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I	  

Abstract 
 
In Sweden today we are consuming large quantities of clothes. Production of textiles 
have significant environmental effects, including high consumption of water and 
chemicals. An alternative to all the new produced clothes could be the second hand-
clothes market. 
 
The purpose of this study is to investigate whether the female clients of the stores 
Myrorna and Beyond Retro consume fewer newly garments because they consume 
second hand- and vintageclothes. 
 
We have used a quantitative study where we interviewed a total of one hundred 
respondents in connection with Myrorna and Beyond Retro stores. Furthermore, we 
have conducted five qualitative interviews with consumers of the above stores to 
capture respondents' reasoning behind the answers. 
 
The quantitative interviews show that a small majority consider themselves to 
consume fewer newly constructed garments when they consume second hand- and 
vintageclothes. The largest motive behind the purchase was that the second hand- and 
vintageclothes is unique and trendy. In the qualitative interviews were the result to 
our main question in reverse, and a deeper reasoning on their actions were disused. 
These respondents appeared in some cases have overestimated their consuming of 
second hand- and vintageclothes in relation to the newly constructed garments. 
 
 
Keywords: Second hand-market, Second hand-clothes, Vintage, Over-consumption, 
Consumers, Newly-produced clothes, Myrorna, Beyond Retro.  



	  
	  

II	  

Sammanfattning 
 
I dagens Sverige konsumeras årligen stora mängder kläder. Nyproduktion av textil har 
en betydande miljöpåverkan med bland annat stor åtgång av vatten samt mängder av 
kemikalier. Ett alternativ till allt nyproducerat skulle kunna vara 
andrahandsmarknaden för kläder.  
 
Syftet med studien är att undersöka om de kvinnliga kunderna hos butikerna Myrorna 
och Beyond Retro konsumerar färre nyproducerade plagg för att de konsumerar 
second hand- och vintagekläder. 
 
Vi har använt oss utav en kvantitativ undersökning där vi intervjuat totalt hundra 
stycken respondenter i anslutning till Myrorna och Beyond Retros butiker. Vidare har 
vi genomfört fem stycken kvalitativa intervjuer med vana konsumenter hos 
ovannämnda butiker, för att fånga deras resonemang bakom svaren.  
 
De kvantitativa intervjuerna visar på att en liten majoritet anser sig konsumera färre 
nyproducerade plagg för att de konsumerar second hand- och vintagekläder. Samt att 
det överhängande motivet bakom köpen var att second hand- och vintagekläder är 
unikt och trendigt. I de kvalitativa intervjuerna var resultatet på vår huvudfråga 
omvänd, och ett djupare resonemang fördes kring deras agerande. Dessa respondenter 
visade sig i vissa fall ha överskattat sitt konsumerande av second hand- och 
vintagekläder i förhållande till nyproducerade plagg.  
 
 
Nyckelord: Andrahandsmarknaden, Second hand-kläder, Vintage, Överkonsumtion, 
Konsumenter, Nyproducerade kläder, Myrorna, Beyond Retro. 
 
  



	  
	  

III	  

Förord 
 
Textil och mode samt dess påverkan på oss konsumenter är något som vi författare 
finner ett stort intresse i. Till stor del anses denna bransch vara positiv men det finns 
en baksida. I takt med allt snabbare modeväxlingar och ständig tillströmning av nya 
kläder ökar även miljöförstöringen. Textil produktion kräver enorma mängder vatten 
och påverkar ofta vår miljö negativt, speciellt i redan hårt drabbade områden. Vi vill 
med denna rapport undersöka en alternativ marknad till nyproducerade kläder, 
andrahandsmarknaden, och på så sätt få en inblick i konsumenternas motiv till att 
konsumera second hand- och vintagekläder. Vi vill även få kännedom i hur insatta 
konsumenterna är i de miljöproblem som orsakas av nyproduktion av kläder samt om 
dess konsumerande av andrahandskläder ersätter inköp av nyproducerade eller bara är 
ytterligare plagg till garderoben. 
 
Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Åsa Haggren som stöttat oss under 
arbetets gång, samt till de respondenter som tagit sig tid till att medverka i vår studie. 
 
 
Göteborg 2012 
 
Sofia Bernestål 
Johanna Börjesson 
Malin Janitzek  



	  
	  

IV	  

Innehållsförteckning 
 

1. Inledning         1 

1.1 Bakgrund         1 

1.2 Problemdiskussion       2 

1.2.1 Forskningsfråga       2 

1.3  Avgränsningar        3 

1.4  Syfte         3 

1.5  Nyckelord         3 

1.6  Begrepp och definitioner       3  

1.7  Uppsatsens disposition       5 

 
2.  Metod          6 

 2.1 Undersökningsmetod       6 

 2.2 Datainsamling        6 

  2.2.1 Primärdata       6 

  2.2.2 Sekundärdata       6 

 2.3 Framtagande av respondenter      7 

 2.4 Framtagande av intervjufrågor      8 

  2.4.1  Kvantitativa intervjufrågor     8 

  2.4.2  Kvalitativa intervjufrågor     8 

 2.5 Källkritik och trovärdighet      8 

 
3. Teori          9 

3.1 Tidigare forskning        9 

  3.1.1 Motiv        9 

  3.1.2 Förbrukade kläder i Sverige     10 

  3.1.3 Förbrukade kläder i världen     11 

3.2 Flöden av kläder        12 

  3.2.1 Nyproduktion av kläder      12 

  3.2.2 Trender och påverkan till köp     13 

 3.3 Andrahandsmarknaden       14 

 3.4. Företagsbeskrivning       15 

  3.4.1 Myrorna        15 

  3.4.2 Beyond Retro       15 



	  
	  

V	  

4.  Resultat av den empiriska undersökningen    16 

 4.1 Resultat från intervjuerna       16 

  4.1.1  Resultat kvantitativa intervjuer    16 

  4.1.2  Jämförelse Myrorna/Beyond Retro    18 

  4.1.3 Resultat kvalitativa intervjuer     20 

 

 5.  Analys          23 

5.1 Det bakomliggande motivet till konsumtion av     23 

      second hand- och vintagekläder 

 5.2 Konsumerande av second hand- och vintagekläder   23 

 5.3 Återanvändandet av second hand- och vintagekläder   24 

 5.4 Second hand- och vintagekonsumtion med miljö i åtanke  24 

  

6. Slutsats          25 

6.1 Konsumerar Myrorna och Beyond Retros kunder färre     25                      

      nyproducerade plagg för att de konsumerar  

      second hand- och vintagekläder? 

6.2 Vilka underliggande motiv har konsumenterna för köp    25 

       av second hand- och vintagekläder? 

6.3 Vad gör konsumenterna med de second hand- och    25 

       vintagekläder de inte längre vill ha? 

 

      7. Diskussion         26 

 7.1 Egna reflektioner        26 

 7.2 Uppsatsens tillförlitlighet       27 

 7.3 Förslag på vidare forskning      28 

 

      8. Källförteckning        29 

 

9. Bilagor          31 

 9.1 Kvantitativa intervjufrågor      31 

 9.2 Tabeller         32 



	   1	  

1. INLEDNING 
 
1.1 Bakgrund 

 
I dagens Sverige konsumeras årligen stora mängder kläder. Under 2000-talet har 
nettoinflödet av kläder samt hemtextil ökat med uppemot 40 procent och låg år 2008 
på närmare 15 kg/per person och år (Carlsson et al. 2011).   
Nyproduktionen av textil har en betydande miljöpåverkan där det krävs stora mängder 
vatten och kemikalier (Palm 2011). 
 
Dagens mode byggs upp av en ständig tillströmning av nya plagg och accessoarer 
som aldrig tycks upphöra. Kläder ger konsumenten en möjlighet att visa sin sociala 
status, något som tycks bli allt mer viktigt i ett samhälle där betydelsen av identitet 
ständigt ökar. Fortfarande köps kläder för dess specifika funktion men i allt högre 
utsträckning för att framhäva sig själv och visa för andra vem man är, vill vara och 
vad man står för. Dagens massproduktion och den ökade välfärden har gjort modet 
betydligt mer tillgängligt för gemene man, men det gör det också mycket svårare för 
de konsumenter som vill sticka ut från mängden (BT 2011). 
 
Andrahandsmarknaden även kallad second hand-marknaden säljer begagnade varor så 
som kläder, möbler och leksaker (Nationalencyklopedin 2012). I modesammanhang 
talar man även om ordet vintage, vilket kommer ifrån det latinska ordet för vinskörd 
av årgångsviner och syftar till kläder och accessoarer som är av äldre karaktär och 
god kvalitet (Nationalencyklopedin 2012). 
 
I dagens Sverige har rapporter kring överkonsumtion och det faktum att 
tillgängligheten av second hand- och vintagekläder blir allt större gjort att denna 
marknad vuxit sig stark. Frälsningsarméns butik Myrorna redovisade 2011 ett 
överskott på tio procent, vilket motsvarar nästan 50 miljoner kronor. Förklaringen till 
detta tros bero på den ständiga miljödebatten och att medvetenheten hos 
konsumenterna därmed ökat (Frälsningsarmén 2012). Karin Nielsen, butikschef för en 
av Myrornas butiker i Göteborg, tror även att detta fenomen beror på att 
andrahandsmarknaden inte är beroende av konjunkturförändringar, vilket annars 
starkt påverkar konsumtion i övrigt (Frälsningsarmén 2012). 
 
