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Abstract 

It is no surprise that global consumption has had a negative impact on the environment. The 

textiles industry, which produces nearly 80 billion pieces of clothing every year, has made a 

significant contribution to the downward spiral of the environment. In addition to this, 

clothing also has a relatively short lifespan in todays’ society. Some of the reasons consumers 

dispose of old clothing is to keep up with fashion trends and make more room in their closets. 

Although, a great deal of unwanted clothing is donated to charities, some clothing however, is 

still thrown away in trash cans; up to 95 percent of this could have been reused or recycled. 

 

Hence the purpose of this study was to investigate how young, Swedish women dispose of 

clothing, and why they choose the alternatives they do. The study had a qualitative approach 

and the empirical material was collected through a preliminary investigation as well as 

through seven semi-structured interviews. 

 

The results show that young, Swedish women dispose of clothing when they have become 

tired of it, when the clothing has become damaged and when it is considered outdated. Like 

previous studies have shown, the most common behavior was to donate to charities. However, 

this only applied to clothing when its condition was good enough to be worn by someone else. 

Pieces of clothing that the women did not think anyone else would want to wear were instead 

thrown away. The main reason for this behavior was that the women lacked of knowledge of 

other alternatives to dispose of such clothing. Furthermore, the women generally chose the 

disposal alternatives that were the easiest for them, which is why convenience was also a 

dominant factor. 

 

This study contributes to the understanding of consumers’ disposal decisions regarding 

clothing. The research paper is written in Swedish. 
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Sammanfattning 
 
Att världens konsumtion leder till stora påfrestningar på miljön är ingen nyhet, och eftersom 

det årligen produceras cirka 80 miljarder plagg är textilbranschen en stor bidragande faktor. 

Kläder har dessutom en relativt kort livstid i dagens samhälle, innan konsumenterna väljer att 

bortskaffa dem för att följa nya modetrender och få mer plats i garderoben. En stor mängd av 

bortskaffade kläder ges bort eller skänks till bättre behövande. Dock finns det fortfarande 

kläder som också slängs i hushållssoporna, trots att upp till 95 procent av slängda plagg skulle 

kunna återanvändas eller återvinnas. 
 
Syftet med denna studie var därför att undersöka hur unga svenska kvinnor gör när de 

bortskaffar kläder, och varför de väljer de alternativ de gör. Studien har genomförts med en 

kvalitativ metod och det empiriska materialet samlades in genom en förundersökning samt via 

sju semistrukturerade intervjuer. 

 
Resultatet visade att unga kvinnor bortskaffar kläder som de har tröttnat på, som är trasiga 

eller som upplevs som ofräscha. Som tidigare studier visat var det mest förekommande 

alternativet att bortskaffa på att skänka kläderna vidare, vilket dock endast gällde hela och 

rena plagg. Av de plagg som kvinnorna ansåg att ingen annan skulle vilja bära slängde de 

flesta sina gamla kläder i soporna. Detta berodde framförallt på brist på kunskap om andra 

möjliga alternativ. Dessutom framkom även att kvinnorna generellt valde de sätten att 

bortskaffa kläder på som de ansåg vara enklast, varför tillgängligheten av alternativ också var 

en avgörande faktor. 

 

Studien bidrar till att skapa förståelse för konsumenters beteende vid bortskaffning av kläder. 
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1. Inledning 

Denna uppsats kommer handla om den ökande klädkonsumtionen och konsumenters 

förhållningssätt till denna, i synnerhet vad gäller återanvändning och återvinning. Målet med 

studien är att undersöka faktorer som påverkar valet av alternativ till bortskaffandet av kläder, 

det vill säga den handling som konsumenter gör då de anser sina kläder vara förbrukade 

(Joung 2013). 

1.1. Introduktion 

Att den snabbt växande klimatförändringen till stor del beror på mänskliga aktiviteter är något 

som majoriteten av klimatforskare är överens om. Vår ständiga konsumtion är något som 

påverkar naturens balans negativt, och på grund av detta blir en snabbare förändring av 

klimatet mer och mer uppenbar. Det betyder att om inte jordens befolkning ändrar sina 

levnadsvanor kommer en miljökatastrof att inträffa inom en snar framtid (Världsnaturfonden 

2014). 

 

Det är allmänt känt att textilbranschen och hela dess värdekedja är en stor bidragande orsak 

till den negativa miljöutvecklingen, och det är också ett aktuellt ämne som ofta 

uppmärksammas i media. De miljöbelastningar som främst är omdiskuterade inom 

textilindustrin är förbrukning av vatten, användning av kemikalier samt avfall och utsläpp av 

klimatgaser vid den textila tillverkningsprocessen (Svenskt Näringsliv 2013). Exempelvis 

krävs det ungefär 8000 liter vatten och 2,7 kilo kemikalier för att tillverka ett kilo kläder, 

vilket motsvarar ungefär tre klädesplagg (Andréason 2012). 

 

Klädkonsumtionen har samtidigt ökat kraftigt under det senaste decenniet och varje år 

produceras ungefär 80 miljarder plagg. En anledning till att konsumenter köper mer kläder 

idag än i början på 2000-talet är att priserna har blivit lägre (Håkansson 2011). Effekten av 

dagens klädkonsumtion kommer således utmynna i hälsofaror och miljöskador, vilket inte 

bara påverkar landet och människorna där produktionen sker utan även resten av världen. En 

åtgärd för att minska påfrestningarna på miljön kan åstadkommas om konsumenter köper 

produkter tillverkade på ett mer hållbart sätt (Hedström 2012), som påverkar framtida 

generationer i så liten utsträckning som möjligt vad gäller miljömässiga, sociala och 

ekonomiska förhållanden (FN-Förbundet 2012). 

 

Young, Hwang, McDonald och Oates (2010) hänvisar i sin litteraturöversikt till en brittisk 

undersökning av Defra (2006) och skriver om ett så kallat attitude- behaviour gap, även kallat 

values-action gap (s.22). Detta gap visar sig i hur konsumenter tänker och verkligen agerar 

när det gäller hållbara inköp (Young et al. 2010). Kozar och Hiller Connell (2013) menar att 

konsumenter idag har ökad kunskap om miljörelaterade frågor (Kozar & Hiller Connell 

2013), vilket bland annat innefattar att en ökad mängd textilier tillverkas, köps och slängs på 

soptippar och som i sin tur påverkar miljöutvecklingen negativt (Morgan & Birtwistle 2009). 

Trots detta finns fortfarande motsägelser mellan konsumenters köpbeteende och attityd till 

hållbar konsumtion (Kozar & Hiller Connell 2013). Ett exempel är dagens unga konsumenter 

som är den mest köpbenägna konsumentgruppen. Även om denna grupp är medveten om 

miljö- och hållbarhetsaspekter när det kommer till just konsumtion, kan ett tydligt mönster 

urskiljas då det finns en motsägelse mellan vilken kunskap de har om och hur de agerar i 

hållbarhetsfrågor (Hume 2010). 
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Vidare pekar Young et al. (2010) på att en tredjedel av respondenterna i Defras (2006) 

undersökning anger att de bryr sig om och bekymrar sig för miljöfrågor, och dessutom 

uttrycker en oro för vad överkonsumtion kan leda till. De har dock svårt att omvandla detta 

bekymmer till handling i praktiken då de står inför valet att handla en viss produkt eller inte 

(Young et al. 2010). Detta kan jämföras med att mer än en tredjedel av unga konsumenter i 

Sverige skulle vilja göra miljömedvetna val när de handlar kläder men att det dock bara är 

cirka fem procent som gör det (Johansson 2014). 

