många till att samla ihop 

klädesplagg under en längre tid för att slippa åka flera gånger.  
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Foto 4: En respondent som ger sin syster sin tidigare gamla jacka 

De diskuterades även mycket om vilken relation respondenterna hade till plaggen, eftersom detta 

kunde avgöra hur de valde att göra sig av med dem. Om de exempelvis hade en stark relation till 

ett klädesplagg brydde de sig betydligt mer om vem som var mottagare av plagget.   

 

Olivia: ”Om det är något som är fint ger man det kanske till en vän som man vet skulle använda 

det. Kanske väljer man ut vem som skall få det beroende på stil. För man vill att klädesplagget 

skall komma till användning även om man själv har tröttnat” 

 

Kläder som de verkligen tyckte om och som de i vissa fall hade spenderat mycket pengar på ville 

de gärna att personer i deras närhet skulle ta över(se foto 4). En del som var osäkra på om de 

verkligen ville göra sig av med ett klädesplagg, valde att låta deras mamma eller syster ta över 

plagget då detta möjliggjorde att de hade chansen att ta tillbaka plagget i framtiden. 

 

Jennie: ”Om jag är lite osäker på om jag skall göra mig av med ett klädesplagg kan jag låna ut 

det till min syster” 

 

Förutom nämnda avyttringsalternativ försökte en del sälja sina avlagda kläder via olika 

försäljningshemsidor som exempelvis Blocket och Tradera. Det var dock flera som inte var nöjda 

med detta alternativ då det var en tids- och energikrävande process. Det som ansågs vara 

ansträngande var att det krävdes att man fotade klädesplagget och laddade upp bilden på Internet. 

Därefter skulle auktions- eller försäljningsprocessen följas upp.  Flera menade att det även var 

svårt att få sålt plagget för det pris som man från början hoppades på. När säljaren har hittat en 

köpare, är säljaren tvungen att väga plagget för att ta reda på fraktkostnaden och om plagget inte 

skall skickas måste tid och plats bestämmas med köparen för att avsluta försäljningen. En 

respondent hävdade att på grund av komplexiteten som ofta uppstår i samband med en försäljning 
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via exempelvis Blocket valde hon hellre att skänka sina kläder till någon annan som såg intresset 

i att sälja kläder vidare.  

 

Det var flera som även nämnde ”Borås Loppis” som ett avyttringsalternativ. ”Borås Loppis” är 

precis som det låter, en loppmarknad fast via det sociala nätverket Facebook. Samtliga användare 

av Facebook kan både sälja och köpa ägodelar via denna sida, men ”Borås Loppis” är i första 

hand riktad till personer som bor i Borås. Eftersom flera av respondenterna bodde i Borås tyckte 

de att detta eventuellt kunde vara ett bra avyttringsalternativ, då köpare och säljare bor relativt 

nära varandra. Vilket kan underlätta när man skulle avsluta affären. Det var dock ingen som 

använt detta avyttringsalternativ ännu, även om de var väl insatta i sidans syfte och hur en 

försäljning eventuellt kunde gå till. 

4.3 Avyttring av medtagna klädesplagg 

 

I slutet av samtliga tre fokusgrupper fick respondenterna möjlighet att berätta om de klädesplagg 

som de tagit med sig och planerade att göra sig av med(se foto 5). Nedan visas ett urval av de 

medtagna plaggen, men vid intresse går det även att finna bilder på resterande plagg i bilaga 3. 

Det var en stor variation bland plaggen, det fanns allt från jeans och tröjor till klänningar. Någon 

hade valt att ta med sig ett par skor, även om vi uttryckligen bett om att de skulle ta med sig ett 

klädesplagg. Hennes argument var dock att skor faktiskt ingick i en klädsel och kunde därför ses 

som en form av klädesplagg.  

 

 
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

Foto 5: Ett urval av de medtagna plaggen   
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En del hade inte haft sitt klädesplagg särskilt länge, i några fall endast ett fåtal månader. Andra 

hade haft sitt plagg i flera år, men efter en noga övervägande beslutat sig för att göra sig av med 

det.  

 

Kajsa ”Jag har med mig ett par Acnejeans som jag haft i fem år och som fått vara kvar vid varje 

utrensning, även om jag inte kommer i dom längre har jag haft svårt att göra mig av med dom 

eftersom de är mina skinny jeans” 

 

Samtliga klädesplagg hade inhandlats av respondenterna själva, en del plagg var till exempel 

köpta på Gina Tricot eller H&M medan andra var köpta från klädbutiker med särskilda 

varumärken som till exempel MQ. Somliga hade köpt sina kläder på utförsäljningar eller under 

utlandsresor. Vissa plagg hade inhandlats impulsivt utan någon större planering i förväg, medan 

andra hade köpts för att användas vid ett speciellt tillfälle. 

 

Hanna ”Jag spontanköpte min tröja i London 2007, jag hade bara en tröja med mig under den 

resan så jag köpte den här eftersom det var kris” 

 

Det fanns ett flertal orsaker till att respondenterna planerade att göra sig av med de medtagna 

klädesplaggen. Majoriteten ansåg att plagget inte passade in i deras klädstil längre, medan övriga 

menade att deras plagg var så pass trasigt att det inte gick att laga. Bland de respondenter som 

spontanköpt sina klädesplagg var det flera som angav att de endast använt plagget ett fåtal 

gånger, främst eftersom de egentligen inte tyckt om det. Detta medförde att de tröttnade fort på 

klädesplagget och därför beslutat sig för att göra sig av med det. Det fanns även de som köpt fel 

redan från början, en respondent hade till exempel köpt ett par byxor i fel klädstorlek. När hon 

upptäckt felet hade hon redan tagit bort prislappen och kunde därför inte gå tillbaka till butiken 

för att lämna tillbaka plagget. Byxorna som var för stora hade därför fått ligga oanvända i 

garderoben under en längre tid, med ursäkten att de kunde vara bra att ha om hon eventuellt gick 

upp i vikt. Eftersom detta ännu inte inträffat och byxorna fortfarande inte passade var det ett 

naturligt val för henne att göra sig av med dem.  

 

Olivia ” Jag köpte dem här byxorna i för stor storlek och råkade ta bort prislappen. De har legat 

kvar hemma ända sedan dess, för jag har tänkt att jag kanske går upp vikt så dem kan vara bra 

att ha” 

 

Flertalet respondenterna planerade att göra sig av med klädesplaggen genom att skänka dem till 

välgörenhetsorganisationer. En del övervägde även att ge sina plagg till släkt och vänner. 

Respondenten med Acnejeansen, skulle ge dem till secondhand butiken Veras Garderob. Hon 

gillade trots allt jeansen väldigt mycket och ville gärna ha ersättning för dem. Veras Garderob 

ansågs vara ett bra avyttringsalternativ då butiken erbjuder dem som skänker sina kläder en viss 

procentsats av den summa som plagget eventuellt kommer att säljas för i butiken.  

 

De medtagna klädesplaggen var överlag i mycket bra skick och det var även den främsta 

anledningen till att de valde att skänka bort dem. De menade på att även om de inte ville ha 

plaggen längre kunde det finnas någon annan människa som kunde glädjas av det. När vi ställde 

frågan om de fanns någon som var intresserad av de klädesplagg som presenterats var det faktiskt 

några som visade intresse till vissa enskilda plagg.  
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5 Analys 
 
I kapitlet analyseras och kopplas resultatet av den empiriska undersökningen till den teoretiska 

referensramen. Analysen är förenad med en kontinuerlig diskussion som syftar till att lyfta fram 

flera aspekter utifrån det empiriska resultatet. Upplägget i kapitlet är förenligt med 

komponenterna i ramverket som vi belyste i teori kapitlet. I analysen har vi till största del valt att 

fokusera på samhällets, individens och objektets egenskaper men även avyttringsbeslut och de 

olika avyttringsalternativen.   