En annan stor bidragande faktor till att andrahandsmarknaden har upplevt ett 
uppsving de senaste åren är det faktum att det har blivit trendigt. I dagens samhälle 
påverkas vi ständigt av sociala medier så som bloggar, Facebook och Twitter. Detta 
har bland annat bloggaren Elsa Billgren (Billgren 2012) tagit tillvara på och tipsar 
dagligen sina läsare om second hand och vintage butiker där man kan fynda unika och 
trendiga plagg. 
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1.2 Problemdiskussion 
 

Det senaste årtiondet har innehållit snabba modeväxlingar, med hög klädkonsumtion, 
samtidigt som klädpriserna aldrig har varit på en lägre nivå. Likaså har 
tillgängligheten ökat med såväl fler fysiska klädbutiker som webshoppar vilket har 
gjort att modet är en naturlig del för många. Oberoende om du bor i en storstad eller 
på en mindre ort kan du idag följa modet och därmed köpa kläder som återspeglar 
detta. Den snabbt växande modemarknaden tycks inte avta, och som ett led av detta 
skapas det stora miljöproblem. Idag förbrukar vi närmare 40 procent mer kläder och 
andra textilier än för tio år sedan, vilket motsvarar ca 15-20 kg. För att kunna erbjuda 
svenska konsumenter dessa mängder av billiga kläder betalar miljön ett högt pris 
(Naturskyddsföreningen 2012). Produktionen av textil påverkar hela vår natur men de 
största problemen relateras till vatten. Antingen är det den stora mängd kemikalier 
som krävs för produktion som gör vattnet otjänligt, eller så blir uttaget av vatten som 
krävs för stort. För att producera ett kg textil krävs närmare 350 liter vatten, något 
som oftast tas från redan hårt drabbade områden (Engvall 2007). 
 
Samtidigt som konsumtionen av nyproducerade plagg ständigt ökar har även second 
hand- och vintagemarknaden vuxit sig allt starkare. Förra året slog butikskedjan 
Myrorna rekord med tio procent överskott, något som kan bero på en ökad 
medvetenhet hos konsumenterna när det gäller såväl miljön som de sociala aspekterna 
(Frälsningsarmén 2012).  
 
I vår studie undersöks huruvida second hand och vintage konsumtionen leder till att 
färre nyproducerade plagg inhandlas av dessa konsumenter. Är köp av second hand-
och vintagekläderna till största del en trend som ger bäraren en möjlighet att vara unik 
och trendig? Är det bara ytterligare plagg till garderoben? Eller ersätter de 
nyproducerade plagg, vilket på sikt skulle kunna generera en lägre produktion av nya 
kläder? 
 

1.2.1 Forskningsfråga 
 
Konsumerar Myrorna och Beyond Retros kunder färre nyproducerade plagg för att de 
konsumerar second hand- och vintagekläder? 
 

-‐ Vilka underliggande motiv har konsumenterna för köp av second hand- och 
vintagekläder? 

 
-‐ Vad gör konsumenterna med de second hand- och vintagekläder de inte längre 

vill ha? 
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1.3 Avgränsningar 
 
Studien har avgränsats till den övergripande forskningsfrågan samt underfrågorna och 
syftar till att utreda huruvida Myrorna och Beyond Retros kunder som konsumerar 
second hand- och vintagekläder konsumerar färre nyproducerade plagg eller ej.  
 
Vi har valt att endast fokusera på kunder till butikskedjorna Myrorna och Beyond 
Retro då dessa är två av de största aktörerna på den svenska second hand- och 
vintagemarknaden. Vidare har vi begränsat oss till kvinnliga konsumenter i åldrarna 
15-65 år vilka ses som den största målgruppen då kvinnor mer frekvent konsumerar 
än män. Vi kommer inte heller att undersöka likheter eller skillnader mellan åldrarna 
på respondenterna. 
 

1.4 Syfte 
 
Syftet med studien är att undersöka om de kvinnliga kunderna hos Myrorna och 
Beyond Retro konsumerar färre nyproducerade plagg för att de konsumerar second 
hand- och vintagekläder. Rapporten innefattar även en jämförelse mellan de båda 
butikernas konsumenter och deras konsumtionsvanor.  
 

1.5 Nyckelord 
 
Andrahandsmarknaden, Second hand-kläder, Vintage, Överkonsumtion, 
Konsumenter, Nyproducerade kläder, Myrorna, Beyond Retro. 
 

1.6 Begrepp och definitioner 
 
Second hand-  Även kallad andrahandsmarknaden, säljer 

begagnade kläder, möbler och leksaker i andra 
hand (Nationalencyklopedin: Second hand 
2012). 

 
Vintage- Används inom modevärlden och syftar till 

välbevarade second hand-kläder av god kvalitet 
(Nationalencyklopedin: Vintage 2012). 

 
Överkonsumtion- Någon klar definition på detta begrepp finns 

inte. Men i denna uppsats innebär 
överkonsumtion följande: ohållbar konsumtion. 
Syftar till konsumtion som överstiger jordens 
naturresurser.  

 
Vinstdrivande organisation-  Någon klar definition på detta begrepp finns 

inte. Men i denna uppsats innebär vinstdrivande 
organisation följande: En organisation med ett 
vinstdrivande syfte. 

 
Ideell organisation-  En organisation som icke är offentlig, icke-

statlig och icke vinstdrivande (Wikipedia 2012). 
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Haute Couture (klänningar)-  Den yppersta formen av sömnadskonst, ansedd 
såväl konstskicklig som exklusiv och dyrbar och 
utövad endast av ett fåtal ledande modehus i 
Europa (Natinalencyklopedin: Haute Couture 
2012).   
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 1.7 Uppsatsens disposition 
 
Uppsatsen har, för att uppfylla syftet med vår studie, disponerats på följande sätt: 
 
I kapitel två redogörs för metodval. Där förklaras val av metod som har varit såväl 
kvantitativa som kvalitativa och i intervjuform. Vidare beskrivs vårt urval av 
respondenter samt val av intervjufrågor. Datainsamling har skett via både primär- och 
sekundärdata och beskrivs även det kortfattat. Slutligen diskuteras källkritik och 
trovärdighet. 
 
Kapitel tre är en förklarande teoridel. Där redogörs för tidigare forskning på området. 
Vidare ges en inblick i de resurser som krävs för nyproducerade kläder, samt trender 
och påverkan till köp. Där beskrivs även andrahandsmarknaden samt 
företagsbeskrivning av både Myrorna och Beyond Retro.  
 
I kapitel fyra presenteras resultaten av våra kvantitativa samt kvalitativa intervjuer. 
Där finns en total sammanställning samt en jämförelse mellan de båda butikskedjorna, 
vilka presenteras i diagram. De kvalitativa intervjusvaren finns beskrivna med ord och 
meningar för att ge utrymme till respondenters åsikter.  
 
I kapitel fem presenteras analysen. Det är en analysdel där vi analyserar empirin i 
förhållande till den teoretiska referensramen.  
 
I kapitel sex finns vår slutsats presenterad, samt svaret på vår forskningsfråga. Där går 
att läsa om anledningar till köp av second hand-kläder, huruvida second hand och 
vintage konsumenter handlar färre nyproducerade plagg eller ej samt vad de gör med 
de second hand- och vintagekläder de inte längre vill ha. 
 
I det sista och avslutande kapitel sju diskuterar vi vår studie, dess tillförlitlighet, samt 
ger förslag på vidare forskning.  
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2. METOD 
 
2.1 Undersökningsmetod 

 
I valet av undersökningsmetod kan man använda sig av två olika alternativ, 
kvantitativ- eller kvalitativmetod. Skillnaden dessa två emellan är att vid en 
kvantitativ studie samlas information in i form av siffror, med fokus på mängd, antal 
och frekvens. Den kvalitativa studien syftar till att samla data med hjälp av ord, text 
och handlingar där man via analyser får ett mer specificerat resultat med personliga 
åsikter som fokus. Kvalitativa analyser ökar förståelsen för respondentens 
resonemang bakom det slutgiltiga svaret (Lantz 2007). 
 
Vår studie bygger på båda typerna av undersökningsmetod, då vi anser att 
kombinationen av dessa har gett ett bra underlag för att besvara vår 
problemfrågeställning.   
 
Den kvantitativa undersökningen har genomförts med hjälp av intervjuer vilket är den 
vanligaste metoden inom forskningssammanhang. Det går ut på att intervjuaren frågar 
ut en respondent i taget (Ejvegård 2009). Vi tog fram fyra enkla och lättbesvarade 
frågor, varpå vi ställde dessa personligen till berörda konsumenter hos butikerna 
Myrorna och Beyond Retro. 
 
Till den kvalitativa undersökningen har vi valt att genomföra fem djupintervjuer där 
respondenterna noggrant valts ut utifrån deras second hand- och vintageköpvanor. Vi 
tog fram tio djupgående frågor som gav utrymme för resonemang och åsikter. 
Intervjuerna spelades in samtidigt som anteckningar fördes allt för att på bästa sätt 
fånga respondentens resonemang bakom svaren.  
 