 

Klädernas livscykel slutar dock inte vid köptillfället. Enligt en studie gjord i Storbritannien 

har ett klädesplagg en genomsnittlig livslängd på drygt två år (WRAP 2012). Svenskar 

slänger dessutom i genomsnitt åtta kilo kläder i hushållssoporna årligen. Beroende på vilket 

skick plaggen är i skulle upp till 95 procent av dessa kläder kunna återanvändas eller 

återvinnas (Dahl 2012). Med återanvändning menas exempelvis att skänka, ge bort, byta, 

sälja eller använda kläderna till annat (Joung 2013). Med återvinning menas att kläderna 

lämnas i särskilda avfallskärl, antingen för att materialåtervinnas så att fibrerna kan användas 

på nytt i nya textilier (Jensen 2013) eller att materialets egenskaper kan användas som 

exempelvis stoppning eller isolering (Morley, Slater, Russell, Tipper & Ward 2006). Det har 

dock i en amerikansk studie påvisats att klädesplagg ofta slängs då de anses vara förbrukade 

(Joung & Park‐Poaps 2013). 

 

För att minska uppkomsten av avfall, och på så sätt skydda miljön, har EU upprättat en 

avfallshierarki. Avfallshierarkin beskriver en prioritetsordning av åtgärder för hur avfall ska 

hanteras. Det främsta målet är att förebygga uppkomsten av avfall, följt av återanvändning 

och sedan återvinning. Att slänga på soptipp är en femte och sista prioritet (Europeiska 

Unionen 2009). I likhet med detta har Naturvårdsverket (2013) utformat ett etappmål som 

bland annat gäller resurseffektivisering av kretsloppet för textilier, och som har presenterats 

för miljödepartementet. Vid år 2020 är målet att 40 procent av alla textilier ska återanvändas 

och att 25 procent ska återvinnas (Naturvårdsverket 2013). 

 

Textilinsamling för återanvändning och återvinning är något som fler och fler företag och 

organisationer har börjat med, enbart sett till de senaste åren (Fredriksson 2014; Ekström & 

Salomonson 2012; Hemtex 2010; H&M u.å.). Till exempel har 146 ton kläder samlats in bara 

i H&Ms butiker i Sverige (Eskilsson 2014). I en svensk undersökning av Novus (2013) 

framkom också att 79 procent av respondenterna gav utrensade kläder till välgörenhet. Dock 

visade det sig vara betydligt vanligare att slänga kläder i soporna än att återvinna dem (Novus 

2013). 

1.2. Problemdiskussion 

Hume (2010) påvisar i sin studie att dagens konsumenter är medvetna om miljö- och 

hållbarhetsaspekter. Ändå finns det ett gap mellan hur de tänker och verkligen agerar när det 

kommer till att köpa hållbara produkter, som visar sig genom de beslut konsumenterna tar vid 

själva köptillfället (Young et al. 2010). Utifrån tidigare studier går det även att dra slutsatser 

om att konsumenter inte alltid tänker på hållbarhet när de ska bortskaffa sina kläder. Morgan 

och Birtwistle (2009) menar att det beror på att de saknar kunskap om på vilka sätt förbrukade 

kläder kan göras av med. Enligt Joung och Park-Poaps (2013) känner konsumenter dock till 

vilka olika alternativ som finns gällande textilt bortskaffande, men slänger kläder då de anses 

vara förbrukade (Joung & Park‐Poaps 2013). Det är med andra ord ovanligt att konsumenter 

återanvänder klädesplagg, även om de flesta textilier går att återanvända (Joung 2013). 
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Enligt Joung och Park-Poaps (2013) är bekvämlighetsskäl den största anledningen till att 

konsumenter väljer att slänga kläder. Morgan och Birtwistle (2009) menar i likhet med detta 

att hållbara alternativ till bortskaffande av kläder inte är tillräckligt lättillgängliga och inte är 

bekväma för konsumenterna att nå. Bianchi och Birtwistle (2012) skriver exempelvis att det 

ofta kräver engagemang från konsumenten, och därför väljer många att istället slänga 

plaggen. Joung (2013) menar att det också kan bero på bristande kunskap om fördelarna med 

återanvändning, som spar på textila fibrer, vatten, arbete och energi, samt hjälper till att 

bevara och skydda miljön. Konsumenter är kanske också omedvetna om att förbrukade kläder 

kan användas till andra ändamål än som klädesplagg (Joung 2013). 

 

I Morgan och Birtwistles studie (2009) påvisas att unga kvinnliga konsumenter saknar 

kunskap om varför återvinning generellt är viktigt. Vad gäller bortskaffande av produkter i 

allmänhet hänvisar Bianchi och Birtwistle (2012) i sin litteraturöversikt till Burke et al. (1978) 

som menar att det oftast är yngre konsumenter som bortskaffar produkter med lite eftertanke 

om produktens framtida användning, andras potentiella användning av produkten eller 

avfallets miljöpåverkan. 

 

Det har dessutom påvisats att konsumenter tror att en minskning av deras egen 

klädkonsumtion eller hur de bortskaffar plagg spelar liten eller ingen roll, med hänsyn till 

sociala, miljömässiga och etiska frågor, i det stora hela. En orsak till denna inställning hos 

konsumenter tros vara att ämnet inte är tillräckligt upplyst i media, vare sig det gäller de 

negativa miljöeffekterna som klädindustrin bidrar till (Morgan & Birtwistle 2009) eller 

fördelarna med återanvändning och hur det kan förlänga ett plaggs livstid (Joung 2013). 

 

Som tidigare nämnts har forskare diskuterat huruvida beteendet att slänga kläder beror på att 

konsumenterna saknar kunskap om alternativ till bortskaffning (Morgan & Birtwistle 2009), 

och att de känner till alternativ men ändå väljer att slänga (Joung & Park‐Poaps 2013). 

Eftersom det på den svenska marknaden nyligen tillkommit nya alternativ att bortskaffa 

kläder på tror vi att många konsumenter fortfarande är ovetandes om möjligheten att lämna in 

kläder inte enbart för återanvändning utan också för återvinning. 

 

Sammanfattningsvis saknas förståelse för vilka faktorer som påverkar hållbart bortskaffande 

av kläder. Dessutom är de flesta tidigare studier gjorda på utländska marknader. 

1.3. Syfte och problemformulering 

Syftet med denna studie är att identifiera faktorer som påverkar beteendet att bortskaffa kläder 

för att uppmuntra till framtida forskning inom området för hållbar konsumtion. 

 

För att uppfylla studiens syfte har vi kommit fram till följande frågeställning: 

 

- Hur bortskaffar unga kvinnliga konsumenter kläder och vad påverkar deras beteende? 

1.4. Avgränsning 

Vi kommer i denna uppsats inte fokusera på de delar av klädkonsumtionen som innefattar 

köptillfället eller brukandet av plagg. Definitionen för kläder kommer i denna uppsats också 

exkludera skor och accessoarer.  
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2. Metod 

I detta avsnitt presenteras studiens utförande samt tillvägagångssätt. Undersökningen är av 

kvalitativ art och det empiriska materialet har samlats in genom både en förundersökning samt 

med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Avsnittet avslutas med en reflektion om studiens 

replikerbarhet, reliabilitet och validitet, samt källkritik. 