5.1 Samhällets egenskaper  
 

Sociala nätverk faller enligt Albinsson och Perera (2009) under kategorin samhällets egenskaper 

och kan exempelvis innebära att individer ses vid ett tillfälle för att byta kläder sinsemellan, 

vilket benämns som klädbytardagar. Det var några som kände till klädbytardagar, men det var 

ytterst få som hade medverkat. En respondent skiljde sig dock från resterande deltagare, då hon 

berättade att hon tillsammans med sina väninnor anordnade egna klädbytardagar. Under dessa 

tillfällen träffades de för att umgås i form av att äta och dricka gott samtidigt som de bytte kläder 

med varandra inom vänskapskretsen. Detta verkade i alla fall inspirera henne till att göra sig av 

med kläder på ett hållbart sätt eftersom det möjliggjorde att kombinera nytta med nöje. Det som 

gick att urskilja var att även om en övervägande del inte deltog i klädbytardagar var det betydligt 

vanligare att byta eller låna enskilda plagg med personer i ens omgivning. Detta väcker emellertid 

frågor om det finns en skillnad på olika sociala nätverk, kan det vara möjligt att kategorisera in 

sociala nätverk i privata respektive offentliga nätverk? Eftersom vår undersökning visar tendenser 

på att kvinnor gärna utnyttjar de sociala nätverk som existerar inom vänskapskretsen, men är inte 

lika förtjusta att delta i de sociala nätverk som är offentliga. Det går således att till viss del hålla 

med om att sociala nätverk kan uppmuntra konsumenter till återanvändning av kläder. 

 

Albinsson och Perera (2009) belyser även välgörenhetsorganisationer och secondhandbutiker 

som en komponent inom samhällets egenskaper. Respondenterna kände till ett antal olika 

organisationer och Herrmann(1995) menar att secondhandbutiker och välgörenhetsorganisationer 

uppmuntrar konsumenter att köpa, byta eller skänka sina kläder. De verkade främst använda sig 

av organisationerna Vitryssland, Myrorna och Emmaus Björkå. Det skall poängteras att detta 

inspirerade respondenterna allra mest till att avyttra sina avlagda klädesplagg eftersom de tyckte 

om att hjälpa någon annan. Detta visar tendenser på att välgörenhetsorganisationer spelar på 

konsumenters känslor för att få dem att skänka sina avlagda kläder istället för att slänga dem.  

 

Med utgångspunkt i resultatet går det att uttolka att mötesplatser som till exempel loppmarknader 

och garageförsäljning inte var tillräckligt inspirerande för att respondenterna faktiskt skulle 

använda sig av dem. Detta påvisar att det empiriska resultatet inte överensstämmer med tidigare 

forskning som menar att dessa mötesplatser uppmuntrar konsumenter till att köpa, sälja, byta eller 

skänka sina avlagda ägodelar (Herrmann, 1995; Sherry, 1990; Belk, Sherry & Wallendorf, 1988). 

 

Internet kan klassificeras som en virtuell mötesplats och som Bianchi och Birtwistle (2010) 

beskriver gör Internet det möjligt för människor att avyttra sina ägodelar genom att sälja eller 

byta. Det framkom från fokusgruppsintervjuerna att flertalet var välinformerade om olika 

auktionshemsidor och hur man gick tillväga för att sälja ett klädesplagg. De menade att dessa 
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virtuella mötesplatser möjliggjorde att de kunde sitta hemma och annonsera ut sina klädesplagg. 

Detta tyder på att bekvämlighet spelar en viss roll gällande val av avyttringsalternativ. Det var 

exempelvis flera som talade väldigt varmt om ”Borås Loppis” som är en virtuell loppmarknad på 

Facebook. Förutom ”Borås Loppis”, nämndes även andra auktionshemsidor som alternativa 

mötesplatser, nämligen Tradera och Blocket. Det som är intressant med vårt resultat är att även 

om en övervägande del kände till några eller samtliga av nämnda mötesplatser, behövde det inte 

innebära att de inspirerades till att faktiskt använda dem som lämpliga avyttringsalternativ. 

Orsakerna till detta var flera, men i generella drag rörde det sig om att det var en allt för tids- och 

energikrävande process att använda sig av en loppmarknad eller auktionshemsida. Detta tyder på 

att man som konsument är väldigt bekväm av sig och inte vill anstränga sig mer än nödvändigt 

eftersom det krävs en hel del engagemang att exempelvis medverka vid en loppmarknad under en 

hel dag.  

 

Den lokala infrastrukturen betonar Albinsson och Perera (2009) som en viktig faktor inom 

samhällets egenskaper. Som vi tidigare nämnt var det relativt entydigt bland respondenterna att 

det bästa avyttringsalternativet var att skänka sina kläder till välgörenhetsorganisationer. Detta 

skedde främst genom att lämna sina plagg till någon utav välgörenhetsorganisationernas egna 

klädcontainrar. I Borås går det att finna dessa i anslutning till en återvinningsstation eller på en 

återvinningscentral
7
. Deras attityd till att skänka kläder behövde däremot inte alltid vara förenligt 

med deras faktiska beteende. Denna företeelse är förenligt med ”value-action gap” (Blake, 1999) 

som menar att det är skillnad mellan vad de säger och vad de faktiskt gör. Vissa beskrev att om 

de inte hade möjlighet, tid eller ork att ta sig till en klädcontainer kunde det medföra att kläderna 

istället hamnade bland hushållssoporna. Enligt Ekström et al, (2012) är det av betydande vikt att 

konsumenter blir upplysta om existerande miljöproblem, men ännu viktigare är det att de olika 

avyttringsalternativen bli mer tillgängliga. Det går att konstatera utifrån vårt resultat att 

respondenterna inte verkade se sambandet mellan existerande miljöproblem och 

klädkonsumtionen. Detta eftersom de inte nämnde miljön som en faktor till att skänka kläder.  

 

De kläder som ansågs allt för trasiga för att skänkas bort, valde respondenterna att slänga det vill 

säga, sortera som brännbart antingen bland hushållssoporna eller på någon utav 

återvinningscentralerna. Överlag var samtliga respondenter överens om att det var en stor 

kraftansträngning att ta sig till en återvinningsstation/central eller en klädcontainer. Detta 

grundade sig på att de flesta bodde en bit bort som innebar att det krävdes tillgång till bil eller att 

de bodde nära fungerande kollektiv trafik. Tillgängligheten och närheten verkade således vara av 

betydande vikt och detta överensstämmer med Domina och Koch (2002) teori som menar att 

dessa två faktorer spelar en avgörande roll i hur konsumenter väljer att göra sig av med sina 

ägodelar.  Det går även att konstatera att bekvämlighet återigen gör sig påmind när det kommer 

till val av avyttringsalternativ. Detta överensstämmer med Ekström et al, (2012) teori om att 

bekvämligt är en viktig faktor när det kommer till hur konsumenter väljer att avyttra sina avlagda 

klädesplagg. Det verkade enligt respondenterna som om ett avyttringsalternativ inte fick ta allt 

för mycket tid och energi, utan det skulle gå snabbt och smidigt att göra sig av med kläder. Detta 

väcker emellertid frågor om konsumenters förhållningsätt är möjligt att påverka? Det är tänkbart 

att konsumenter skulle skänka mer om klädcontainrarna gjordes mer åtkomliga. Detta hade 

eventuellt kunnat resultera i ett minskat ”value-action gap”, vilket betyder att en konsuments 

värderingar blir förenliga med deras handlingar. 