2.2 Datainsamling 
 
Vi har i vår studie använt oss av såväl primär- som sekundärdata. För att hitta lämplig 
litteratur har vi till stor del använt oss av den databas som finns tillgänglig via 
Högskolan i Borås. Vidare har vi sökt bland referenser och källförteckningar i de verk 
vi funnit intressanta.  
 

2.2.1 Primärdata 
 

Vår primärdata består av information från våra intervjuer samt är hämtad från 
vetenskapliga artiklar och tidigare studier som berör vårt ämnesval. Vi har funnit 
mycket relevant information i rapporten ”Mot en mer hållbar konsumtion” (2012) 
som ingår i rapportserien vetenskap för profession som genomförs av Högskolan i 
Borås. 
 

2.2.2 Sekundärdata 
 
Som sekundärdata har vi tagit del av information från böcker, företagens hemsidor 
genom tidigare skrivna uppsatser samt tidningsartiklar.  
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2.3 Framtagandet av respondenter 
 
Respondenter till de kvantitativa intervjuerna bestod av kunder hos butikskedjorna 
Myrorna och Beyond Retro. Vid tre olika tillfällen, varav två i Stockholm och ett i 
Göteborg, intervjuades kunderna i anslutning till ovannämnda butiker. Intervjuerna 
genomfördes under lunchtid samt sen eftermiddag. Sammanlagt besvarade 100 
stycken respondenter våra frågor, 50 stycken från vardera butikskedja.  
 
Våra kriterier för urval av respondenter till de kvantitativa intervjuerna: 
 

-‐ Respondenten skall vara kvinna 
-‐ Respondenten skall stämma in på ett åldersspann mellan 15-65 år 
-‐ Respondenten skall konsumera second hand- och vintagekläder på Myrorna 

eller Beyond Retro 
 
Respondenter till de kvalitativa intervjuerna valdes ut bland vänner och bekanta vars 
konsumerande av second hand/vintage kläder var väl kända. Det togs även hänsyn till 
det faktum att alla mer eller mindre frekvent handlade i både Myrorna och Beyond 
Retros butiker. Totalt fem personer deltog i de kvalitativa intervjuerna vilket 
sammanlagt med de kvantitativa ansågs vara ett rimligt antal för omfattningen av vår 
studie. Då de kvalitativa intervjuerna ägde rum efter det att den kvantitativa 
undersökningen genomförts kunde en klar majoritet av yngre respondenter urskiljas. 
Då detta ansågs vara den största målgruppen för de båda butikerna valdes därför 
respondenter inom ett mindre åldersspann ut.  
 
Våra kriterier för urval av respondenter till de kvalitativa intervjuerna: 
 

-‐ Respondenten skall vara kvinna 
-‐ Respondenten skall stämma in på ett åldersspann mellan 20-30 år 
-‐ Respondenten skall vara en van konsumenten hos antingen Myrorna eller 

Beyond Retro. 
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2.4 Framtagandet av intervjufrågor 
 

Frågorna till såväl de kvantitativa som kvalitativa intervjuerna har formulerats av oss 
författare. De kvantitativa intervjufrågorna utformades så att respondenten snabbt 
skulle kunna förstå innebörden och ge ett tillförlitligt svar.   
För att ge de respondenter som varken har kunskap, åsikt eller uppfattning i frågan en 
möjlighet till trovärdigt svar bör alternativ som vet ej eller ingen åsikt inkluderas 
(Ejvegård 2009). Detta togs hänsyn till och infördes bland frågorna. Djupare 
frågeställningar med personliga åsikter som fokus sparades till de kvalitativa 
intervjuerna där respondenterna intervjuades enskilt och under avslappnade former.   
 
  2.4.1 Kvantitativa intervjufrågor 
 
För de kvantitativa intervjuerna togs fyra enkla frågor fram. För ett snabbt 
genomförande fanns svarsalternativ på de påståenden som överensstämde bäst med 
respondenten. Alternativ som annat och vet ej inkluderades för att ge ett så 
tillförlitligt resultat som möjligt (Ejvegård 2009). Det var vi författare som 
genomförde intervjuerna samt fyllde i svaren.  
 
Den första frågan användes för att sålla ut de konsumenter som inte brukade 
konsumera second hand- och vintagekläder utan befann sig i butikerna av andra 
anledningar. De respondenter som besvarade frågan nekande fick inga efterföljande 
frågor och inkluderades därmed inte i studien. Fråga nummer två kunde besvaras med 
mer än ett svarsalternativ då respondenterna till stor del hade flera anledningar till 
varför de konsumerade second hand- och vintagekläder. Den tredje frågan var den 
som skulle besvara vår huvudfråga och den slutliga frågan fanns med för att 
undersöka vad som sker med de kläder konsumenterna inte längre vill ha. För frågor 
se Bilaga 9.1. 
 

2.4.2 Kvalitativa intervjufrågor 
 
De kvalitativa intervjuerna genomfördes med totalt fem respondenter, där intervjuerna 
ägde rum var för sig och i en lugn och trygg miljö. Intervjuerna skedde i form av att 
frågor ställdes var på respondenten fick möjlighet till att reflektera och uttrycka sina 
åsikter fritt. Intervjuerna spelades in samt att anteckningar fördes, allt för att på bästa 
möjliga sätt fånga respondentens åsikter och resonemang. Respondenterna bestod av 
kvinnor i åldrarna 21-25 år och valdes ut för dess kontinuerliga second hand och 
vintage konsumerande.  
 
Intervjuaren lät respondenten att fritt resonera kring frågorna, men ibland behövdes en 
utveckling av svaren för att på så sätt få klarhet i vad man verkligen menade.  
 

2.5 Källkritik och trovärdighet 
 
Då vi i första hand har använt oss av vår egen undersökning, andra studier på 
forskningsnivå samt vetenskapliga artiklar anser vi att våra källor är trovärdiga. De 
sekundära källorna så som dagstidningar har tagits med efter noggrant övervägande 
då de speglar dagens samhälle vilket vi anser gör de till relevanta källor för vår studie.   
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3. TEORI 
 

3.1 Tidigare forskning 
 
Då andrahandsmarknaden har växt mycket under de senaste åren, har även intresset 
till de underliggande motiv som finns hos konsumenter ökat. Man kan skåda 
forskningsrapporter och vetenskapliga artiklar som behandlar fenomenet. Men det 
finns dock få rapporter kring konsumenters intentioner till att konsumera second 
hand- och vintagekläder. Med detta i åtanke har teoretiska texter valts ut, som 
behandlar konsumenters motiv och intentioner, vid att antingen konsumera eller 
donera till andrahandsmarknaden.  
 

3.1.1 Motiv 
 

”A Second-hand Shoppers’ Motivation Scale: Antecedents, Consequences, and 
Implications for Retaliers” (2010)  -  Denis Guiot & Dominique Roux 
 
I artikeln ”A Second-hand Shoppers’ Motivation Scale: Antecedents, Consequences, 
and Implications for Retaliers” (2010) har författarna Denis Guiot och Dominique 
Roux undersökt varför konsumenter väljer att handla second-hand. Studien utfördes i 
Frankrike och presenterar en skala med åtta olika faktorer som ligger till grund för 
köp av andrahands varor. I studien diskuteras hur denna skala kan tillämpas för både 
vidare forskning samt för strategier i detaljhandeln.  
 
Genom såväl kvantitativa samt kvalitativa intervjuer och med två olika 
datainsamlingar med totalt 708 respondenter genomfördes studien i Frankrike. Den 
kvalitativa studien genomfördes i två steg med en fokusgrupp samt med mer 
djupgående intervjuer i respondenternas hem. Där fick de redovisa vad de inhandlat, 
genom vilken kanal samt vilka motiv som låg bakom deras val. Studien visade på en 
stor variation i hur frekvent konsumerandet var samt i antal produkter som inhandlats.  
 
Det resultat som presenteras visar på en hierarkisk struktur indelad i tre 
huvudgrupper, kritiska, ekonomiska samt lustfyllda motiv. Dessa grupper har i sin tur 
mer specifika underfaktorer enligt följande: 
 

• Kritiska motiv 
”Ta avstånd från systemet” 
”Etniska och ekologiska” 

 
• Ekonomiska motiv 

”Tillfredsställande priser” 
”Sökandet efter rättvisa priser” 

 
• Lustfyllda motiv 

”Skattjakt” 
”Originalitet” 
”Social kontakt” 
”Nostalgi” 

 
(Guiot & Roux 2010)  
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3.1.2 Förbrukade kläder i Sverige 
 
”Mot en mer hållbarkonsumtion” (2012) -  Karin M Ekström, Eva Gustafsson, 
Daniel Hjelmgren & Nicklas Salomonson 
 
En nyutkommen studie, Mot en mer hållbar konsumtion (2012), har gjorts av forskare 
på Högskolan i Borås där de undersöker konsumenters beteende och bakomliggande 
faktorer kring de kläder de längre inte vill ha. Rapporten ingår i ett större 
forskningsprojekt som i sin helhet ska utveckla kunskap och lösningar för att minska 
det textila klädavfallet. För att undersöka sitt syfte i denna rapport har man använt sig 
av kvantitativa metoder där de genomfört enkätfrågor på Gekås i Ullared avseende 
återanvändning och återvinning av kläder med totalt 689 respondenter. Även 
kvalitativ metod har använts med mer djupgående intervjuer av fokusgrupper 
(pensionärer elva stycken, unga modemedvetna sex stycken och barnfamiljer sex 
stycken).  Intervjuer och observationer av deltagare i en klädbytardag har även format 
rapportens resultat. 
 