2.1. Studiens design och ansats 

Då denna studie syftade till att skapa förståelse för konsumenters beteende, gällande deras val 

att bortskaffa kläder, ansågs en kvalitativ metod vara bäst lämpad. Det bedömdes relevant att 

undersökningens fokus skulle ligga på ord och text samt att respondenterna skulle få chans att 

ge utvecklade svar för att ge en så djup förståelse som möjligt, vilket är utmärkande för denna 

forskningsstrategi (Bryman & Bell 2011; Alvesson & Sköldberg 2008; Christensen, 

Andersson, Engdahl & Haglund 2001). Majoriteten av tidigare studier inom området som vi 

kommit i kontakt med var dessutom av det kvantitativa slaget, vilket motiverade oss att 

genomföra en kvalitativ studie och därmed bidra med ny kunskap. 

 

Studien genomfördes dessutom med en deduktiv ansats. Detta innebar att presenterade teorier 

styrde datainsamlingen som därefter ledde fram till analys och resultat, vilket kännetecknar en 

sådan ansats (Bryman & Bell 2011). Inledningsvis samlades därför tidigare studier och teorier 

in som ansågs relevanta inom området för hållbar konsumtion, framför allt gällande 

bortskaffningsfasen av produkter. Insamlingen gjordes med hjälp av databasen Summon, som 

vi hade tillgång till via Högskolan i Borås hemsida, samt Google Scholar. I enstaka fall 

användes även böcker som källa. Det insamlade vetenskapliga materialet gav oss stabila 

teorier att utgå från inför den empiriska insamlingen. Den insamlade empirin analyserades 

sedan med hjälp av tidigare teorier. 

2.2. Enkäter som förundersökning 

Den empiriska insamlingen inleddes med en förundersökning med avsikten att skapa 

förförståelse för konsumenters beteende när det kom till att bortskaffa kläder. Därmed 

undersöktes hur unga konsumenter bortskaffade kläder samt vilka alternativ de kände till. 

Förundersökningen utfördes med hjälp av besöksenkäter, det vill säga enkäter som fylldes i 

vid samma tillfälle som de delades ut (Christensen et al. 2001). Fördelarna med detta sätt var 

att många svar kunde samlas in relativt tidseffektivt (Bryman & Bell 2011), att en hög 

svarsfrekvens kunde uppnås samt att respondenterna kunde ställa frågor om de upplevde 

något i enkäten som oklart (Christensen et al. 2001). Det sistnämnda inträffade dock inte. 

 

Enkäten bestod av sex frågor som utformades på ett lättförståeligt sätt, vilket enligt Bryman 

och Bell (2011) är viktigt för att inte respondenterna ska avstå från att besvara dem. 

Inledningsvis gjordes en pilotundersökning på två respondenter, och efter korrigering på 

ytterligare tre, för att testa så att frågorna uppfattades korrekt. Av de sex frågorna var hälften 

slutna och hälften öppna. Slutna frågor användes till de personliga faktafrågorna om 

respondenten, såsom kön, bostadsort och boendesituation. Dessa ställdes i början för att slutna 

frågor ansågs vara relativt lätta för respondenten att besvara (Bryman & Bell 2011). Vi 

bedömde det lämpligt att använda öppna frågor då vi ville undersöka vilka alternativ 

respondenterna själva kom på beträffande hur de gjorde sig av med kläder, och även vilka 

alternativ de kände till. Detta gjorde att respondenterna inte påverkades eller begränsades till 

specifika svarsalternativ då de skulle svara. Dock skulle öppna frågor kunnat resultera i att 
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respondenterna avskräcktes från att svara, då sådana frågor kräver mer av en respondent 

(Bryman & Bell 2011; Christensen et al. 2001). Då alla respondenter svarade på samtliga 

frågor i vår enkät var inte detta något som vi märkte av. 

 

Eftersom det i tidigare studier framkommit att unga konsumenter är de som handlar mest 

kläder, och därmed också är dem som i framtiden kommer behöva bortskaffa kläder i större 

utsträckning (Joung & Park-Poaps 2013), bedömdes unga konsumenter vara mest intressanta 

för denna studie. Vår målpopulation innefattade därför specifikt konsumenter tillhörande 

generation Y, vilka är födda år 1980-1994 (Lang, Armstrong & Brannon 2013). Av den 

anledningen valde vi att genomföra förundersökningen bland studenter på Högskolan i Borås, 

där många personer inom det givna åldersspannet förmodades vistas. Då urvalet till 

förundersökningen gjordes använde vi oss av ett bekvämlighetsurval, vilket är en typ av icke-

sannolikhetsurval. Christensen et al. (2001) menar att bekvämlighetsurval kan påverka 

resultatets representativitet, vilket vi var medvetna om. Då denna undersökning var en 

förstudie samt att vi hade begränsat med tid ansågs detta sätt vara det mest effektiva. 

Dessutom gav den oss ett bra underlag inför de semistrukturerade intervjuerna eftersom vi 

uppnådde teoretisk mättnad, det vill säga att samma svar återkom. 

 

För att få en så stor variation av studenter som möjligt utfördes enkätstudien i biblioteket på 

Högskolan i Borås samt i Textilhögskolans- och Balderhusets lokaler, som alla tillhör 

Högskolan i Borås campus. Dessa platser valdes eftersom det antogs att studenter från 

högskolans samtliga institutioner skulle vistas där, vilket var positivt då vi ville nå en så bred 

grupp studenter som möjligt. Vi gick systematiskt runt i lokalerna och lämnade ut enkäter på 

en våning i taget. Vi valde att tillfråga både män och kvinnor och totalt tillfrågades 50 

respondenter, varav två tackade nej till att delta på grund av tidsbrist. Förfrågan inleddes med 

en kort presentation av oss själva samt syftet med undersökningen. Vi poängterade även att 

undersökningen enbart skulle ta någon minut och att deltagandet var frivilligt. Den 

information som respondenterna fick överensstämde med informations- och samtyckeskravet 

(Bryman & Bell 2011). Därefter delades enkäten ut och vi återkom efter några minuter för att 

samla in den. 

 

Svaren sammanställdes därefter i Excel för att vi skulle kunna se likheter och skillnader 

mellan de svar vi fått in. De svar som hade angivits under frågor med öppen karaktär 

grupperades in under kategorierna; skänka, ge bort till vänner och familj, byta, sälja, spara, 

återvinna, lämna i klädcontainer eller butik, använda till städning, sy om eller slänga. 

Eftersom inga svar klassades som bortfall blev samtliga respondenter representerade i 

undersökningen. 

2.3. Semistrukturerade intervjuer 

Den huvudsakliga insamlingen av empiri genomfördes med hjälp av semistrukturerade 

intervjuer eftersom en flexibel intervjuprocess önskades. Dessutom ville vi beröra specifika 

teman utifrån den teoretiska referensramen samt ha liknande utformning på samtliga 

intervjuer, vilket kunde uppnås då en intervjuguide användes (Bryman & Bell 2011). Genom 

de semistrukturerade intervjuerna fick vi en djupare förståelse för varför unga konsumenter 

bortskaffade kläder samt vad som påverkade deras beteende, då respondenterna fick 

möjligheten att formulera egna svar. 