                                                 
7
 Det finns idag fem återvinningscentraler och cirka 80 återvinningsstationer i Borås. Borås Energi och Miljö (u.å) 
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Kunskapen om kläders negativa påverkan på miljön verkade vara begränsad eftersom det var 

flera som menade att de gärna handlade billigt och mycket. Denna kunskapsbrist är något som ett 

flertal studier visar är hög bland konsumenter (Morgan & Birtwistle, 2009). Det var dock en 

respondent som skiljde sig åt då hon föredrog att handla second hand kläder främst på grund av 

att hon genom tidningar och nyheter blivit upplyst om kläders negativa effekter på miljön, vilket 

bidragit till att hon såg annorlunda på sin egen klädkonsumtion. Detta tyder på att medier kan 

påverka konsumenters kunskapsnivåer kring olika områden.  Det verkade även råda en viss 

kunskapsbrist bland en del konsumenter kring hur och var de kunde skänka sina kläder. Det är 

därför av största vikt enligt Vining och Ebreo (2001) att medierna dels tar sitt ansvar i att 

förmedla klädkonsumtionens negativa effekter, men också att de upplyser om existerande 

återvinningsprogram. Det nämndes tidigare att tillgängligheten och närheten är av betydande vikt 

för hur en konsument väljer att avyttra sina avlagda kläder, men det är alltså minst lika viktigt att 

upplysa dem om varför och hur de kan göra sig av med sina kläder. Detta eftersom en ökad 

kunskap kring ämnet ger konsumenten möjlighet att agera mer miljövänligt (Vining & Ebreo, 

2001).  Nyhetsredaktioner och journalister bär alltså ett stort ansvar gentemot konsumenter 

eftersom de reglerar vilken information som kommer konsumenterna tillhanda. Det är därför 

viktigt enligt Albinsson och Perera (2009) att de lokala och globala medierna tar sitt ansvar när 

det kommer till att informera konsumenter om klädkonsumtionens miljöproblematik och vilka 

åtgärder som kan vidtas för att minska dess negativa effekter.  
 
5.2 Individens egenskaper   
 

Enligt Jacoby, Berning och Dietvorst (1977) förväntas de individuella egenskaperna att påverka 

en konsument vid ett avyttringsbeslut och utifrån vårt empiriska resultat verkar detta stämma. Det 

var nämligen flera som relaterade klädesplaggen med sin identitet och som Schultz, Kleine och 

Kernan (1989) beskriver är det inte ovanligt att konsumenter framhäver sin identitet med hjälp av 

ägodelar.  Samtliga av respondenterna menade att de med hjälp av sin klädstil fick möjlighet att 

uttrycka vilka de är. Beroende på vilka kläder en person väljer att ha på sig går det enligt en del 

att urskilja en persons karaktärsdrag. Flera beskrev att de ibland kunde döma en person utifrån 

vad de hade på sig. De underströk dock att deras fördomar inte nödvändigtvis behövde 

överensstämma med verkligheten, men de menade att det ändå var lätt hänt att dra förhastade 

slutsatser utifrån en persons klädstil. Att respondenterna resonerade på detta sätt skulle egentligen 

kunna bero på att de själva relaterade sin klädstil till deras egen identitet vilket gör att de 

associerar andra personers klädstilar med individens identitet. Detta påvisar att Schultz, Kleine 

och Kernan (1989) teori stämmer då det utifrån vår studie framkommit att konsumenter uttrycker 

sig själva genom sina kläder.  

 

Flertalet menade att de associerade kläder med något positivt, detta eftersom kläder i många fall 

fick dem att må bra och känna sig nöjda med sig själva och som Mittal (2006) menar kan en 

ägodel bidra till att utöka konsumenternas självkänsla. Några nämnde att kläder handlar om deras 

egen självbild. Kläder verkade för många vara en viktig del i den egna självbilden. Det är även 

något som Belk (1988) framhåller då han menar att vi lär, definierar och påminner oss själva 

genom våra ägodelar. Enligt Albinsson och Perera (2009) är självbild ytterligare en faktor som 

påverkar en konsument vid ett avyttringsbeslut, speciellt när de nuvarande klädesplaggen inte 

stämmer överens med konsumentens självbild. Detta var något som en del av respondenterna 
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själva kom in på, då de hävdade att när de kliver ut i arbetslivet inom en snar framtid kommer de 

troligtvis att rensa sin garderob och göra sig av med vissa plagg som inte matchar deras nya 

yrkesroll. Det talades en del om klädkoder för olika yrken, vilket flera trodde skulle ha en viss 

inverkan på vilka plagg de eventuellt kommer att välja att ha på sig i framtiden. Det är inte 

ovanligt att en individ förnyar sin garderob i olika tidsperioder i sitt liv (Albinsson & Perera, 

2009). Det var flera som framhävde att de dels mognar med sin klädstil från år till år. Dessutom 

påverkar även rådande mode användningen av kläder, vilket kan bidra till att kläder används i 

olika tidsperioder i livet.  Det kan konstateras att Albinsson och Perera (2009) teori om att 

konsumenter förnyar sin garderob beroende på vilken tidsperiod de befinner sig i, stämmer 

överens med de resultat som framkom genom undersökningen. 

 

Det verkade finnas flera olika anledningar till att göra sig av med kläder, en del menade att det 

berodde på om plagget var klassiskt och om det kunde användas i flera år utan att gå ur modet. 

De fanns även de som bedömde plaggets funktionalitet och det var större chans att en respondent 

behöll ett plagg som de kunde använda vid flera olika tillfällen och matcha med andra plagg. En 

del menade att de kunde göra sig av med ett klädesplagg när det inte längre kändes som ”jag”. 

Vårt empiriska resultat är förenligt med Kleine, Kleine och Allen (1995) teori om att en avyttring 

i huvudsak sker när en konsument upplever att en ägodel inte längre stämmer överens med ens 

identitet. Detta kan eventuellt ha sin grund i att en del respondenter impulsivshoppade kläder och 

det var ofta som ett klädesplagg inhandlandes till ett enskilt tillfälle. Klädköpen behövde därför 

inte alltid var genomtänkta och detta kunde i vissa fall resultera i att klädesplagget endast 

användes ett fåtal gånger. Dessa klädesplagg var således inte förenliga med respondenternas 

preferenser och enligt Jacoby, Berning och Dietvorst (1977) kan då en möjlig avyttring vara 

aktuell.  

 

Förutom tidigare nämnda anledningar, verkade det även vara vanligt att respondenterna tröttnade 

på sina nuvarande klädesplagg vilket resulterade i att begäret efter att köpa nya moderna kläder 

var starkt. För flera av dem var det viktigt att känna sig bekväm i sina kläder och om de då 

tröttnade på plaggen, var lösningen att köpa nya och göra sig av med de gamla. Det fanns en 

respondent som nämnde att hon var trött på den existerande masskonsumtionen, därför valde hon 

att sy om vissa klädesplagg till något nytt. Paralleller utifrån detta skulle kunna dras till Schultz, 

Oskamp och Mainieri (1995) teori om att konsumenters karaktärsdrag speglar ett 

avyttringsbeslut, som innebär att när hon återanvänder sina kläder visar det på en hög 

ansvarskänsla gentemot miljön. 