Intressanta resultat som framgått från denna studie är att gapet mellan uttalad omtanke 
för miljön och agerande tycks vara störst i gruppen yngre konsumenter. Likväl 
redovisar rapporten ett resultat på att unga konsumenter är mer trendkänsliga och 
impulsiva i sina köp än de äldre som ställer högre krav på kvalitet och hållbarhet och 
tycks klä sig mer efter eget tycke och smak.  En hög sparsamhet hos de äldre går även 
att utläsa av rapporten. På klädbytardagen redogör författarna i rapporten om vissa 
ombytta roller mellan unga och gamla människor angående hållbarhet ur 
miljösynpunkt. De yngre anstränger sig för att agera miljövänligt medan de äldre 
istället påvisar en större antydan till att vara sparsamma. De besöker klädbytardagen 
för att i första hand fynda billiga kläder, inte att se dem återanvändas. 
 
Motiven bakom samtliga respondenters avyttring av kläder kan man utläsa i denna 
studie inte skiljer sig nämnvärt.  Dyra, snygga och/eller välbevarade kläder sorteras ut 
för att säljas, bytas, eller ges bort till vänner och familj.  Billigare kläder med någon 
defekt, skänks till välgörenhet i gott samvete att göra sig av med plagg som kan vara 
till nytta för andra.  Att skänka kläder förknippas inte med en hållbar miljö för 
konsumenten. Det framgår av rapporten att konsumenterna inte vet att flertalet 
välgörenhetsorganisationer lämnar en stor del av inlämnade kläder till återvinning. 
Enligt enkätstudien som gjorts och fokusgruppintervjuerna redovisades det att kläder 
som slängs och blir till sopor inte källsorteras.  Detta på grund av att det helt enkelt 
finns för lite information om just textilier och avfallshantering av dessa. 
Intresset för att handla second hand har ökat även hos övriga grupper, inte bara 
anammats av miljömedvetna kunder.  Resultatet i rapporten redovisar däremot olika 
bakomliggandes syften till att handla second hand mellan de olika grupperna.  Till 
exempel handlar de unga modeintresserade second hand-kläder främst för att det 
tycks vara unikt och trendigt, mer än att de har en miljöaspekt i åtanke. Den äldre 
generationen söker mer billiga second hand fynd. En blandad grupp tar helt avstånd 
från second hand då de främst anser att second hand-kläder är ohygieniska och ett 
tecken på att man har det sämre ekonomiskt ställt. Författarna i rapporten spekulerar i 
om intresset för att köpa second hand-kläder rimligen hade varit större om det 
förknippats med modemedvetenhet och miljöansvar (Ekström et al. 2012). 
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3.1.3 Förbrukade kläder i världen 
 
”Cosumer clothing disposal behaviour: a comparative study” (2011) - Constanza 
Bianchi & Grete Birtwistle 
 
Constanza Bianchi och Grete Birtwistle, författarna till ”Cosumer clothing disposal 
behaviour: a comparative study” (2011) har tittat närmare på förhållandet mellan 
Fast fashion och det allt växande avfall som detta genererar. Med Fast fashion menas 
kollektioner med korta livscykler, som är i begränsad upplaga och till lågt pris, allt för 
att få konsumenten att komma till ett snabbt beslut och införskaffa varan. Syftet med 
studien är att empiriskt undersöka två metoder för ett mer hållbart förhållande till 
klädavfall, att donera till välgörenhet eller att skänka till familj och vänner.  
 
Man vill undersöka vilka motiv som driver oss människor till att välja mellan de två 
olika metoderna att hantera klädavfall, och om det finns någon skillnad beroende på 
var i världen man lever. Som grund till denna empiriska undersökning har Bianchi 
och Birtwistle valt att jämföra två länder som har kommit olika långt i 
industrialiseringen av samhället, nämligen Australien och Chile. Man har även valt att 
avgränsa sig till att studera kvinnor i de två länderna, av anledningen att kvinnor 
konsumerar mer frekvent än män. 
 
Man har redan innan undersökningen kunnat konstatera att det finns faktorer som 
påverkar människans beslut när det kommer till att donera till välgörenhet eller 
skänka till familj och vänner, exempel på detta är: 
 
Att konsumenter som är oroliga över den påverkan vi har på miljön, är mer benägna 
att anstränga sig så att man ej gör sig av med kläder på ett sätt som kan skada 
omgivningen. Detta gäller inte bara kläder utan även hushållsavfall då man väljer att 
källsortera.  
 
Att konsumenters ålder påverkar ens förhållande till klädavfall, man fann att yngre 
konsumenter var mer benägna att göra sig av med produkter med liten 
hänsyn till ytterligare användning eller miljöpåverkan. 
 
Undersökningen genomfördes i form av ett frågeformulär på internet, där 
respondenterna fick besvara frågor relaterade till undersökningens syfte. I resultatet 
fann man att respondenterna i Australien återvann i högre grad än respondenterna i 
Chile. Men man kunde också utläsa att i båda länderna indikerade svaren att de flesta 
respondenterna har en god kännedom kring miljöfrågor. Vid frågan om man valde att 
skänka till familj och vänner var skillnaden mellan länderna marginell men högre hos 
respondenter i Chile. Den största skillnaden kunde dock utläsas vid frågan om man 
donerar till välgörenhet, där var frekvensen högre i Australien än i Chile.  
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3.2  Flöden av kläder 

Nettoinflödet av nyproducerade kläder samt hemtextil har under 2000-talet ökat med 
uppemot 40 % och låg 2008 på närmare 15kg per person och år i Sverige (Carlsson et 
al. 2011). Kläder som årligen slängs som avfall i landet uppgår till åtta kg per person 
enligt plockanalyser som gjorts av Avfall Sverige (2005), det vill säga hälften av det 
som köps blir till sopor. Alla kläder som kasseras blir däremot inte kategoriserade till 
gruppen avfall. Cirka 26 000 ton textilier per år samlas in till större 
välgörenhetsorganisationer i Sverige. Detta motsvarar ca tre kg per person och år och 
20% av nettoinflödet av textilier. Majoriteten av de insamlade textilierna kommer från 
hushållen (Carlsson et al. 2011). Världen över har människor under 2000-talet 
spenderat närmare 6,9 biljoner svenska kronor på kläder (IFM 2012). 

3.2.1 Nyproduktion av kläder 

Likväl är det värt att veta om de stora naturresurser som klädproduktionen lägger 
beslag på. Att odla ett kg Bomull kräver både en stor mängd vatten och olja. 7000 till 
29000 liter vatten och 0,3 kg olja är vad som går åt vid en vanligt förekommande 
bomullsproduktion. (Fletcher 2008). För att producera ett kg textilier har man i en 
rapport från Naturskyddsföreningen uppmärksammat en siffra på 350 liter 
vattenförbrukning. (Engvall 2007). Att ta en så stor mängd vatten från naturen 
drabbar jordbruket och tillgången på dricksvatten liksom de omgivande ekosystemen 
(Naturskyddsföreningen 2012). Produktionen av alternativa fibermaterial som 
Polyester och Nylon belastar också miljön och måste vägas in. Fletcher, författaren 
till ”Sustainable Fashion &Textiles” (2008) pekar på att energiåtgången för att 
tillverka ett kg Polyester är 109 MJ, motsvarande siffra för Nylon är 150 MJ.1 Ett 
ytterligare mått på den miljöpåverkan som produktionen av textilier gör anspråk på är 
den mängd koldioxidekvivalenter2 som redovisas- nämligen 15 kg 
koldioxidekvivalenter per nytt kg blandad polyester/bomullstextil (Palm 2011). 