 



12 

 

2.3.1. Intervjuguide 

Innan den empiriska insamlingen kunde genomföras sammanställdes intervjuguiden för att vi 

med säkerhet skulle veta att specifika teman och frågor togs upp angående vad som påverkade 

beteendet att bortskaffa kläder. Till flertalet av frågorna användes uppföljningsfrågor för att 

på så sätt få ta del av respondentens tankar och få mer utvecklade svar. Vid utformningen av 

intervjuguiden skapades även en viss ordning i hur frågeställningarna skulle tas upp för att vi 

skulle få naturliga övergångar mellan frågorna, vilket syftade till att underlätta både för 

respondenterna och för oss som intervjuade. Vi var dock medvetna om att ordningen kunde 

komma att ändras från en intervju till en annan, vilket även inträffade. 

 

För att säkerställa att frågorna uppfattades korrekt, och för att undersöka om intervjun som 

helhet blev bra, genomfördes en pilotstudie. Därefter gjordes några enstaka korrigeringar för 

att förtydliga vissa frågor. Intervjuguiden inleddes med frågor om respondentens bakgrund 

och därefter följde frågor som var förknippade med tidigare studier och teorier. Intervjuguiden 

avslutades med en fråga om det var något ytterligare respondenten ville tillägga, eller om hon 

hade övriga synpunkter eller funderingar inom studiens område. 

2.3.2. Urval 

Som tidigare nämnts valde vi i förundersökningen att fokusera på unga konsumenter av båda 

könen. Då denna var genomförd valde vi dock att utesluta män ur vår undersökning eftersom 

en jämförelse mellan män och kvinnor skulle gjort studien mer komplex, då tidigare studier 

visat på olika beteenden mellan könen (Gustafsson & Ekström 2012; Domina & Koch 1997; 

Shim 1995). Därmed gjordes valet att genomföra de semistrukturerade intervjuerna enbart 

med kvinnor födda år 1980-1994. 

 

Målet var att intervjua kvinnor som kunde representera hela åldersspannet som tillämpats i 

undersökningen, och som samtidigt kunde representera en geografisk spridning. Eftersom 

kontakt redan tagits med en kvinna i vår närhet som var passande för undersökningen ansågs 

snöbollsurval lämpligt (Bryman & Bell 2011). Hon gav oss vidare information om kvinnor i 

sin bekantskapskrets, bland annat från sin hemort, som ingick i det önskade åldersspannet. 

När fler respondenter behövdes kontaktades ytterligare en kvinna i vår närhet som var 

passande för undersökningen. Även hon gav oss information om kvinnor som stämde in på 

undersökningens kriterier. Samtliga tillfrågade kvinnor tackade ja till att medverka i 

undersökningen, och med de kvinnor som vi inte var bekanta med sedan tidigare togs den 

inledande kontakten via mail eller telefon. Därefter skickades bekräftelsebrev till intervju ut 

till samtliga sju respondenter. 

 

Nackdelen med att göra ett snöbollsurval var dock att det inte fanns någon tillgänglig 

urvalsram att tillgå och att det därmed fanns en risk att respondenterna inte representerade 

målpopulationen fullt ut (Bryman & Bell 2011). Trots detta menar Bryman och Bell (2011) att 

denna typ av urval är vanligt förekommande inom den kvalitativa forskningsstrategin. 

Eftersom vi tillämpade en kvalitativ metod i denna studie och dessutom ansåg att det var 

viktigt att intervjua respondenter i olika åldrar och med olika bakgrund, ansåg vi att dessa 

aspekter övervägde nackdelarna med ett snöbollsurval. 
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2.3.3. Genomförande 

Totalt genomfördes sju semistrukturerade intervjuer, varav tre genomfördes i ett av 

bibliotekets grupprum på Högskolan i Borås och fyra gjordes per telefon. Anledningen till att 

intervjuer genomfördes per telefon berodde på att dessa respondenter var bosatta i olika delar 

av Sverige, och det bedömdes därför vara för långt avstånd för att träffa dessa personligen. I 

samråd med respondenterna ansågs därför intervjuer på telefon fungera bra. 

 

De intervjuer som genomfördes personligen ägde rum i ett avskilt rum på Högskolan i Borås. 

På denna plats ansågs risken för att bli störd vara liten, vilket Bryman och Bell (2011) menar 

är viktigt att tänka på vid genomförande av en intervju. Platsen valdes också på grund av att 

de tre respondenterna var studenter, och därför antogs att de skulle känna sig bekväma i denna 

miljö. Vi var båda två närvarande vid intervjuerna och hade sedan tidigare bestämt vem av oss 

som skulle agera intervjuare och vem som skulle skriva anteckningar. Den som antecknade 

kunde dock inflika frågor under intervjuns gång då det behövdes för att vi skulle komplettera 

varandra så bra som möjligt. För att vara säkra på att vi inte skulle gå miste om viktig 

information spelades samtalen in med hjälp av två diktafoner. 

 

De fyra intervjuer som genomfördes per telefon skedde då respondenterna var i sina hem. Vi 

var medvetna om att det fanns en risk att störningsmoment kunde uppstå, som vi inte kunde se 

men som skulle kunna påverka respondenternas svar. Då samtliga fyra respondenter som 

intervjuades per telefon uppvisade lugna och tydliga svar antog vi dock att störningsmoment 

ej uppstod i den miljö där de befann sig. Vi var också medvetna om att det var viktigt med 

tydlighet under telefonsamtalen och att det inte skulle gå att läsa av respondenternas 

kroppsspråk, vilket var möjligt under de personliga intervjuerna. Istället fokuserade vi på 

respondenternas tonläge under intervjuernas gång samt vid transkribering. Samtalen 

genomfördes med hjälp av en mobiltelefons högtalarfunktion och spelades in med en 

diktafon. Även under dessa samtal agerade en av oss intervjuare, och den andra antecknade 

respondentens svar men kunde inflika frågor om så önskades. 

 

Trots att intervjuformerna skiljde sig åt försökte vi i största möjliga mån att genomföra 

intervjuerna på liknande sätt. Inledningsvis småpratade vi med respondenten för ge denne 

chans att känna sig bekväm i situationen, vilket Christensen et al. (2001) anser vara viktigt 

inför en intervju. Därefter lästes samtycke till intervju upp där respondenterna bland annat 

fick information om studien, samt fick godkänna sin medverkan. Detta var något vi ansåg 

viktigt för att följa de etiska principer som råder i forskningssammanhang. Därefter började de 

frågor som ingick i intervjuguiden att ställas. I de fall då vi önskade mer utvecklade svar från 

respondenten valde vi att inflika andra frågor som anknöt till det svar som respondenten 

tidigare angivit. Vidare transkriberades samtliga intervjuer för att få en heltäckande 

beskrivning av vad som sagts, samt hur det hade sagts. Det transkriberade materialet låg 

senare till grund för sammanställningen av empirin. Både samtycke till intervju och 

intervjuguiden finns som bilaga i denna uppsats. 

2.4. Metodreflektion 

Vad gällde enkäterna i förundersökningen var vi medvetna om att även andra personer än 

studenter kunde ha vistats i lokalerna där enkätundersökningen genomfördes och därmed 

blivit tillfrågade. Då enkäten innehöll en fråga om respondentens ålder kunde vi vid 

sammanställning av resultaten välja att utesluta de respondenter som inte ingick i vår 

målpopulation. Detta var dock inget som behövde göras då samtliga respondenter ingick i det 
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önskade åldersspannet. Vi var även medvetna om att studenterna kunde antas ha mer kunskap 

och vara mer insatta i miljö- och hållbarhetsfrågor jämfört med övriga unga konsumenter, 

eftersom det var ett ämne som förmodades ingå i många högskoleutbildningar. I synnerhet 

kunde studenter som studerade textila utbildningar tänkas vara mer insatta inom området 

hållbar konsumtion och bortskaffning av kläder. Detta kunde innebära att de respondenter 

som besvarade enkäten inte representerade vår målpopulation fullt ut, och att urvalet kan ha 

blivit skevt. Men då det var svårt att få ett perfekt representativt urval, och ha kontroll över 

skevheter som kunde uppstå (Bryman & Bell 2011), valde vi ändå att genomföra vår 

förundersökning på detta sätt. 