 

I samtliga fokusgruppintervjuer gick det att skilja respondenterna åt när det kom till hur lätt 

respektive svårt de tyckte det var att göra sig av med ett klädesplagg. Vissa menade att de kunde 

ha kvar kläder i flera år även om de aldrig använde dem, eftersom de hela tiden hade en tanke om 

att de eventuellt kunde ha nytta av plagget i framtiden. Det fanns de som hade betydligt lättare att 

göra sig av med kläder, då de inte såg någon mening med att ha kvar klädesplagg som de inte 

längre var i behov av. Konsumenter kan följaktligen delas in i två kategorier, de som noga 

planerar ett avyttringsbeslut och de som avyttrar utan större eftertanke (Harrell & McConocha, 

1992) och detta är ett mönster som vi kunde urskilja i vår undersökning.  Dessa två typer av 

personligheter som mer eller mindre gick att urskilja mellan respondenterna benämner Coulter 

och Ligas (2003) som ”packrats” och ”purgers”. Ingen av våra respondenter visade övertydliga 

tendenser på att vara en självklar ”packrat” eller ”purger”, dock kunde det finnas vissa enskilda 

personlighetsdrag som kunde likna någon av de två kategorierna. Respondenten Charlotte kunde 
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vi exempelvis identifiera som en ”packrat” eftersom hon vid ett flertal tillfällen köpte 

klädesplagg som hon senare inte använde. Istället förvarade hon dem uppe på vinden med 

prislappen kvar. Respondenten Nina däremot var ett exempel på en ”purger” med tanke på att 

hon ofta rensade ur sin garderob på klädesplagg hon inte använt på ett tag. Det skall dock 

tilläggas att de flesta respondenter var en blandning av ”packrat” och ”purger” i mer eller 

mindre grad. I de flesta fall kunde vi se att det var själva relationen till klädesplagget som 

avgjorde om det var lätt respektive svårt att avyttra det.  

 

Enligt Harrell och McConocha (1992) avyttrar kvinnor sina kläder i högre grad än män. I vår 

studie är detta svårt att ta ställning till då vi endast studerat kvinnor. Det som däremot går att 

konstatera är att samtliga av de kvinnor som deltagit i vår undersökning avyttrar sina klädesplagg 

i mer eller mindre omfattning. Det som dock skiljer dem åt är att det kan ta olika lång tid att 

avyttra ett plagg, då vissa kan vänta i flera år innan de kan fatta ett slutgiltigt avyttringsbeslut.  

 

Enligt Harrell och McConocha (1992) tenderar individer med en högre utbildning att behålla sina 

ägodelar betydligt längre än individer med en lägre utbildning. Dessa tendenser var dock inget 

som vi kunde urskilja utifrån vårt empiriska resultat. Det går att fastställa att trots att 

respondenterna studerat under längre tid, i vissa fall uppemot fyra år, var det inget som speglades 

i deras avyttringsbeteende och det var betydligt vanligare bland respondenterna att göra sig av 

med kläder än att behålla dem. Självklart var detta något som varierade, det går därför att 

konstatera att ett avyttringsbeslut grundade sig mer på individens personliga karaktärsdrag än 

deras utbildning. Dessutom baserar sig studien endast på kvinnliga studenter och vi kan därför 

inte uttala oss om hur individer med en lägre utbildning förhåller sig till avyttring av kläder.  

 

Albinsson och Perera (2009) menar att värderingar är uppdelade i samhällets och individens 

värderingar. Denna teori överensstämde med vårt empiriska resultat då respondenterna verkade 

bli påverkade av både sina egna, men också omgivningens värderingar, när det kom till 

avyttringsbeslut och val av avyttringsalternativ. Det var främst de egna värderingarna som 

influerades av familjen, till exempel var det för många naturligt att skänka sina avlagda kläder 

eftersom de gjort det sedan dem var små. Detta är något som Iyer och Kashyap (2007) belyser 

genom att uttrycka att en konsuments värderingar är formade av tidigare uppväxt- och 

hemförhållanden.  I våra fokusgruppsintervjuer beskrev ett flertal att de tog hjälp av sina 

mammor när de skulle göra sig av med avlagda kläder som de skänkte till välgörenhet. Detta 

resulterade i att det mest naturliga valet för många respondenter var att skänka sina plagg 

eftersom detta var det avyttringsalternativ de var uppväxta med. Det är förenligt med John (1999) 

teori som menar att barn lär utifrån sina föräldrar. Det framkom även att det gick att bli inspirerad 

till ett avyttringsbeslut genom sina vänner, och ett exempel var respondenten Kajsa som 

tillsammans med sina väninnor anordnande klädbytardagar. Vänner, grannar och arbetskamrater 

ingår under de externa motivationsfaktorerna (Iyer & Kashyap, 2007) som enligt Albinsson och 

Perera (2009) inkluderas i samhällets värderingar. Det skall dock tilläggas att respondenterna 

överlag inte fokuserade särskilt mycket på samhällets värderingar och verkade inte lägga någon 

större vikt vid ämnet. Ekström (2010) benämner samhällets och individens värderingar som en 

konsuments referensgrupper, där framförallt familjen har störst inverkan. Detta var ett 

gemensamt karaktärsdrag som vi tydligt kunde urskilja i vårt empiriska resultat. 
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5.3 Objektets egenskaper  
  

Objektets egenskaper påverkar även om och hur de valde att göra sig av med ett klädesplagg. Ett 

klädesplagg skick och kvalité kunde exempelvis ha en viss inverkan på ett avyttringsbeslut. De 

plagg som var trasiga slängdes bland hushållssoporna. Detta tyder på att konsumenter inte såg 

något värde i de kläder som var allt för trasiga. Om plagget däremot var i gott skick var det större 

chans att det skänktes till någon i ens omgivning eller en välgörenhetsorganisation. Detta tyder på 

att ett plagg som är i bra skick värderas högre än ett som är trasigt. Det går således att konstatera 

att konsumenter värderar klädesplaggen olika beroende på skick och kvalité. 

 

Utifrån de plagg som respondenterna hade med sig till fokusgruppsintervjuerna kunde vi 

konstatera att plaggen var i väldigt bra skick. Det var dock några få plagg som hade mindre fel 

såsom ett hål eller en trasig dragkedja. Samtliga var trots detta fast beslutna med att göra sig av 

med plaggen. Oftast betonas en mindre defekt hos en ägodel för att konsumenten ifråga skall ha 

en ursäkt till att göra sig av med den och istället införskaffa sig en ny (Jacoby, Berning & 

Dietvorst, 1977). Detta väcker emellertid frågor om varför de ville avyttra fullt användbara plagg.  

Det gick att urskilja från samtliga respondenter att de helt enkelt hade tröttnat på plagget och då 

skall det tilläggas att vissa plagg enbart var några månader gamla. Det går därav att fastställa att 

klädesplagget skick och kvalité inte nödvändigtvis behöver spela in vid ett avyttringsbeslut utan 

det kan vara helt andra omständigheter som påverkar. 

 

Det framgick tydligt att kläder betyder mycket och ett flertal framhöll att de skapat relationer till 

vissa av sina klädesplagg. Dessa relationer var förenliga med Albinsson och Pereras (2009) teori 

om det sentimentala, ekonomiska och symboliska värdet av ett klädesplagg. Flera konsumenter 

visade tendenser på att de hade en relation till sina klädesplagg och precis som Ahuvia (2005) 

beskriver kunde en del hysa kärlek till särskilda klädesplagg. Det var exempelvis flera av 

respondenterna som nämnde att de hade favoritplagg i sin garderob men som de av olika 

anledningar inte använde längre. Dessa plagg visade sig vara svåra att göra sig av med och precis 

som Schultz, Kleine och Kernan (1989) beskriver behandlas dessa med stor omsorg. Detta tyder 

på att en konsuments relation till ett klädesplagg avgör om, men framförallt hur de gör sig av med 

plagget. 

 

Det har gjorts studier som visat att olika klädesplagg är mycket viktiga för kvinnors identitet 

(Gregson & Beale, 2004). Vår undersökning styrker denna teori då vi under individens 

egenskaper nämnde att många av respondenter som menade på att deras kläder speglade deras 

identitet och självbild. Det var tydligt att kläder betydde mycket för många av respondenterna. 