Inte nog med de naturresurser som går åt vid nyproducerade kläder är också 
användandet av kemikalier påtaglig i form av bekämpningsmedel vid odlingar och vid 
textilbehandling i fabriker. Mest berör de kemikalier som tillförs till textilier i 
fabrikerna och då framförallt vid infärgning och ytbehandling av textilien. Ungefär ett 
kg kemikalier går åt till att producera en vanlig T-shirt (Olsson et al. 2009). 
Kemikalier är både farligt för miljön och hälsan. Beroende på reningsanläggning och 
typ av kemikalie, släpps det ut olika mängd från fabrikerna och påverkar då miljön 
negativt genom föroreningar (Naturskyddsföreningen 2012). En viss mängd 
kemikalier återstår också i den färdigbehandlade textilien. Exempel på kemikalier 
som används i textilier är antibakteriella medel, azofärgämnen och tungmetaller- 
exempelvis Bly samt Silver. Dessa ämnen har olika sätt att påverka sin omgivning på, 
vilka omfattar både människor och naturen. Vissa ämnen ger hudirritation vid kontakt 
med kemikalien och är allergiframkallande samt kan påverka hjärnans utveckling hos 
barn.  Samtliga nämnda kemikalier orsakar långtidseffekter i vattenmiljön och är 
mycket giftigt för vattenlevande organismer. Främst azofärgämnen har förmågan att 
också kunna brytas ned till cancerframkallande arylaminer (Olsson et al. 2009).  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Det	  motsvarar	  energiinnehållet	  i	  ca	  3,4	  respektive	  4,6	  liter	  bensin	  (SGC	  2011)	  
2	  Gemensam måttenhet för utsläpp av växthusgaser. Används för att beräkna den sammanlagda 
växthuseffekten av olika växthusgasutsläpp (Statistikcentralen).	  
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3.2.2 Trender och påverkan till köp 
 
I vilken grad köper den kvinnliga konsumenten nyproducerade kläder? En nutida 
trend bland klädkonsumtionen som finns i allra högsta grad runt omkring oss är den 
så kallade Fast fashion trenden. Exempel på kedjor som lever denna företagskultur är 
Gina Tricot, KappAhl, H&M och Zara. Fast fashion karaktäriseras av kollektioner 
med korta livscykler, begränsad upplaga och låga priser. Huvudsyftet med detta 
koncept är att styra kunden till att snabbt fatta ett direkt beslut. Detta för att undvika 
att gå miste om en produkt i butik med kort utgåva (Bruce & Daly 2006). Som 
konsument har du ofta råd att impulsköpa många nya plagg tack vare det låga priset 
som Fast fashion erbjuder.   
 
Under senare delen av 2000- talet har en motreaktion till Fast fashion vuxit fram och 
begreppet Slow fashion gjorde sig känt (Fletcher 2008). Aktuella konsumenter som 
har anammat denna trend inhandlar en begränsad mängd kläder samt att de föredrar 
finare plagg av god kvalitet som har mindre miljöpåverkan. De värdesätter också en 
unik design. Med dessa värderingar är denna grupp mer öppen för second hand-köp. 
Det är inte helt ovanligt att Slow fashion även kombineras med Re-design, där laga 
och sy om sina kläder ligger i fokus (Naturskyddsföreningen 2012). 
 
Trender har en betydande effekt på individens motiv bakom sin klädkonsumtion men 
det har också samhällsklimatet. Mitchell, American Generations: Who They Are, How 
They Live, What They Think (2003), hävdar att en grupp människor som växer upp 
under samma politiska och sociala system, tillhör samma generationskohort. 
Konsumtionsbeteendet hos individen formas också av den närmaste omgivningen. 
Som känt uppfostras barn av sina föräldrar men även barnets beteende kan påverka 
föräldern (Ekström 2007). 
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3.3 Andrahandsmarknaden 
 
Andrahandsmarknaden är benämningen på second hand- och vintagemarknaden i 
Sverige, och innebär försäljning av begagnade varor så som kläder, möbler och 
leksaker. Vintage innebär främst kläder och accessoarer som är av äldre karaktär och 
god kvalitet (Nationalencyklopedin 2012). 
 
Historiskt sett har andrahandsmarknaden både kulturellt och ekonomiskt betytt 
mycket över hela världen. Enligt Palmer författare av boken Old clothes: New looks 
kan man spåra andrahandsmarknaden tillbaka till renässansens Italien på 1300-talet, 
där så kallade rigattiere, som försörjde sig på att sälja begagnade och använda kläder.  
Man menar också att andrahandsmarknaden var så betydande att flera hundra hushåll 
i städer över hela Italien livnärde sig på detta. Anledningen till att denna marknad 
växte sig så stor var att nyproducerade kläder var dyra och något endast de välbärgade 
i samhället hade råd med. Som resultat av detta fick rigattiere en betydande roll i 
samhället och somliga blev rika och fick stor framgång. En rigattiere var främst män 
men det fanns även kvinnor som utövade yrket. Andrahandsmarknaden i Florence på 
1300-talet dominerade klädförsäljningen i samhället och hölls på bestämda platser 
under stora marknader.  
 
Insamlingen skedde genom donationer av privatpersoner eller genom att man köpte 
upp stora partier på öppna auktioner. Det är också av vikt att påpeka att denna 
andrahandsmarknad som rådde bestod till stor del av att man sydde om äldre kläder 
och lagade de som behövdes. På detta sätt skapade man kläder som var användbara 
och eftertraktade. Anledningen till detta var att kläderna var gjorda av dyra material 
så som silke, vilket gjorde att kläderna eller nya kläder som tillverkades behöll sitt 
värde många år framöver.  Man tror även att detta är anledningen till att det idag inte 
finns så många kläder bevarade från denna tid, då man återanvände materialen och 
kläderna tills dess att det var oanvändbara (Palmer 2005). 
 
En intressant faktor att tänka på var att även fast andrahandsmarknaden började som 
en motreaktion till den dyra nyproducerade klädesmarknaden, så kom 
andrahandsmarknaden att intressera även de välbärgade i samhället. Likt idag sträckte 
sig försäljningen över ekonomiska och kulturella gränser (Palmer 2005). 
 
I dagens Sverige har andrahandsmarknaden likt 1300-talets Italien en betydande plats 
i samhället, och för många är det en naturlig del av vardagen. Andrahandsmarknaden 
kan delas in i två läger, ideella organisationer vars överskott går till välgörenhet, 
exempel på detta är Myrorna (Myrorna: Vårt uppdrag 2012), samt vinstdrivande 
organisationer, exempelvis Beyond Retro (Beyond Retro 2012). Men skillnaderna 
slutar inte där, utan man kan även se skillnader i pris, kvalitet och märke. Med detta 
menas att de ideella organisationerna tar emot kläder i form av donationer som 
uppfyller de kvalitets krav man har ställt men lägger ingen större vikt på dess 
ursprung. Medan vinstdrivande organisationer köper in sina kläder från bland annat 
de ideella organisationerna, men kläderna är noga utvalda. Man tittar bland annat på 
kvaliteten, material och vilket märke eller vilken designer som står bakom. Här är 
alltså inte mängden av kläder det viktiga utan de ”rätta” kläderna (Beyond Retro 
2012).  
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3.4 Företagsbeskrivning 
 
Här följer en kort beskrivning av det två organisationer som har valts ut inför denna 
studie.  
 

3.4.1 Myrorna 
 
Myrorna är som nämnts tidigare en ideell organisation där överskottet går till det 
välgörenhetsarbete som Frälsningsarmén bedriver. En stor del av Frälsningsarméns 
sociala verksamhet består av så kallad öppen verksamhet, där det bland annat finns 
dagcenter för hemlösa, missbrukare och andra grupper i samhället som är i behov av 
stöd och hjälp (Myrorna: Vart går pengarna 2012).  
 
Idag finns det över trettio butiker i hela Sverige med 350 anställda. Men man har näst 
intill lika många ”samarbetare” som genom praktikplatser, arbetsträningsprogram 
eller som volontärer arbetar på Myrorna (Myrorna: Om 2012). 
 
Myrornas affärsidé bygger på att man tar tillvara på det överskott som samhället 
generar i form av kläder, möbler och husgeråd, för att sedan sälja dessa vidare. Men 
utöver detta ser man det även viktigt att idag ge människor som av olika anledningar 
behöver en nystart i arbetslivet en chans till en meningsfull sysselsättning (Myrorna: 
Vårt uppdrag 2012).  
 
Myrorna beskriver sitt arbete på följande sätt:  
 
”Myrorna ska verka för en mer hållbar värld genom att aktivt driva en utveckling för 
ökad återanvändning samt vara den bästa vägen in på arbetsmarknaden för 
människor som av olika skäl inte har sysselsättning” (Myrorna: Vårt uppdrag 2012). 
 

3.4.2   Beyond Retro 
 

Beyond Retro är en vintagebutikskedja som verkar i Sverige och Storbritannien med 
åtta butiker jämt fördelat länderna emellan samt en online webshop. I Sverige 
öppnades den första butiken 2005 i stadsdelen Södermalm i Stockholm. Idag finns det 
tre butiker i Stockholm och en i Göteborg.  Beyond Retro är en vinstdrivande 
organisation vars produkter köps in via bland annat välgörenhetsorganisationer. På 
detta sätt ser man det som ett bidrag till att hjälpa välgörenhetsföretag i deras sociala 
arbete (Beyond Retro: Om 2012). 
 
Historiskt sett öppnades den första Beyond Retrobutiken i ett nedlagt mejeri i östra 
London år 2002. Där riktade man in sig på att sälja 20-talsmodé, och genom att skapa 
en unik och annorlunda miljö lyckades man bidra med en betydande plats på 
vintagemarknaden. Sortimentet idag består av kläder och accessoarer av naturliga och 
konstgjorda material, där allt ifrån skräddasydda haute coutureklänningar, korsetter, 
pennkjolar och mycket mer (Beyond Retro: Om 2012). 

Beyond Retro beskriver sitt arbete på följande sätt:  

”Beyond Retro erbjuder det största, ledande urvalet av handplockade vintagekläder 
till sina stilmedvetna kunder!” (Beyond Retro: Om 2012).  
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4. RESULTAT AV DEN EMPIRISKA UNDERSÖKNINGEN 
 

4.1 Resultat från intervjuerna 
 
Resultaten från de kvantitativa intervjuerna presenteras i diagram för att på ett så 
överskådligt sätt som möjligt se utgången. De kvalitativa resultaten finns beskrivna i 
text för att på bästa möjliga sätt fånga respondenternas åsikter och resonemang kring 
intervjufrågorna. 