 

Under de semistrukturerade intervjuerna var vi dessutom medvetna om att vi som intervjuare 

kunde påverka respondentens svar, beroende på hur vi ställde frågorna eller betonade vissa 

ord, vilket kallas för intervjuareffekt (Christensen et al. 2001). Detta försökte vi dock undvika 

i största möjliga mån, genom att hålla en så neutral ton som möjligt under intervjuerna. Vid de 

enstaka tillfällen som en fråga behövde upprepas för respondenterna, om det var något denne 

inte förstod, försökte vi omformulera den så enkelt som möjligt utan att respondentens svar 

skulle påverkas. 

2.5. Replikerbarhet, reliabilitet och validitet 

I detta kapitel beskrev vi utförligt tillvägagångssättet för undersökningen, för att en 

replikation ska vara möjlig. Dock valde vi att följa de etiska principerna gällande 

konfidentialitets- och anonymitetskraven för våra respondenter, vilket gör det svårt att studera 

samma kvinnor igen. Vi valde däremot att ange information om respondenterna för att en 

liknande undersökning ska kunna genomföras på respondenter med liknande förutsättningar. 

Vi följde dessutom en intervjuguide, med väl utvecklade frågeställningar, vilket gör att 

tillvägagångssättet på samtliga intervjuer skulle vara möjligt att återfå. 

 

Som tidigare beskrivits genomfördes denna undersökning med en kvalitativ metod, vilket 

enligt Christensen et al. (2001) kan göra reliabiliteten problematisk. Vad som bidrog till en 

ökad reliabilitet var att vi använde en intervjuguide som gjorde att respondenterna svarade på 

samma typ av frågor. Trots detta var vi medvetna om att reliabiliteten i denna studie skulle bli 

låg eftersom studien genomfördes med ett tolkande perspektiv och med avsikten att skapa 

förståelse. Vi var dessutom medvetna om att det studerande sammanhanget är föränderligt, 

vilket gör insamling av identisk data svårt.  

 

Inom validitet benämns intern och extern validitet (Bryman & Bell 2011; Christensen et al. 

2001). Intern validitet innebär studiens trovärdighet (Christensen et al. 2001), vilken i denna 

studie ansågs vara hög då vi själva kritiskt granskade studien under tiden och dessutom lät 

andra personer i vår närhet göra detsamma. Dessutom genomfördes pilotundersökningar för 

att testa de utformade frågorna inför de empiriska insamlingarna. Detta ledde till att vi blev 

medvetna om eventuella brister i frågornas utformning, och det bidrog därmed även det till en 

ökad intern validitet. Den externa validiteten innebär vidare studiens generaliserbarhet 

(Bryman & Bell 2011), vilket var irrelevant för denna studie då den var av det kvalitativa 

slaget. 

2.6. Källkritik 

Slutligen var vi kritiska mot de källor som vi kom i kontakt med, då vi enbart önskade 

använda sådant material som var relevant för ämnet hållbar konsumtion och bortskaffning av 
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kläder. Vad gäller användandet av icke vetenskapligt material användes detta enbart i 

uppsatsens inledning, för att skapa ett allmänintresse hos läsaren. Vad gällde vetenskapliga 

artiklar var antalet begränsat inom ämnet, varför vissa var några år gamla. Trots detta ansågs 

de bidra med relevant information inom området för hållbar konsumtion och bortskaffning av 

kläder eftersom flertalet av dem varit frekvent förekommande i nyare studier. Vi använde oss 

även i enstaka fall av andrahandskällor, då informationen bedömdes väsentlig för denna studie 

men originalkällan inte fanns tillgänglig. 

 

Vi hade vidare svårt att hitta kritik mot de teorier som presenteras i kommande kapitel, då 

bortskaffning av kläder och konsumenters inställning till handlingen var ett relativt outforskat 

område. Vi var därför medvetna om att den kritik som riktas mot en av teorierna, Theory of 

Planned Behavior, inte var direkt kopplad till bortskaffning av kläder. Däremot är återvinning 

av hushållssopor, som kritiken hänvisar till, en handling som, likt bortskaffning av kläder 

kräver ansträngning då avfallet behöver sorteras, förberedas och förvaras (Boldero 1995 se 

Tonglet, Phillips & Read 2004, s. 197). Grundat på detta ansåg vi därför att kritiken som 

framförts var relevant att beakta i denna studie. 
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3. Teoretisk referensram 

I följande avsnitt presenteras först tidigare studier som undersökt vanliga alternativ till 

bortskaffning av kläder. Därefter ges läsaren insikt i teorier och modeller som förklarar dels 

konsumenters val av alternativ till bortskaffning, men också vilka faktorer som påverkar ett 

beteende.  

3.1. Tidigare studier 

Som nämndes i inledningen har forskning påvisat att orsaken till att konsumenter inte gör sig 

av med kläder på ett mer hållbart sätt antingen kan bero på okunskap om olika alternativ 

(Morgan & Birtwistle 2009), bristande kunskap gällande fördelarna med hållbart 

bortskaffande (Joung 2013) eller på bekvämlighet (Joung & Park-Poaps 2013). Enligt Domina 

och Koch (1999) föredrar dessutom konsumenter de bortskaffningsalternativ som kräver 

minst tid och planering, och som är lättillgängliga. I en studie av Gustafsson och Ekström 

(2012) påvisas också att val av alternativ till bortskaffning av kläder beror på typ av plagg och 

dess skick. Shim (1995) menar även att förändringar i modet, olust till plaggen eller fysiska 

förändringar hos konsumenten spelar in.  

 

Olika alternativ till bortskaffning har också visat sig framkalla olika känslor hos 

konsumenterna. I Lee, Halter, Johnson och Jus studie (2013) uppgav exempelvis en del av 

respondenterna att de kände sig bra till mods när de gjorde sig av med kläder, eftersom de fick 

mer plats i sin garderob och kunde hjälpa andra. En del angav däremot att en känsla av saknad 

kunde uppstå då de gjort sig av med ett plagg, eftersom de kände att de någon gång kunde fått 

nytta för det igen (Lee et al. 2013). 

3.1.1. Motiv till val av bortskaffningsalternativ 

Att bortskaffa kläder genom att skänka dem är en vanligt förekommande handling bland 

konsumenter (Bianchi & Birtwistle 2012; Bianchi & Birtwistle 2010; Ha-Brookshire & 

Hodges 2009; Domina & Koch 1999), då de flesta känner till alternativet samt att det kräver 

lite planering och förberedelse (Domina & Koch 1999). Vid val av välgörenhetsorganisation 

väljer konsumenter den organisation som är mest lättillgänglig för dem vad gäller exempelvis 

plats, öppettider, parkering och personaltillgång (Ha-Brookshire & Hodges 2009). 