Däremot behövde detta inte nödvändigtvis betyda att de sparade kläderna år ut och år in. Ett 

flertal såg till att rensa sin garderob med jämna mellanrum och uppdatera den efter rådande mode 

eller nuvarande självbild.  

 

Det ekonomiska värdet har också en viss inverkan på ett avyttringsbeslut, dock var det en del 

skilda meningar kring detta.  En del menade exempelvis att dyrare kläder var svårare att göra sig 

av med, samtidigt som det fanns de som ansåg att det saknade betydelse. Det fanns dem som såg 

kläder som en investering till exempel en vinterjacka för flera tusen kronor.  Detta är förenligt 

med Bianchi och Birtwistle (2010)  teori som menar att kvinnliga konsumenter har en benägenhet 

skapa ett starkare band till dyrare kläder. Respondenterna menade att det var värt att betala några 
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tusenlappar extra för ett plagg som de troligtvis skulle ha användning för i flera år framöver som 

exempelvis en vinterjacka. Dessa klädesplagg hade ett väldigt högt ekonomiskt värde (Brembeck, 

Ekström & Mörck, 2007).  Följaktligen går det att säga att det ekonomiska värdet till viss del kan 

spela in vid ett avyttringsbeslut, men det behöver inte vara avgörande.  

 

Det har tidigare nämnts att kläder betydde väldigt mycket och flera av respondenterna relaterade 

plaggen till sin personlighet. Det var genom kläder som de gavs en chans att verkligen få uttrycka 

vem dem är. Detta kan benämnas som det symboliska värdet och enligt Belk (1988) innefattas det 

just av en konsuments identitet men också hur individen ifråga kategoriserar sig själv i samhället. 

Det var några som menade att klädkoder på arbetsplatser kunde spegla vad de valde att ta på sig. 

Följaktligen går det att konstatera att beroende på vad en konsument har på sig speglar det vem 

hon är och vad hon vill kommunicera med omgivningen. En del respondenter menade att när de i 

framtiden lämnar studentlivet för att kliva in i arbetslivet är chansen stor att de kommer göra sig 

av med kläder som inte är förenliga med existerande klädkoder på vald arbetsplats. Det 

symboliska värdet inkluderas även enligt Belk (1988) av att bevara en känsla av det förgångna. 

Kläder visade sig framkalla olika känslor hos respondenterna. Känslorna till ett enskilt 

klädesplagg kunde vara såväl positiva som negativa, detta grundade sig på vilka minnen 

respondenterna relaterade till plagget. Det fanns de som menade att klädesplagg kunna påminna 

om något smärtsamt och som Brembeck, Ekström och Mörck (2007) hävdar resulterade detta i att 

de inte hade några större svårigheter att göra sig av med plagget. Om klädesplagget däremot 

associerades med härliga minnen hade de betydligt svårare att göra sig av med plagget. Det fanns 

exempelvis de som pratade väldigt varmt om sina tidigare bal- och studentklänningar och menade 

att de aldrig skulle kunna tänka sig att avyttra dessa. Trots att de med all sannolikhet aldrig skulle 

använda dem något mer. Det var särskilt en respondent som uttryckte att hon inte skulle kunna 

tänka sig att avyttra sin balklänning med anledning av att det var hennes farmor som sytt den åt 

henne till just det speciella tillfälle som balen ändå är. Detta kan relateras till Brembeck, Ekström 

och Mörck (2007) som menar att om en konsument förknippar sin ägodel med något positivt 

leder det till svårigheter att avyttra ägodelen då konsumenten skapat emotionella band till själva 

ägodelen. Återigen visar sig konsumenters relation till sina klädesplagg vara betydelsefullt och 

beroende på vilka minnen som associeras med plagget avgör det en konsuments avyttringsbeslut 

och val av avyttringsalternativ. 

5.4 Avyttringsbeslut  

 

Respondenterna menade att det var en lång process att göra sig av med kläder som de inte längre 

ville ha och som Roster (2001) framhåller innefattas avyttring av både en fysisk och psykologisk 

process. Varje avyttringstillfälle började respondenterna med att de var tvungna att fundera ut 

vilka klädesplagg de kunde tänka sig att göra sig av med, det vill säga den psykologiska 

processen. De vägde in eventuella för- och nackdelar med plagget, denna process kunde vara 

otroligt svår att genomgå om respondenten ifråga hade starka känslor gentemot plagget. Parallellt 

med den psykologiska processen pågick den fysiska processen.  Närmare bestämt när de städade 

och rensade ur garderoben, men också när de packade de utvalda klädesplaggen i påsar. Det mest 

krävande med den fysiska processen var att transportera bort påsarna med kläder, därför var det 

inte ovanligt att de under avyttringsprocessen lät påsarna ligga i ett förråd innan de slutligen 

gjorde sig av med dem. Här går det att märka att den teori om psykologiska och fysiska process 

är ett faktum, då de respondenter som deltog i våra fokusgrupper tydliggjorde hur en 
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avyttringsprocess faktiskt går till vilket visade sig vara kompatibelt med Roster (2001) teori. 

Detta väcker emellertid tankar om de flesta konsumenter upplever samma process då de väljer att 

avyttra ett klädesplagg?  

5.5 Avyttringsalternativ 

 

Det finns enligt Albinsson och Pereras (2009) teori fem olika sätt för en konsument att permanent 

avyttra ett klädesplagg och samtliga av dessa avyttringsalternativ stämde överens med de 

tillvägagångssätt som framkom under fokusgruppsintervjuerna. Vissa respondenter belyste även 

andra kategorier som överensstämde med Jacoby, Berning och Dietvorst (1977) teori om att en 

konsument förutom de permanenta avyttringsalternativen även kan välja mellan att behålla eller 

att avyttra en ägodel temporärt.  

 

Utifrån fokusgruppsintervjuerna gick det att konstatera att flera av respondenterna faktiskt valde 

att behålla sina klädesplagg. De olika alternativen inom denna kategori överensstämde med det 

som Jacoby, Berning och Dietvorst (1977) belyser i sin teori närmare bestämt att konsumenter 

kan välja mellan att fortsätta använda klädesplagget, sy om det till att tjäna ett nytt syfte eller helt 

enkelt förvara det. Det skall dock understrykas att det vanligaste alternativet för respondenterna 

inom denna kategori var att förvara klädesplagget utan någon intention att använda det igen. 

Detta alternativ kan tyckas vara något egoistiskt och kan därför ha vissa likheter med Harrell och 

McConocha (1992) teori om att endast förvara ägodelen är ett själviskt alternativ eftersom 

konsumenten inte låter plagget komma till användning.  

 

Det vanligaste avyttringsalternativet bland respondenterna var att dela eller donera sina kläder till 

välgörenhetsorganisationer och närstående personer såsom familj, släktingar eller vänner. Dela 

och donera uppfyller två av de fem avyttringsalternativ som Albinsson och Perera (2009) teori 

bygger på om hur en konsument kan avyttra ett klädesplagg permanent. Det var flera som hade 

som vana att först fråga sina systrar eller vänner om de var intresserade av plaggen eftersom de 

gärna såg att deras kläder kom till användning av personer i deras närhet. Detta överensstämmer 

med Ekström et al, (2012) resultat om att dyra, snygga och välbevarade plagg ofta ges bort till 

familj eller vänner.  Om de inte var intresserade skänkte de kläderna till olika 

välgörenhetsorganisationer. Dessa två avyttringsalternativ stämmer överens med Harrell och 