   
4.1.1  Resultat kvantitativa intervjuer  

 
Nedan presenteras en sammanställning av det totala resultatet utan hänsyn till 
skillnader mellan de olika butikerna Myrorna och Beyond Retro. 

 
 

 
 

Utifrån diagrammet ovan kan man utläsa att en majoritet konsumerar second hand-
och vintagekläder för att det är trendigt och ger konsumenterna en möjlighet att finna 
någonting unikt att bära. Samtidigt är miljön och en hållbar konsumtion viktigt för 
respondenterna. Priset har även det betydelse men är inte den avgörande faktorn till 
köp för de flesta. 
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Som går att utläsa i detta diagram handlar konsumenterna färre nyproducerade plagg 
när de handlar second hand- och vintagekläder. Väl värt att notera är den knappt 
märkbara skillnaden mellan de klara ”Ja”-sägarna och de som besvarat frågan ”Nej” 
eller ”Vet ej”. 

 

 
 
En övervägande majoritet, 72 %, skänker sina second hand- och vintagekläder vidare 
enligt diagrammet ovan. 18 % av respondenterna besvarade frågan med ”Annat” och 
där framkom alternativ som klädbytardagar, re-make och försäljning på marknader 
och internet. Ett fåtal väljer att slänga de second hand- och vintagekläder de inte 
längre vill behålla.  
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4.1.2 Jämförelse mellan Myrorna och Beyond Retro 
 

Varför handlar du second hand- och vintagekläder? (%) 
 

 
På ovanstående fråga skiljer sig svaren åt från de olika butikskedjorna. En majoritet 
av Beyond Retros kunder handlar för att det är trendigt och unikt. Myrornas 
konsumenter finner att de tre svarsalternativen ”Trendigt och unikt”, ”Miljö och 
hållbar konsumtion” och ”Billigt” är ungefär likvärdiga och påverkar deras val till 
omkring samma grad. 
 
 

Handlar du färre nyproducerade plagg för att du handlar 
second hand- och vintagekläder? (%) 
 

 
Svaren på ovanstående fråga resulterar i övervägande ”Ja” för de båda butikernas 
konsumenter.   
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Vad gör du med de second hand- och vintagekläder som du 
inte längre vill ha? (%) 

 
 
Den sista frågan angående vad som görs med de second hand- och vintagekläder som 
de inte längre vill besvarades med att en klar majoritet från de båda butikerna skänker 
sina kläder vidare. Ett fåtal väljer att slänga sina kläder och ytterligare ett par väljer 
andra alternativ där exempel som klädbytardagar, re-make eller sälja på marknader 
och internet nämndes.  
 
 

  

0	  

10	  

20	  

30	  

40	  

50	  

60	  

70	  

80	  

Slänger	   Skänker	   Annat	  

6	  

73	  

21	  
14	  

72	  

14	  

Beyond	  Retro	  

Myrorna	  



	   20	  

4.1.3  Resultat kvalitativa intervjuer 
 
Här följer en sammanställning av de resultat som framkom under de kvalitativa 
intervjuerna, fråga för fråga. Det läggs ingen vikt på vem respondenten i fråga är, utan 
resultaten sammanställs i den mån det går in en sammanhängande text. Då vissa 
frågor är av ja/nej karaktär, presenteras dessa i punktform. 
  

1. Av vilken anledning handlar du second hand- och vintagekläder? 
 
Denna fråga gav likt många av de andra frågorna respondenten utrymme till att 
resonera fritt därav var svaren varierande och ibland något diffust kopplade till frågan 
men de ansågs så viktiga att vi har valt att ta med dem ändå. Det svar som uttrycktes 
av samtliga var att det är roligt, att man kan fynda något unikt och individuellt. Att 
handla second hand- och vintagekläder är också spännande då man aldrig riktigt vet 
vad man kan hitta, utan man kan få tag i något ”udda” som en respondent uttryckte 
det. Samtliga uttryckte även att man konsumerar second hand- och vintagekläder av 
en ekonomisk anledning, för att det är billigt och att man därmed har råd med mer. En 
respondent ansåg att det var billigare än nyproducerat så som H&M och ZARA, men 
att det då beror på vilken second hand- och vintagebutik man besöker. Myrorna och 
Stadsmissionen är ett billigare alternativ och Beyond Retro är nästan dyrare som 
respondenten i fråga uttryckte det. En respondent hävdade att man även strävar efter 
att få bära kläder från andra epoker, så som 60-tals mode, och att äldre kläder även är 
av bättre kvalitet och därmed håller längre. Det framkom även att om man hittar något 
man känner är speciellt och unikt så kan man tänkta sig att betala lite mer för detta.  
 
Fyra av fem respondenter menade även att man gjorde det av miljömässigt 
engagemang, då man återanvänder kläder som annars skulle slängas. Det svar som 
uttrycktes av alla respondenter flera gånger var att man konsumerade second hand- 
och vintagekläder för att man då ägde något unikt som ingen annan har.  
 

2. På vilket sätt tror eller tycker du att det är miljövänligt att handla second 
hand- och vintagekläder? 

 
Genom att man konsumerar second hand och vintage så slänger man inte kläder utan 
återanvänder dem. En respondent uttryckte det som att man inte bidrar till ”köp och 
släng”-samhället som råder idag, då man tar tillvara på det som finns. Det framkom 
även åsikter som, genom att konsumera second hand- och vintagekläder produceras 
mindre nytt. Vilket i sig leder till att mindre av jordens resurser krävs. 
 

3. Handlar du färre nyproducerat för att du konsumerar second hand-och 
vintagekläder? 

 
Respondent 1: Ja 
Respondent 2: Ja 
Respondent 3: Nej 
Respondent 4: Nej 
Respondent 5: Nej 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att majoriteten av respondenter inte konsumerar 
mindre nyproducerat då man konsumerar second hand- och vintagekläder.  
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4. Procentuellt hur stor mängd second hand- och vintagekläder handlar du 
jämfört med nyproducerat varje månad? 

 
Respondent 1:  50 % second hand- och vintagekläder 
    50% nyproducerade kläder 
 
Respondent 2:  30% second hand- och vintagekläder 

70% nyproducerade kläder 
 
Respondent 3:  20% second hand- och vintagekläder 

80% nyproducerade kläder 
 
Respondent 4:  10% second hand- och vintagekläder 

90% nyproducerade kläder 
 
Respondent 5:  35% second hand- och vintagekläder 

65% nyproducerade kläder 
 

5. Är du införstådd i hur klädproduktion påverkar miljön? 
 
-Visste du att det bland annat krävs 29 000 liter vatten för att odla ett kg bomull 
och att bomullsodling oftast sker i länder där tillgång till vatten är en bristvara. 
 
Denna fråga delades upp i två delar, först fick respondenten resonera fritt kring hur 
klädproduktion påverkar miljön. Sedan fick respondenten reda på fakta kring 
bomullsodling och möjlighet till att ta ställning till detta.  
 
Samtliga respondenter förutom en sades sig veta att det är dåligt för miljön men inte 
på vilket sätt och att man borde få veta mer. Den respondent som inte stämde in på 
vad som sades ovan visste att miljön förstördes på så sätt att vatten och miljö 
förorenas av produktionen och att framför allt frakten av kläder från fabrik till butik är 
miljöförstörande, speciellt då en stor del av produktionen är belägen i Asien. 
Anledningen till att denna respondent kände till detta sades vara för att hon är med i 
Green Peace och att informationen kommer därifrån.  
 
Det svar som uttrycktes av samtliga respondenter var att många fabrikörer bryter mot 
mänskliga rättigheter, att arbetarna behandlas dåligt, det är dåliga arbetsförhållanden, 
barnarbetare används och att människor därmed far illa. En respondent refererade till 
att H&M för något år sen ertappades med att ha barnarbetare i en av sina fabriker i 
Asien och att detta var mycket hemskt.  
 
Då respondenten fick reda på fakta kring bomullsodling, var det ingen av dem som 
var medvetna om detta. En respondent upplevde det hemskt att man inte visste detta 
och att de stora butikskedjorna borde informera sina kunder mer om hur produktionen 
verkligen sker och hur det påverkar miljön. Samtliga respondenter påpekade även en 
vilja av att veta mer kring detta. 
 
Det finns alltså ett intresse kring hur miljön påverkas av klädproduktion men som det 
ser ut idag vet man ytterst lite och desto mer om hur arbetarna i fabrikerna påverkas.  
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6. Tror du att människors inställning till second hand- och vintagekläder 
har förändrats något under de senaste åren? 

 
Samtliga svarade ja på denna fråga och uttryckte det som att det blivit modernt, att 
modeintresserade konsumerar second hand- och vintagekläder för att det är ”coolt” 
som en respondent uttryckte det. Man ansåg att det hade blivit trendigt att konsumera 
second hand, och att mode idag lutar mot att göra det ”fula snyggt” som en annan 
respondent sade. Man berättade också om att det blivit modernt att ta något gammalt 
plagg och sy om det till något nytt. En respondent påpekade att man trodde att 
människors åsikter hade förändrats, att man idag konsumerade second hand- och 
vintagekläder för att det är mer miljövänligt i jämförelse med nyproducerat, men att 
tanken av att det är trendigt fortfarande är en starkt bidragande faktor.  
 