 

Det har också påvisats vara flera faktorer som spelar roll för om konsumenter väljer att skänka 

plagg eller inte. I Ha-Brookshire och Hodges studie (2009) framkom till exempel att vissa av 

respondenterna inte skulle skänka något som de inte själva skulle vilja bära, eftersom ingen 

annan skulle vilja bära det då heller. Underkläder upplevdes också vara för intimt för att 

skänka bort. Dessutom spelade klädernas sentimentala värde in. De kläder som hade högt 

sentimentalt värde sparades medan kläder med litet eller inget sentimentalt värde var lämpliga 

att ge bort (Ha-Brookshire & Hodges 2009). Kläder som är dyra skänker konsumenter heller 

oftast inte, utan det är större chans att de behåller dem själva även om de inte längre använder 

dem (Bianchi & Birtwistle 2010). 

 

Genom att skänka plagg till välgörenhet kan konsumenterna hjälpa andra som kan ha nytta av 

kläderna (Joung & Park-Poaps 2013; Lee et al. 2013; Bianchi & Birtwistle 2010; Albinsson & 

Perera 2009; Domina & Koch 1999) vilket leder till en känsla av tillfredsställelse hos den som 

skänker (Lee et al. 2013; Bianchi & Birtwistle 2010; Albinsson & Perera 2009). Att skänka 

kläder till välgörenhet behöver dock inte grunda sig i att konsumenten vill ta socialt ansvar 
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utan kan också bero på att konsumenten helt enkelt vill bli av med plaggen eller behöver mer 

plats i garderoben (Ha-Brookshire & Hodges 2009). Dock uppgav respondenterna i Bianchi 

och Birtwistles studie (2010) att de skulle skänka en större mängd kläder om det var enklare. 

De önskade också mer insikt i välgörenhetsorganisationernas arbete för att få ett ökat 

förtroende, samt menade att en ökad mängd kläder skulle kunna skänkas om ämnet upplystes 

mer i media (Bianchi & Birtwistle 2010). 

 

Att ge vidare kläder till vänner och familj är också ett vanligt sätt att bortskaffa kläder på 

(Bianchi & Birtwistle 2010; Domina & Koch 1999). Orsaken anses vara att det, i likhet med 

att skänka kläder, kräver lite tid och förberedelser samt att det är enkelt (Domina & Koch 

1999; Domina & Koch 1997). De konsumenter som hellre ger kläder till vänner eller familj, 

istället för att skänka, har visats göra så eftersom de har svårt att se att någon okänd ska bära 

klädesplagg som en gång tillhört dem själva (Albinsson & Perera 2009). 

 

Vad gäller alternativet att sälja kläder framkom i en studie av Bianchi och Birtwistle (2010) 

att endast ett fåtal av respondenterna sålde kläder vidare. Enligt Domina och Koch (1999) är 

alternativet att sälja kläder något som uppfattas kräva både tid och planering. Därmed är 

denna handling ett icke prioriterat alternativ (Domina & Koch 1999). De konsumenter som 

ändå väljer att bortskaffa kläder på detta sätt har påvisats göra så av ekonomiska skäl (Joung 

& Park-Poaps 2013; Domina & Koch 1999). 

 

Konsumenter som väljer att slänga plagg gör så då de anser att ingen annan skulle vilja ha 

dem (Bianchi & Birtwistle 2010). De kläder som oftast slängs är kläder av låg kvalité eller 

kläder som har blivit omoderna (Gustafsson & Ekström 2012; Bianchi & Birtwistle 2010; 

Morgan & Birtwistle 2009; Birtwistle & Moore 2007). Som tidigare nämnts är bekvämlighet 

ett ytterligare skäl till varför konsumenter väljer att slänga kläder (Joung & Park-Poaps 2013). 

 

I motsats till detta är det endast en liten del konsumenter som lämnar kläder till återvinning 

(Bianchi & Birtwistle 2010). Dock ansåg respondenterna i en studie av Domina och Koch 

(2002) inte att det skulle vara krångligt att återvinna textilier, och de saknade inte heller 

kunskap om hur det skulle göras. 

3.2. Konsumentbeslutsmodell för bortskaffning 

Enligt Jacoby, Berning och Dietvorst (1977) utgörs ett konsumentbeteende av tre olika faser: 

anskaffande, konsumtion och bortskaffande. För att förstå den tredje och sista fasen, det vill 

säga bortskaffande, samt vilka motiv konsumenter har till detta, har Jacoby, Berning och 

Dietvorst (1977) tagit fram en konsumentbeslutsmodell för bortskaffning (Disposition 

Decision Taxonomy). Syftet är att kartlägga de främsta sätten att bortskaffa produkter på 

(Jacoby, Berning & Dietvorst 1977). 

 

Jacoby, Berning och Dietvorst (1977) menar att det finns tre olika alternativ till bortskaffning 

som konsumenten kan välja mellan när hen vill göra sig av med en produkt. Det första 

alternativet är att behålla produkten, vilket betyder att man fortsätter använda produkten till 

dess ursprungliga syfte, använder den till annat eller sparar den. Att göra sig av med 

produkten temporärt är det andra alternativet och innefattar att man antingen hyr eller lånar ut 

den. Slutligen kan konsumenten välja att göra sig av med produkten permanent. Detta innebär 

att produkten slängs, ges bort, byts ut eller säljs. Jacoby, Berning och Dietvorst (1977) 

påpekar också att sättet konsumenten väljer att bortskaffa på beror på typ av produkt. De 
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menar samtidigt att vissa alternativ är mer förekommande i en del produktkategorier än i 

andra (Jacoby, Berning & Dietvorst 1977). 

 

 
 

 

 

Beslut gällande bortskaffning grundas dessutom på en eller flera av tre faktorer: psykologiska, 

produkt- och situationsfaktorer. Psykologiska faktorer innefattar personlighet, attityd, känslor, 

uppfattning, kunnighet, risktolerans, grupptryck, socialt samvete, med mera hos 

beslutsfattaren. Produktfaktorer är exempelvis produktens skick, ålder, storlek, stil, värde, 

färg, hållbarhet, ursprungsvärde och ersättningskostnad. Situationsfaktorer inkluderar 

ekonomi, förvaringsutrymmen, angelägenhet, förändringar i modet, om produkten var ett eget 

köp eller present, funktionell användning, tillgång och efterfrågan i ekonomi, lagar, och så 

vidare. Jacoby, Berning och Dietvorst (1977) menar att det exempelvis är större chans att 

konsumenten säljer vidare produkter som har högt värde, och att produkter som är i bra skick 

sällan slängs, vilket är exempel på produktfaktorer. Vidare är ett exempel på en 

situationsfaktor då konsumenten har ont om tid, då det är mest troligt att produkten ges bort 

eller slängs (Jacoby, Berning & Dietvorst 1977).  