McConochas (1992) teori som menar att dela eller donera kan kategoriseras som osjälviska 

alternativ. Det var även något som respondenterna själva betonade då de upplevde att det kändes 

bra att ge bort sina kläder eftersom de kunde komma till bättre användning av någon annan som 

såg nytta i plagget. Detta resultat har likheter med Ekström et al, (2012) teori om att konsumenter 

främst väljer att skänka sina avlagda kläder eftersom det möjliggör att de med ett gott samvete 

kan göra sig av med användbara plagg. De återstående tre permanenta avyttringsalternativen 

byta, återvinna och slänga som Albinsson och Perera (2009) framhäver i sin teori 

överensstämmer också med hur respondenterna valde att göra sig av med sina avlagda kläder. En 

del valde att byta kläder med sina vänner, systrar eller mamma. Med tanke på att samtliga 

respondenter var studenter hade flera av dem en stram budget, vilket kunde resultera i att flera 

ansåg att detta alternativ passade deras nuvarande ekonomiska situation. Det skall dock tilläggas 

att flera av respondenterna helst bytte eller tog emot använda kläder från personer som de hade en 

relation till. Eftersom de ville veta plaggens historia innan de själva kunde tänka sig att ta över 

det, tog de sällan över använda kläder från främlingar då ovissheten var för stor.  
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Om klädesplaggen var i alltför dåligt skick fanns det även de som valde att återvinna plaggen det 

vill säga slänga det bland hushållssoporna eller sortera det som brännbart. Detta kunde 

exempelvis inträffa om plagget inte gick att laga eller hade fläckar som inte gick bort. En 

respondent verkade vara påläst när det kom till detta ämnesområde, då hon kände till att det inte 

var någon skillnad mellan att slänga klädesplaggen i hushållssoporna eller att sortera det som 

brännbart vid en återvinningscentral. Det skall understrykas att det enligt Palm (2011) inte finns 

någon storskalig återvinning av textilier i Sverige, utan det som är möjligt är att sortera 

klädesplaggen som brännbart. Vårt resultat indikerar på att återvinning av textiler inte var något 

självklart begrepp och kunskapen inom området var överlag liten. Detta är dock inte så konstigt 

då det i Sverige inte finns någon utbredd återvinning av textiler vid landets återvinningscentraler.  

 

Det fanns även de respondenter som valde att låna ut sina klädesplagg och detta har vissa likheter 

med Jacoby, Berning och Dietvorst (1977) teori om att avyttra en ägodel temporärt. Vid avyttring 

av en ägodel temporärt kan en konsument antingen låna eller hyra ut ägodelen. Det vanligaste 

alternativt inom temporär avyttring var dock att låna ut sina klädesplagg, det fanns exempelvis de 

respondenter som fortfarande bodde hemma och valde att låta sin mamma ta över klädesplagget 

under en period för att sedan kunna ta tillbaka det. Däremot var det ingen som valde att hyra ut 

sina klädesplagg. Detta kan tolkas som att konsumenter kan vara osäkra på ett avyttringsbeslut 

och väljer därför det alternativ som ger en möjligheten att få tillbaka klädesplagget ifall de ångrar 

sig. 
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6 Slutsatser  
  

I kapitlet presenterar vi de slutsatser som vi kommit fram utifrån teorin och vår insamlade empiri. 

Syftet med kapitlet är att besvara studiens frågeställningar och bidra till en ökad förståelse för 

berörda aktörer om vad som påverkar unga kvinnors beslut om avyttring och hur de avyttrar sina 

kläder.  

 

6.1 Vad påverkar unga kvinnors beslut om avyttring av kläder?  

 

Det har framkommit att tillgängligheten och närheten av de olika avyttringsalternativen är av 

betydande vikt när det kommer till vad som påverkar unga kvinnors avyttringsbeslut. Vår studie 

har exempelvis visat att ett populärt avyttringsalternativ är att skänka sina avlagda kläder till 

välgörenhetsorganisationer. Det har dock framkommit att på grund av en bristande tillgänglighet 

av organisationernas insamlingscontainrar för kläder, kan det tyvärr resultera i att kläderna istället 

hamnar i hushållssoporna.  Detta eftersom klädcontainrarna ofta ligger i anslutning till en 

återvinningsstation eller återvinningscentral och detta kräver att konsumenten har tillgång till bil 

eller en fungerande kollektivtrafik.  Det har även framkommit att rådande omständigheter som 

tid, möjlighet och ork kan spela in när det kommer till hur en konsument väljer att avyttra sina 

avlagda kläder. Detta indikerar på att konsumenter är något bekväma av sig och gärna väljer det 

avyttringsalternativ som ligger närmast till hands.  

 

Vår empiriska studie har visat att relationen till ett klädesplagg spelar in vid ett avyttringsbeslut. 

Denna relation grundar sig dels på vilka minnen som konsumenten associerar med klädesplagget. 

Om plagget påminner om en positiv tid kan det vara svårt att avyttra det, tillskillnad från om 

plagget förknippas med negativa minnen då avyttring kan upplevas som betydligt lättare. 

Relationen till ett klädesplagg innefattar även hur själva plagget införskaffades. Detta kan 

innebära att om en konsument fått ett plagg av en speciell person eller om konsumenten spenderat 

mycket pengar på plagget, är chansen stor att de värdesätter detta klädesplagg högre än sina 

resterande plagg. Vidare har det även vår studie visat att självbild och identitet är två faktorer 

som är av betydande vikt när man diskuterar en konsuments relation till kläder. Ett klädesplagg 

som exempelvis stämmer väl överens med en konsuments identitet värderas oftast högre och 

skapar därmed en starkare relation till plagget. Sammantaget indikerar våra resultat på att kvinnor 

värdesätter kläder högt och det är inte ovanligt att de skapar sig en relation till enskilda 

klädesplagg som kan bidra till att göra ett avyttringsbeslut mer eller mindre svårt.  

 

Själva plagget har också en viss betydelse vid ett avyttringsbeslut. Konsumenter värdesätter ett 

plagg högre om det är användbart och kan användas vid flera olika tillfällen som exempelvis till 

vardag och fest. Ett klädesplagg funktionalitet är ytterligare en faktor som visat sig vara av 

betydelse, det vill säga om det kan kombineras med flera andra plagg. Jeans är ett exempel på 

detta, då samtliga av våra respondenter ansåg att detta plagg var tidlöst. Utifrån dessa resultat går 

det att konstatera att beroende på klädesplaggets användbarhet och funktionalitet påverkar det en 

konsuments avyttringsbeslut. Ett klädesplagg skick och kvalité är ytterligare två faktorer som 

visat sig spela roll vid ett avyttringsbeslut. Det är mer troligt att ett klädesplagg med mindre 

defekter som till exempel håll eller fläckar slängs bland hushållssoporna än ett klädesplagg som 

är helt och rent.  
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6.2 Hur avyttrar de sina kläder?  
 

Våra resultat visar på att avyttring av kläder kännetecknas av en tidskrävande process och det 

finns en rad olika faktorer som påverkar hur unga kvinnor avyttrar sina klädesplagg. Vi kan 

konstatera att konsumenter ofta känner till dagens olika avyttringsalternativ, men det krävs ett 

visst engagemang från den enskilda konsumenten att faktiskt använda dem. 

 

Vår studie har alltså visat att ett populärt avyttringsalternativ är att skänka sina avlagda kläder till 

välgörenhetsorganisationer. De klädesplagg som skänks är ofta fullt funktionsdugliga. Resultaten 

indikerar på att den främsta anledningen till att de faktiskt skänker sina kläder är för att de ville 

att plagget skulle komma till användning men också för att de vill göra gott för någon annan. Vi 

kan därför konstatera att de skänker sina kläder för att de vill göra en insats för de som har det 

sämre. Det kan även tänkas att de vill lindra sitt samvete, eftersom en av anledningarna till att 

skänka kläder är för att göra plats för nya. Att skänka kläder är ett skonsamt avyttringsalternativ 

då det uppmuntrar till återanvändning som sparar in på jordens resurser. En intressant reflektion 

är att kläder inte verkar skänkas på grund av någon större hänsyn till miljön, då det inte nämndes 

som ett motiv till att skänka sina avlagda kläder. 