7. Om du är ute efter en tröja och bestämmer dig för att gå ut på stan för att 
shoppa, går du då först till en second hand- eller vintagebutik innan du 
går till någon av de stora butikskedjorna? 

 
Svaret på denna fråga var nej, letar man efter specifikt en tröja gick man oftast till 
H&M och ZARA som en respondent uttryckte det. Men man påpekade också att om 
man letade efter en väska så gick man först till second hand- och vintagebutiker då två 
av tre respondenter köpte nästan alla sina väskor i andrahand.  
 

8. Handlar du på Myrorna? 
 
Samtliga respondenter konsumerar på Myrorna. 
 

9. Handlar du på Beyond Retro? 
 
Samtliga respondenter konsumerar på Beyond Retro. 
 

10. Hur mycket av det du har på dig idag har du handlat i second hand eller 
vintage butik? 

 
-‐ Hur stämmer det överens med det svar du uppgav på fråga nr 4 angående 

hur mycket second hand- och vintagekläder du konsumerar i förhållande 
till nyproducerade? 

 
Samtliga respondenter bar inte ett enda second hand- eller vintageplagg.  
  
Respondenterna besvarade följdfrågan först efter att de angett antal second hand- och 
vintagekläder de bar vid intervjutillfället. Samtliga respondenter fann detta både 
överraskande och intressant och ett resonemang kring anledningen följde. Två 
respondenter ändrade till och med sina svar på fråga 4 från 50-50 % second hand- och 
vintagekläder till 30-70 % respektive 55-45 % till 35-65 %. Gemensamt för dem alla 
var att de tänkte till lite extra kring huruvida deras svar verkligen stämde överens med 
verkligheten.  
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5. ANALYS  
 
I analysen kommer vi att genom uppsatsens frågeställning och syfte analysera det 
resultat som framkommit från undersökningen med hjälp av det teoretiska ramverket. 
Vidare kommer materialet i teorin att jämföras med empirin, vilket för oss vidare till 
våra slutsatser.  
 

5.1 Det bakomliggande motivet till konsumtion av second hand- och 
vintagekläder. 

 
I artikeln ”A Second-hand Shoppers’ Motivation Scale: Antecedents, Consequences, 
and Implications for Retaliers” (2010) har författarna Denis Guiot och Dominique 
Roux undersökt varför konsumenter väljer att konsumera second hand. Det resultat 
som presenteras visar på en hierarkisk struktur indelad i tre huvudgrupper, kritiska, 
ekonomiska samt lustfyllda motiv. De kritiska motiven innebär ett avståndstagande 
från dagens masskonsumtion samt etniska och ekologiska aspekter. Ekonomiska 
motiv innebär möjligheten till tillfredsställande och rättvisa priser. Vidare beskriver 
Guiot och Roux (2010) de lustfyllda behoven som skattjakt, originalitet, social 
kontakt och möjlighet till att finna nostalgiska artiklar.  
 
Enligt vår undersökning framkom det att våra respondenter konsumerar utifrån 
samma faktorer som Guiot och Roux (2010) har påvisat i sin studie. Dock prioriteras 
de bakomliggande motiven till köp annorlunda i vår undersökning där det framkom 
att second hand- och vintagekläder konsumeras i första hand för att det är unikt och 
trendigt. Detta kan likställas med Guiot och Roux (2012) lustfyllda behov som dock 
inte var det primära motivet i deras studie. Snarare var det den kritiska 
avhållsamheten mot dagens masskonsumtion samt de etniska och ekologiska 
aspekterna som styrde konsumenterna mot second hand.   
 

5.2 Konsumerande av second hand- och vintagekläder. 
 
Nettoinflödet av nyproducerade kläder samt hemtextil har under 2000-talet ökat med 
uppemot 40 % och låg 2008 på närmare 15kg per person och år i Sverige samtidigt 
som andrahandsmarknaden växer sig allt starkare (Carlsson et al. 2011). Ett bevis på 
detta är att 2011 visade Myrorna ett överskott på tio procent, vilket motsvarar närmare 
50 miljoner kronor (Frälsningsarmen 2012).  
 
I de kvalitativa intervjuerna framkom det att respondenterna tycks tro att 
produktionen av nya kläder minskar vid konsumtion av second hand- och 
vintagekläder trots att dessa inte ersätter de nyproducerade. Som man kan utläsa i den 
teoretiska referensramen så växer sig såväl den nyproducerade- som second hand- och 
vintagemarknaden starkare. Detta tyder på en ökad konsumtion snarare än att den ena 
ersätter den andra. Resultaten styrks av såväl den kvantitativa som kvalitativa studien 
där majoriteten av respondenterna konsumerar second hand- och vintagekläder för att 
det är unikt och trendigt. Likväl är det dessa konsumenter som i samma takt fortsätter 
att konsumera nyproducerat. Vår kvantitativa studie visar att 62 % av respondenterna 
från Beyond Retro som handlar second hand- och vintagekläder för att det är unikt 
och trendigt inte handlar färre nyproducerade, motsvarande siffra för Myrorna var  
42 %.  
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5.3 Återanvänder konsumenterna sitt klädavfall 
 
Enligt Bianchis och Birtwistle empiriska undersökning ”Cosumer clothing disposal 
behaviour: a comparative study” (2011) agerar konsumenter som är orolig över den 
påverkan människor har på miljön i högre utsträckning med att återvinna sitt 
klädavfall. Det framkom även att detta skilde sig mellan de två berörda länderna 
Australien och Chile, då respondenterna i Australien i större utsträckning valde att på 
olika sätt återanvända sitt klädavfall. Detta resultat kan ställas i jämförelse med vår 
empiri, då det framkom att majoriteten av respondenter låter sitt klädavfall antingen 
doneras, skänkas eller säljas. Ser man vidare på hur länderna är uppbyggda så 
beskriver författarna att Australien och Chile är olika långt komna i 
industrialiseringen av samhället och detta kan vara en orsak till dess skillnad. Ser man 
till vår undersökning och det faktum att den är genomförd i Sverige stämmer även 
detta överens med det resultat som framkommit av respondenterna i Australien.  
 

5.4 Second hand- och vintagekonsumtion med miljö i åtanke 
 
Enligt det teoretiska ramverket går det åt upp till 29000 liter vatten vid odling av 
bomull samtidigt krävs det vid textiltillverkning stora mängder farliga kemikalier 
(Olsson et al. 2009). Detta är både farligt för miljön och hälsan. Beroende på 
reningsanläggning och typ av kemikalie påverkar det miljön negativt, förorenar 
grundvattnet och vattendrag samt marker (Naturskyddsföreningen 2012). Enligt våra 
kvalitativa intervjuer så verkar inte konsumenterna vara medvetna om 
miljöaspekterna kring nyproducerade kläder utan det är snarare mänskliga rättigheter 
och barnarbete som är det man har uppmärksammat.  
 
Väl anmärkningsvärt är att 42 % av de av Beyond Retros konsumenter som ansågs sig 
ha miljön och en mer hållbar konsumtions som skäl till att konsumera second hand- 
och vintagekläder trots detta inte minskade sina inköp av nyproducerade plagg. Detta 
tyder på att man inte är medveten om att konsumera second hand- och vintagekläder 
samtidigt som man i samma takt fortsätter konsumera nyproducerat inte leder till att 
minska de miljöproblem som produktionen av nya kläder innebär. För att få en mer 
hållbar framtid måste vi konsumenter minska vår konsumtion av nyproducerat och ett 
sätt att göra detta vore att ersätta med mer second hand- och vintagekläder.  
 
 Motsvarande siffra för Myrorna, av de som anses konsumera second hand- och 
vintagekläder av miljömässiga skäl men trots det inte minskar sin konsumtion av 
nyproducerade plagg, var endast 14 %. Anledningen till detta kan vi endast spekulera 
i. En orsak skulle kunna vara det faktum att Myrorna är en välgörenhetsorganisation 
och detta i sig kan locka till sig mer medvetna kunder, vars engagemang sträcker sig 
även till hur man konsumerar kläder. Beyond Retro tycks i större utsträckning 
attrahera de konsumenter som vill vara unika och trendiga. 
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6. SLUTSATS 
 
I det här kapitlet presenterar vi de slutsatser som besvarar vår problemfrågeställning 
samt våra underfrågor. 
   

6.1 Konsumerar Myrorna och Beyond Retros kunder färre 
nyproducerade plagg för att de konsumerar second hand- och 
vintagekläder? 

 
• Ja (53 %) 
• Nej (37 %) 
• Vet ej (10 %) 

 
Slutsatsen man kan dra är att med en liten majoritet så anser Myrorna och Beyond 
Retros kunder att de konsumerar färre nyproducerade plagg för att de konsumerar 
second hand- och vintagekläder.  
 