3.2.1. Konsumentprocess för bortskaffning 

I en teori utvecklad av Hanson (1980), som till viss del utgår från vad Jacoby, Berning och 

Dietvorst (1977) presenterat, introduceras en snarlik modell för bortskaffning av produkter. I 

modellen ingår fyra delmoment i en så kallad process för bortskaffning (Disposition Process): 

problemerkännande (Problem Recognition), letande och utvärdering (Search and Evaluation), 

beslut om bortskaffande (Disposition Decision) och resultat av bortskaffande (Post 

Disposition Outcomes). Syftet är bland annat att kunna identifiera i vilket steg av 

bortskaffandet som de av Jacoby, Berning och Dietvorsts (1977) presenterade faktorerna 

spelar in. Problemerkännande och en vilja att bortskaffa en produkt, exempelvis kläder, kan 

enligt Hanson (1980) bland annat utlösas av årliga förändringar i modet. Det kan också uppstå 

när produktens funktion inte längre fyller kravet för användning i sin ursprungliga form. Detta 

leder till att beslutsfattaren börjar leta efter och utvärdera alternativ till bortskaffning, och 

samlar information från vänner och familj, reklam, publikationer från regeringen och genom 

tidigare erfarenheter. När beslutet om alternativ till bortskaffning sedan tas beror detta bland 

annat på påverkan från familj och vänner samt tillgänglighet av alternativ. Även den upplevda 

risken eller oro för ånger spelar in och kan leda till att bortskaffningen för tillfället skjuts upp 

eller inte alls blir av. Efter att bortskaffning genomförts kan framtida beslut om bortskaffning 

komma att påverkas genom positiva eller negativa känslor som följer handlingen. Ett exempel 

på en negativ känsla är att konsumenten ångrar att hen gjort sig av med en produkt (Hanson 

1980).  

 

Figur 1. Jacoby, Berning & Dietvorst (1977, s. 23) (egen bearbetning) 
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Som modellen visar, och i likhet med Jacoby, Berning och Dietvorsts (1977) modell, påverkas 

processen för bortskaffning av produkt/objekt- och situationsfaktorer. Psykologiska faktorer 

innefattas i den senare. Dessa är externa stimuli. Hanson (1980) menar också att processen 

påverkas av faktorer hos beslutsfattaren, som både beror på individuella faktorer, såsom 

demografi hos beslutsfattaren, liksom på familjefaktorer och vem i familjen som påverkar 

besluten. 

3.2.2. Ramverk för frivillig bortskaffning 

Albinsson och Perera (2009) har i sin modell istället valt att fokusera på den permanenta 

bortskaffningen, vilken presenterats i Jacoby, Berning och Dietvorsts (1977) 

konsumentbeslutsmodell för bortskaffning. Albinsson och Perera (2009) har i sitt ramverk för 

frivillig bortskaffning (framework of volontary disposition) sammanställt fem möjliga 

alternativ när det gäller bortskaffande av kläder: dela, byta, skänka, återvinna samt slänga. 

 

 
 

 

 

Albinsson och Perera (2009) menar att konsumentmotiven påverkas av tre olika faktorer. Den 

första är samhällets egenskaper (Community Characteristics), vilket innefattar vilka 

möjligheter till bortskaffning som finns samt upplysning i media. Tillgängligheten av platser 

att lämna in kläder på, samt möjligheten att genomföra handlingen, påverkar därmed 

konsumenters beslut att bortskaffa permanent. Den andra är individuella egenskaper 

(Individual Characteristics), vilket styrs av värderingar och konsumtionsmönster, individens 

självuppfattning, erfarenheter, förebilder samt uppfattade levnadsförhållanden. Vad gäller 

konsumenters individuella värderingar menar Albinsson och Perera (2009) att bortskaffning 

av kläder drivs av faktorer såsom att hålla sig uppdaterad med nya trender samt att göra plats i 

garderoben för nya plagg. Förebilder, familjemönster samt tidigare erfarenheter är dessutom 

något som visat sig påverka beteendet att bortskaffa, och det är vanligt att konsumenten 

fortsätter att leva under liknande förhållanden som hen är uppväxt under. Slutligen påverkar 

Figur 2. Hanson (1980, s. 58) (egen bearbetning) 

 

Figur 3. Albinsson & Perera (2009, s. 344) (egen bearbetning) 
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produktens egenskaper (Item Characteristics) beslutet att bortskaffa, där skick och produktens 

ekonomiska och sentimentala värde ingår. Albinsson och Perera (2009) menar att ett högre 

sentimentalt värde försvårar beslutet att bortskaffa då konsumenten har minnen till plagget 

och hoppas kunna använda det igen i framtiden. Albinsson och Perera (2009) pekar slutligen 

på att samhällets och produktens egenskaper är det som påverkar konsumentens beslut mest. 

3.3. Theory of Reasoned Action 

Som nämndes i början av kapitlet finns också teorier som förklarar beteenden. Theory of 

Reasoned Action (TRA) är en sådan teori, som används inom många områden för att kunna 

förutspå och förstå vad som påverkar ett beteende. TRA innefattar faktorerna attityd och 

subjektiva normer (Ajzen & Fishbein 1980). Attityd till beteendet kan förklaras som 

individens positiva eller negativa inställning till att utföra en handling. Därmed menas att ju 

mer positiv attityd individen har till beteendet desto större är chansen att det utförs, och 

tvärtom. Subjektiva normer kan ses som individens upplevda press från omgivningen 

huruvida ett beteende borde utföras eller inte. Detta innebär att ju större uppfattning och tro 

individen har om att personer i ens omgivning förväntar sig ett beteende, desto större är 

chansen att det blir så (Ajzen 1988; Ajzen & Fishbein 1980). När Joung och Park-Poaps 

(2013) undersökte subjektiva normers påverkan på bortskaffning av kläder framkom till 

exempel att de respondenter som skänkte eller sålde kläder med hänsyn till miljön hade 

influerats att göra så av sin familj. De påverkades dock inte av sina vänner i sådana beslut 

(Joung & Park-Poaps 2013). 

 

Attityd och subjektiva normer påverkar i sin tur avsikten. Avsikten förklaras som den faktor 

som motiverar och influerar ett beteende (Ajzen & Fishbein 1980), det vill säga hur villig 

individen är att försöka för att kunna utföra en handling. Generellt gäller att ju mer individen 

försöker, desto större är chansen att handlingen utförs. Detta gäller dock endast om beteendet 

är viljestyrt, det vill säga att personen i fråga kan välja att göra en viss sak eller inte (Ajzen 

1991). 

3.3.1. Theory of Planned Behavior 

TRA har senare utvecklats till Theory of Planned Behavior (TPB), vilken innefattar ännu en 

faktor som kan komma att påverka dels ett beteende men även avsikten till det (Ajzen 1991). 

Den inkluderande faktorn benämns uppfattad beteendekontroll (Madden, Scholder Ellen & 

Ajzen 1992; Ajzen 1991; Ajzen 1988), vilken beskrivs som hur lätt eller svårt individen 

uppfattar att det är att utföra ett specifikt beteende. Detta påverkas av tidigare erfarenheter 

samt förväntade hinder (Ajzen 1991; Ajzen 1988; Ajzen & Fishbein 1980). 

 

 
 

 
Figur 4. Ajzen (1991, s. 182) (egen bearbetning) 

 



21 

 

I TPB, liksom i TRA, är som tidigare nämnts avsikten för beteendet en central faktor (Ajzen 

1991; Ajzen 1988). Vidare menar Ajzen (1991) att om individen har rätt förutsättningar samt 

viljan att utföra ett beteende borde individen lyckas med det. Dessutom framhålls att ju mer 

positiv attityden är, ju mer den subjektiva normen påverkar och ju större den upplevda 

beteendekontrollen är, desto större är sannolikheten att individen utför beteendet. Däremot 

anses den upplevda beteendekontrollen ha liten påverkan på beteendet då individen har lite 

eller ingen information alls om beteendet (Ajzen 1991; Ajzen 1988; Ajzen & Fishbein 1980). 