 

En till slutsats är att avyttringsalternativet dela var populärt och det var mer en regel än ett 

undantag att kläder gavs till syster, mamma eller vän. Studien indikerar på att flertalet av 

respondenterna gärna såg att deras klädesplagg togs över och användes av någon annan person i 

deras omgivning. Utifrån detta kan vi dra slutsatsen att även om de gjort sig av med ett plagg vill 

de ändå ha det i närheten, men framförallt se det glädja någon annan.  

 

Studiens resultat indikerar även på att avyttringsalternativet slänga var relativt vanligt. Det som är 

intressant är att det inte enbart var trasiga och solkiga plagg som hamnade i hushållssoporna utan 

det kunde även vara fullt användbara plagg. Vi kan konstatera att detta främst berodde på 

bekvämlighet, en faktor som även nämndes tidigare vid diskussion om närhet och tillgänglighet 

av avyttringsalternativen. Detta eftersom resultatet indikerar på att en del konsumenter inte tagit 

reda på information om mer miljövänliga avyttringsalternativ, medan en del såg detta som ett 

smidigt och lätt alternativ som inte krävde någon större ansträngning. 
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7 Avslutande reflektion  

 

Kapitlet är en avslutande reflektion över studien och behandlar våra egna implikationer kring 

studiens slutsatser. Avslutningsvis ges förslag till fortsatt forskning inom problemområdet. 

  

7.1 Implikationer 

 

Vårt bidrag med denna studie är att vi har infört ett flertal nya vetenskapliga studier till Albinsson 

och Perera (2009) ramverk. Samtliga komponenter i ramverket har styrkts och utvecklats med 

hjälp av olika källor. Med hjälp av framförallt de vetenskapliga studierna har flera olika aspekter 

kring ramverket lyfts fram. Ett exempel på detta är att vi under avsnitten samhällets egenskaper 

och avyttringsalternativ belyser sälja som ett avyttringsalternativ, då det finns många studier som 

berör försäljning som ett positivt avyttringsalternativ. Med hjälp av de nya införda vetenskapliga 

studierna har vi bidragit med ett bättre underlag för att akademin i framtiden forska mer kring 

detta ramverk och problemområdet.  

 

Eftersom vår studie berör hur unga kvinnor avyttrar sina klädesplagg och har vi i största möjliga 

mån strävat efter att belysa studier som berör kvinnor och deras relation till kläder, men som vi 

tidigare poängterat har det varit svårt att hitta aktuell forskning kring detta. Studien har bidragit 

med en ökad kunskap om kvinnors relation till kläder samt deras attityd och beteende kring 

avyttring av kläder.  

 

Olika aktörer som berörs av vårt problemområde är bland annat klädföretag, kommuner och 

välgörenhetsorganisationer. Zara och H&M är två klädföretag som har anammat ”fast fashion” 

modet (Barnes & Lea-Greenwood, 2006) och vi antar att de troligtvis inte kommer att ändra sina 

försäljningsstrategier inom en snar framtid. Vårt förslag är därför att dessa klädföretag skulle 

kunna arbeta med att uppmuntra och inspirera sina kunder att avyttra sina kläder på ett hållbart 

sätt exempelvis genom återanvändning. Detta skulle förslagsvis kunna ske genom olika 

kampanjer i klädbutikerna, men också genom en uppmuntran till återanvändning på 

klädesplaggens prislappar och etiketter.   

 

Förlängning av ett klädesplaggs livscykel kan minska dagens klädkonsumtion och kan således 

leda till en mer hållbar konsumtion. En reflektion som gjordes utifrån resultatet är att kvinnor inte 

tycks förknippa klädkonsumtionen med miljöproblem. Vårt förslag till att öka medvetenheten om 

klädkonsumtionens påverkan på miljön är att klädföretag borde koldioxidmärka samtliga av sina 

klädesplagg. Företag som H&M och Zara hade förslagsvis kunnat klimatdeklarera sina 

klädesplagg, genom att på prislappen redovisa det enskilda plaggets miljöpåverkan. Detta hade 

eventuellt kunnat få konsumenter att tänka till en extra gång innan de köper ett nyproducerat 

klädesplagg. 

 

Kommuner är ytterligare en aktör som berörs av vårt problemområde och de bör informera 

invånare om vart det är möjligt att återanvända sina kläder. Eftersom det utifrån vårt resultat har 

visat sig att det ibland kan vara svårt att dels hitta, men framförallt ta sig till en 

återvinningsstation eller återvinningscentral. Dessa centraler och stationer har i många fall 

tillgång till olika välgörenhetsorganisationers insamlingscontainrar för kläder, men vårt förslag är 
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att kommunerna även placerar dessa containrar i närheten av olika köpcentrum. Detta hade 

eventuellt kunnat bidra till att fler valde skänka som ett avyttringsalternativ. För många är det 

nästintill en självklarhet att panta burkar och pantautomater går att finna i nästan alla 

livsmedelsbutiker. Ofta pantar konsumenter burkar och tomflaskor i samband med att de skall 

handla mat, vi tror att detta även hade gått att implementera när det kommer till kläder. I Borås 

skulle detta kunna innebära att insamlingscontainrar för kläder placerades i anslutning till 

köpcentret Knalleland och centrum, där mycket folk rör sig i samband med att de skall handla 

nytt. Utifrån ett långsiktigt perspektiv hade även detta kunnat bidra till att skapa en vana hos 

konsumenten att i samband med att köpa nytt, skänka sina kläder till bättre behövande.   

 

Välgörenhetsorganisationer är också en aktör som berörs av vårt problemområde och hade kunnat 

medverka till att konsumenter avyttrar sina kläder utifrån ett hållbart sätt. Vårt förslag är att de 

borde arbeta mer med sina hemsidor, det vill säga uppdatera de till att bli mer inspirerande och 

informationsgivande. I vår studie framkom det att det är lätt att tvivla på 

välgörenhetsorganisationer och därför anser vi att det är viktigt att de arbetar på att göra deras 

arbete mer trovärdigt. Tilliten till olika välgörenhetsorganisationer skulle kunna ökas genom att 

de pratar mer öppet om sin verksamhet. Till exempel hade de via sina hemsidor kunnat förklara 

hur hela processen går till. Detta avser inlämning av de skänkta plaggen, vart kläderna hamnar, 

vilka länder och personer som får användning av klädesplaggen.    

7.2 Förslag till fortsatt forskning  
 

Avyttring av kläder är en del i en hållbar utveckling och vi anser att det är viktigt att forska vidare 

om. Vi har i möjligaste mån eftersträvat att få ta del av många olika synvinklar gällande kvinnors 

avyttring av kläder. Dock anser vi att eftersom studien varit begränsad till unga kvinnor som 

studerar vid HIT på Högskolan i Borås, hade det varit intressant att utöka undersökningen till 

olika Högskolor och universitet runtom i landet för att se om det finns några likheter respektive 

olikheter. Utöver detta hade det även varit intressant att utöka studien till unga kvinnor som inte 

är studenter och är yrkesverksamma. Detta hade skapat en ännu djupare inblick i unga kvinnors 

attityder om kläder, men framförallt avyttring av kläder. Det hade eventuellt också kunnat bidra 

med en helhetsförståelse kring problemområdet.  

 

Studien hade även kunnat utökas till manliga konsumenter för att få insikt i hur även män ser på 

kläder och vilka avyttringsalternativ som attraherar dem. Tidigare forskning har påvisat att unga 

kvinnliga konsumenter är den största bidragande faktorn till klädkonsumtionen, dock vet man 

inte hur mycket manliga konsumenter bidrar med? Därför skulle det vara intressant att se hur 

mycket det egentligen skiljer sig mellan kvinnor och män när det kommer till att konsumera 

kläder samt att se vad manliga konsumenter väljer att göra av med sina obrukbara klädesplagg. 