6.2 Vilka underliggande motiv har konsumenterna för köp av second 
hand- och vintagekläder? 
 
Svar enligt rangordning: 

 
• Unik och trendig (42 %) 
• Miljö och en hållbar konsumtion (30 %) 
• Billigt (28 %) 
• Annat (0 %) 

 
Som kan utläsas anger respondenterna med en majoritet att det är möjligheten att 
finna unika och trendiga plagg som är motivet bakom konsumtionen av second hand- 
och vintagekläder. Miljön och en hållbar konsumtion samt det ofta billiga priset är 
även det en bidragande faktor till köpet. De två sistnämnda svarsalternativen är något 
som i större grad påverkar Myrornas kunder vilket går att avläsa i det jämförande 
diagrammet mellan de båda butikerna.  
  

6.3 Vad gör konsumenterna med de second hand- och vintagekläder de 
inte längre vill ha? 
 
Svar enligt rangordning: 
 
• Skänker (72 %) 
• Annat (18 %) 
• Släng (10 %) 

 
En övervägande majoritet skänker sina second hand- och vintagekläder vidare. Detta 
är något som speglar de båda butikerna och deras konsumenter väl. En del 
respondenter väljer att göra sig av med dessa kläder genom klädbytardagar, re-make 
eller sälja på marknader och internet. Dessa svar inkluderas i alternativet ”Annat”. Ett 
fåtal väljer att slänga. 
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7. DISKUSSION 
 
Studiens syfte var att undersöka om de kvinnliga kunderna hos Myrorna och Beyond 
Retro konsumerar färre nyproducerade plagg för att de konsumerar  
second hand- och vintagekläder. Vidare undersöktes de motiv som ligger bakom 
konsumtionen samt hur det hanterar sitt second hand- och vintageklädavfall.  
 

7.1 Egna reflektioner 
 

Uppsatsens syfte var att få bukt på om second hand- och vintagekläder ersätter inköp 
av nyproducerade plagg hos de kvinnliga konsumenter som handlar på butikerna 
Myrorna och Beyond Retro. Innan studiens början hade vi våra gissningar på vad 
resultatet skulle luta åt, nämligen att det inte konsumeras färre nyproducerade plagg 
vid köp av second hand- och vintagekläder. Våra spekulationer skulle visa sig stämma 
till viss del. Enligt de kvantitativa intervjuresultaten framkom att totalt 53 % ansågs 
sig handla färre nyproducerade plagg till följd av att de konsumerade second hand- 
och vintagekläder, en liten majoritet. Även skillnaden mellan de båda butikerna var 
marginell och med övervägande ”Ja” som svar.  
 
Det intressanta är när man tittar på resultaten från de kvalitativa intervjuerna och de 
svar som respondenterna gav på denna fråga. Där besvarade en liten majoritet frågan 
med ”Nej” istället. I de kvalitativa intervjuerna fick respondenterna uppskatta i 
procent hur mycket second hand- och vintagekläder respektive nyproducerade de 
konsumerade per månad. I ett par av fallen kan man fundera över hur sanningsenliga 
respondenterna var i sina svar då samtliga inte bar ett enda second hand- eller 
vintageplagg vid intervjutillfället. Två utav dem ändrade till och med sina svar om hur 
mycket de handlade procentuellt av de båda alternativen, och sänkte sin andel av 
second hand- och vintagekläder. Till följd av detta kan man även fundera över de 
kvantitativa intervjusvaren på den berörda frågan. Hade svaren blivit annorlunda om 
de fått tänka efter mer noggrant? Och var de helt sanningsenliga eller uppgav de ett 
svar som de ansåg lät bra?  
 
Som nämns i analysen handlar en liten majoritet av respondenterna från den 
kvantitativa studien för att det är unikt och trendigt. Hos Beyond Retro handlar dessa 
konsumenter till större delen inte färre nyproducerade plagg. Detta kan påvisa att de 
inte har miljön som sitt främsta motiv bakom sin klädkonsumtion. Kanske beror detta 
på att trendiga kläder går att finna i såväl andrahandsbutiker som i de 
massproducerande butikskedjorna som enbart säljer nya kläder. Begreppet trendigt är 
brett och kanske är det just kombinationen av nytt och gammalt som gör 
konsumenterna mest unika.  
 
Att en övervägande majoritet av respondenterna väljer att skänka de second hand- och 
vintagekläder de inte längre vill ha var ingenting som förvånade oss. För att 
återkoppla till oss själva så känns det inte helt korrekt att slänga fullt dugliga kläder i 
soporna, detta verkar också vara en uppfattning som respondenterna delar med oss. 
 
Under uppsatsens gång tycker vi att arbetet har gett oss en stor inblick i det berörda 
ämnet och vi känner att vi har fått en större förståelse för hur olika beteenden och 
ageranden visar sig hos konsumenter i och med deras köpvanor. Myrorna och Beyond 
Retro valdes ut för att de motsvarar två olika aktörer på den svenska 
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andrahandsmarknaden. Detta känner vi har gett uppsatsen en rättvis bild av hur den 
svenska andrahandsmarknaden faktiskt ser ut och detta gör därmed resultatet av vår 
frågeställning tillförlitligt.  
 

7.2 Uppsatsens tillförlitlighet 
 
Våra primära källor i form av de kvantitativa samt kvalitativa intervjuerna är de som 
legat till grund för att besvara vår problemfrågeställning. Det man nu kan fråga sig är 
om valet av metod samt urval av respondenter kunde gjorts annorlunda. Hade vi fått 
ett annorlunda utfall om respondenterna både varit män och kvinnor samt om vi 
intervjuat fler konsumenter? Vi ansåg det rimligt för omfattningen av vår studie att 
hundra respondenter för de kvantitativa intervjuerna samt fem stycken för de 
kvalitativa var fullt tillräckligt. Vidare diskuterade vi valet av respondenter till de 
kvalitativa intervjuerna som utgjordes av vänner och bekanta. Får man tillförlitliga 
svar från sina vänner? Eller hade det varit bättre för undersökningen att välja 
respondenter utan någon personlig koppling? Vi ser ingen anledning till att våra 
respondenter inte skulle kunna besvara intervjufrågorna sanningsenligt då dessa var 
av en allmän karaktär. Vi ser det snarare som en fördel då respondenterna känner sig 
trygga i vårt sällskap och därmed kan resonera fritt utan begränsningar. För oss var 
det viktigt att hålla intervjuerna professionella och inte väga in våra egna åsikter och 
värderingar på ett sätt som då skulle kunna styra respondenterna.  
 
Man kan också diskutera respondenterna som intervjuades på Beyond Retro i 
Göteborg, då denna butik ligger i samma lokal som TopShop-butiken, vilket är en stor 
butikskedja för nyproducerade kläder världen över. Det man kan väga in är, skulle 
alla respondenter som utfrågades vanligtvis besöka Beyond Retro om butiken legat på 
en annan plats? Eller fick vi med kunder som kommit dit för att handla på TopShop? 
Detta har vi haft med i åtanke, men då den första intervjufrågan var; ”Handlar du 
second hand- och vintagekläder?” känner vi att vi lyckats eliminera denna oklarhet.  
 
Valet av intervjufrågor arbetades fram under en längre tid, men så här i efterhand 
känner vi att frågan ”Vad gör du med de second hand- och vintagekläder du inte 
längre vill ha?” möjligtvis skulle ha innehållit fler svarsalternativ. Ett svar som kom 
upp ett par gånger under intervjuerna var att man sålde de kläder som man inte längre 
ville ha, detta skulle då kunna varit ett av svarsalternativen. Genom att ha så få 
svarsalternativ till denna fråga kan vi möjligtvis ha styrt respondenterna till att känna 
att inget påstående passade in på dem. Vi tror att svarsalternativet ”Annat” täckte upp 
detta problem.  
 
Sammanfattningsvis anser vi vår studie vara trovärdig och de resultat vi kommit fram 
till tillförlitliga. 
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7.3 Förslag på vidare forskning 
 
Under uppsatsens uppbyggnad har vi identifierat ett flertal intressanta områden som vi 
inte vidrört djupare på grund av den begränsade tidsramen samt avgränsningarna i 
studien. Nedan följer några förslag till vidare forskning på ämnet: 
 

• En mer omfattande studie kring konsumenters medvetenhet om de 
miljöproblem som orsakas av textilproduktion. 

 
• Undersöka vad som skulle få konsumenter att ersätta fler nyproducerade 

plagg med andrahandskläder. 
 

• Forskning om hur man bättre kan marknadsföra miljöförstöringen som 
uppstår vid textilproduktion.  
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9. BILAGOR 
 
9.1 Kvantitativa intervjufrågor 

 
 
Följande frågor ställdes till respondenterna i de kvantitativa intervjuerna: 
 

• Handlar du second hand- eller vintagekläder? 
 

• Vilket av dessa påståenden stämmer bäst in på dig när du handlar second 
hand/vintage? 

 
- Det är unikt och trendigt 
- Jag tänker på miljön och en mer hållbar konsumtion 
- Det är billigt 
- Annat 

 
• Handlar du färre nyproducerade plagg för att du handlar second hand-

/vintagekläder? 
 

- Ja 
- Nej 
- Vet ej 
 

• Vad gör du med de second hand-/vintagekläder du inte längre vill ha? 
 
- Slänger 
- Skänker 
- Annat 
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 9.2 Tabeller 
 
 
   