 

Vidare finns det forsknings gap gällande olika avyttringsalternativ. Det hade varit intressant att 

studera om och hur konsumenter väljer att sälja sina avlagda kläder. Vårt resultat visade att sälja 

inte var ett vanligt avyttringsalternativ. Det hade därför varit till nytta om det fanns mer forskning 

kring olika tillvägagångssätt vid försäljning av avlagda kläder. Då det möjligtvis skulle kunna 

inspirera fler unga konsumenter att sälja sina kläder vilket skulle kunna leda till att mindre kläder 

slängs i hushållssoporna.  
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Det finns även något idag som kallar för klädotek. Detta kan liknas till ett bibliotek, enda 

skillnaden är att utbudet är kläder istället för böcker. Idag finns det klädotek i mindre skala i 

Stockholm, Malmö och Göteborg. Det hade varit intressant att undersöka konsumenters syn på 

dessa och om de skulle kunna tänka sig att låna kläder istället för att ständigt köpa nya? Om detta 

skulle framkalla positiva attityder skulle detta innebära ett stort steg framåt mot en mer hållbar 

konsumtion.  

 

Samtidigt som det är av största vikt att kläder avyttras på ett miljövänligt sätt, är det lika viktigt 

att kläderna blir mer slitstarka som innebär att de kan hålla längre. Om företag skulle tillämpa 

detta skulle konsumenter troligtvis använda sina kläder betydligt längre än vad de gör idag, vilket 

skulle också ha en mer positiv påverkan på miljön. Detta skulle också kunna vara ett 

forskningsområde där det hade varit av intresse att se hur konsumenter resonerar kring kläder 

som håller en högre kvalitet. Med detta avses att kläderna ska bli mer slitstarka, det vill säga 

bättre material som håller längre samt att de ska vara bättre sydda. Frågan är då om konsumenter 

hade ändrat sina konsumtionsvanor och negligerat ”fast fashion” modet för att istället köpa 

klädesplagg som håller längre?  

 

Flera olika studier talar om brist på kunskap hos dagens konsumenter om klädkonsumtionens 

negativa miljöeffekter och därför anser vi att det är viktigt att utreda hur stor påverkan okunskap 

har på klädkonsumtionen? Om konsumenter får tillräckligt med kunskap om klädkonsumtionens 

miljöpåverkan och väljer att avyttra sina kläder på ett mer ansvarsfullt sätt kan det bli ett stort 

kliv framåt mot en mer hållbar konsumtion.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Inbjudan till fokusgruppsintervjuer  

 

Hej, 

 

Vi är två tjejer som studerar sista terminen på Civilekonomprogrammet vid institutionen 

Handels- och IT-högskolan. Vi arbetar just nu med vårt examensarbete som handlar om unga 

kvinnliga konsumenters avyttring av kläder som inte längre används. 

 

Vi avser att genomföra tre fokusgrupper med omkring sex-åtta deltagare i varje grupp. Avsikten 

är att grupperna ska diskutera och resonera kring hur man gör sig av med kläder man inte längre 

vill ha. Varje deltagare ombeds även ta med sig ett klädesplagg som de planerar att avyttra. 

 

Vi är mycket tacksamma om du har möjlighet att delta i denna undersökning. 

 

Vi planerar att genomföra fokusgrupperna vid följande datum: 

26/3kl:09.00 

27/3kl:09.00 

28/3 kl: 09.00 

 

Om du är intresserad av att delta så kontakta oss per e-mail senast fredagen den 16/3 och uppge 

vilket/vilka datum du kan och dina kontaktkuppgifter. 

 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar 

Irma Kaloper & Amelie Björnman 

 

Vid eventuella frågor kontakta oss gärna: 

Irma_kaloper@hotmail.com 

amelie@bjornman.se 

mailto:Irma_kaloper@hotmail.com
mailto:amelie@bjornman.se
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Bilaga 2: Fokusgruppsintervjuguide    
 

Syftet med denna studie är att ta reda på hur kvinnliga konsumenter i åldrarna 20-29 avyttrar sina 

kläder och hur de resonerar kring ämnet klädavfall.  

 

Vi vill förankra med samtliga respondenter att det går bra  att spela in fokusgruppsintervjun samt 

att de kommer få vara anonyma. Vi kommer börja intervjun med att låta varje respondent 

presentera sig själva 

 

Upplägget för den fokusgruppsintervjun kommer att delas upp i olika teman. De första två teman 

i upplägget kommer fungera som en introduktion till huvudämnet som är avyttring. Vi kommer 

avslutningsvis låta varje respondent berätta om sitt klädesplagg samt hur de planerar att avyttra 

det.  

 

Tema 1: Relationen till kläder 

 Vad betyder kläder för er?  

 Värderar ni klädesplaggen olika? 

 Vad inspirerar er när det gäller kläder? Vilka faktorer spelar in? 

 Vad är viktigt för er när ni anskaffar kläder?  

 Var skaffar ni kläder? (butik, byter med andra, seconhandbutik, loppmarknad, 

blocket/tradera m. m) 

 Har ni någon specifik budget för era klädinköp? 

Tema 2: Användning 

 Skiljer användningen beroende på klädesplagget? (Pris, kvalitet, märke) 

 Skiljer sig användningen beroende på olika tidsperioder i ert liv? (Studera, nytt arbete, bli 

förälder) 

 Hur länge använder ni kläder? (Tills det går ur modet, tills det går sönder, tills ni tröttnar) 

Tema 3(Huvudtema): Avyttring 

 Hur gör ni er av med kläder? 

 Varför gör ni er av med kläder på det sättet/sätten? Vad är den främsta anledningen? 

(Exempelvis ekonomi, bekvämlighet, hänsyn till miljö, värderingar hemifrån och 

kompisar och viljan att hjälpa andra?) 

 Vilka andra sätt att göra sig av med kläder känner ni till? (Dela, byta, donera, återvinna, 

slänga)? 

 Brukar ni slänga kläderna i soporna och i så fall varför? 

 Har typen av klädesplagg betydelse för hur ni väljer att göra er av med plagget? 
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Det medtagna plagget  

Härefter tänkte vi kort prata om klädesplagget ni har med er.   

 

 Frågor till varje enskild respondent: 

 Hur länge har du haft plagget? 

 Vad är anledningen till att du vill göra dig av med det? 

 Hur planerar du att göra dig av med det? 

 Varför gör du dig av med plagget på det sättet?  

 

Frågor till samtliga respondenter: 

 Hur ser ni andra på det plagg som tagits med? 

 Är det något plagg som ni skulle valt att behålla? 

 Skulle ni valt andra sätt att göra er av med plaggen? 

 

Avslutningsvis skulle vi vilja be er att inom 2-3 veckor ta en bild vid ett avyttringstillfälle så att 

vi kan få en illustration på hur och var ni avyttrar plagget. Det kan vara plagget ni har med er idag 

eller något annat plagg. Ni väljer själva vad ni tar kort på men bilden skall illustrera något ni 

associerar med själva avyttringen av plagget. Tanken är att detta skall illustrera hur unga 

kvinnliga konsumenter avyttrar sina klädesplagg idag. 
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Bilaga 3: Bilder på medtagna plagg 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och lärarutbildning, 
teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare som 
mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar och 
hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling och om 
organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, utveckla 
och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller marknadsföring. Bland våra 
IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-baserade 
kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information för att designa 
deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och 
designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-användning i företag och 
organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. Den 
övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper och 
kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som 
är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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