3.3.2. Kritik mot Theory of Planned Behavior 

Då Ajzen (1991) själv diskuterar tillräckligheten av TPB menar han att ytterligare faktorer 

som förklarar ett beteende skulle kunna adderas till modellen. Dock behöver de 

kompletterande faktorerna visa en påverkan på antingen avsikten eller beteendet, efter att de 

befintliga faktorerna attityd, subjektiva normer och upplevd beteendekontroll har tagits i 

beaktning (Ajzen 1991).  

 

Davies, Foxall och Pallister (2002) har vidare utgått från just TPB för att undersöka vilka 

faktorer som påverkar ett generellt återvinningsbeteende. De anser i motsats till Ajzen (1991) 

att det är nödvändigt att kompletterande faktorer inkluderas i modellen, eftersom de tre 

befintliga faktorerna inte är tillräckliga för att beskriva ett återvinningsbeteende (Davies, 

Foxall & Pallister 2002). Även Tonglet, Phillips och Read (2004) har i sin studie adderat ett 

antal faktorer till TPB för att undersöka beteendet för återvinning, vilka är moraliska normer, 

tidigare erfarenheter, situationsfaktorer samt konsekvenser. De menar dessutom att modellen 

bör revideras ytterligare för framtida studier om återvinningsbeteende (Tonglet, Phillips & 

Read 2004). Det finns alltså vissa motsägelser till om TPB är en adekvat teori för att beskriva 

ett återvinningsbeteende (Tonglet, Phillips & Read 2004; Davies, Foxall & Pallister 2002). 
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4. Empiri 

I följande kapitel presenteras det insamlade materialet. Inledningsvis beskrivs resultatet från 

förundersökningen, därefter presenteras de sju respondenterna som deltog i de 

semistrukturerade intervjuerna. Slutligen redovisas det empiriska material som samlades in 

under intervjuerna, vilket är uppdelat i olika teman. 

4.1. Alternativ att bortskaffa  

I förundersökningen framkom att 36 av respondenterna som deltog var kvinnor och tolv var 

män. Endast tre av respondenterna bodde hos sina föräldrar, två stycken angav annan 

boendeform och resterande hade eget boende. Fem respondenter var bosatta i Göteborg, 36 i 

Borås och sju angav annan bostadsort. Samtliga 48 respondenter var mellan 20-34 år, vilket 

faller inom det valda åldersspannet för undersökningen. 

 

Som svar på frågan hur respondenterna gjorde med kläder de inte längre ville eller kunde bära 

svarade 39 av respondenterna att de gav bort sådana kläder på ett eller annat sätt; antingen 

genom att skänka, ge till vänner och familj eller lämna i klädcontainrar eller butik. Även alla 

respondenter, förutom en, som inte själva gav bort kläder kände till detta som alternativ. Det 

var också 20 av respondenterna som uppgav att de slängde kläder. Dessutom uppgav fyra 

stycken att de sparade kläder, tre att de bytte kläder med andra, två att de återvann kläder, en 

att den sydde om kläder och ytterligare en att den använde gamla kläder till städning. 

Respondenterna uppgav snarlika svar oavsett kön. 

4.2. Presentation av intervjuade respondenter  

Respondent 1: Född 1990, Borås, eget boende, inga barn, student, har gymnasieutbildning 

Respondent 2: Född 1985, Stockholm, eget boende, inga barn, anställd, har 

universitetsutbildning 

Respondent 3: Född 1992, Borås, eget boende, inga barn, student, har gymnasieutbildning 

Respondent 4: Född 1991, Borås, sambo, inga barn, student/arbetssökande, har 

gymnasieutbildning 

Respondent 5: Född 1980, Bjärred, eget boende, har barn, anställd, har högskoleutbildning 

Respondent 6: Född 1982, Göteborg, sambo, inga barn, anställd, har universitet-

/högskoleutbildning 

Respondent 7: Född 1987, Kristianstad, sambo, inga barn, anställd, har universitet-

/högskoleutbildning 

4.3. Anledningar till att bortskaffa kläder 

Då respondenterna, som deltog i intervjuerna, ombads beskriva vilka anledningar som ligger 

bakom deras beslut att bortskaffa kläder framkom att plaggets försämrade skick var den 

vanligaste orsaken. Respondenterna uttryckte också att de gjorde sig av med plagg som 

exempelvis inte längre passade deras stil, som de hade tröttnat på eller som de inte tyckte var 

snygga längre. Tre respondenter sa dessutom att en orsak kunde vara att plaggen inte längre 

passade storleksmässigt, och tre respondenter berättade att de bortskaffade kläder eftersom de 

ville ha mer plats i garderoben. 
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4.4. Plaggets skick och karaktär 

Sex av sju respondenter angav att plaggets skick spelade roll för hur de valde att göra sig av 

med det. Den respondent, 3, som inte tog hänsyn till detta använde sig enbart av ett alternativ 

till bortskaffning, varför skicket inte spelar någon roll. De övriga sex respondenterna angav att 

de ibland slängde kläder. Anledningar som respondenterna uppgav var att plagg som slängdes 

exempelvis var eller upplevdes vara trasiga, slitna, missfärgade, urtvättade eller ofräscha, 

alternativt hade fläckar som inte gick bort eller andra uppenbara fel. Fyra respondenter 

uttryckte dessutom att de kläder som slängdes var kläder de ansåg var i så pass dåligt skick att 

ingen annan skulle vilja ha dem på sig eller att något annat skulle kunna göras med dem. 

 

Ett återkommande exempel respondenterna gav på kläder som slängdes var underkläder, som 

exempelvis trosor, och strumpor. Att sådana plagg slängdes förklarades dels med tanke på 

klädernas skick, men också deras karaktär. Till exempel angav två respondenter att sådana 

plagg var kläder som de inte trodde att någon annan skulle vilja använda. Två andra 

respondenter menade istället att sådana plagg var för personliga för att skänka bort, varav 

respondent 5 förtydligade att hon inte ville skänka underkläder även om det kunde finnas 

exempelvis hemlösa personer som behövde sådana plagg, och menade att där gick hennes 

gräns. 

 

Ja, slänga gör man ju mest med de kläder som… typ som strumpor och 

underkläder som ingen annan vill använda… annars så försöker jag ändå 

skänka det mesta. 

 - Respondent 7 

 

Förutom att slänga berättade även tre respondenter att de brukade skänka kläder som de ansåg 

fortfarande gick att ha på sig och som de trodde att någon annan kunde ha nytta av, även om 

de själva inte ville använda dem längre. Respondent 4 förklarade ytterligare att de plagg hon 

skänkte var plagg som hon inte ansåg vara i tillräckligt bra skick för att själv sälja eller byta 

med någon. Kläder som hon däremot hellre ville sälja eller byta, istället för att skänka, var 

sådana plagg som var hela och rena och som hon inte använt så mycket. 

4.5. Ekonomiskt värde 

Det rådde skilda meningar om huruvida respondenterna ansåg att kläders ekonomiska värde 

spelade eller inte spelade roll för hur de valde att bortskaffa dem. Fem respondenter ansåg att 

det ekonomiska värdet spelade in. Respondent 4 uppgav att om hon exempelvis skulle 

bortskaffa ett märkesplagg, som hon ansåg hade ett högre värde, skulle hon föredra att sälja 

eller byta det med någon framför att bara slänga, skänka eller ge bort det. Respondent 7 

menade att hon hellre skulle skänka än slänga ett dyrare plagg. Tre respondenter uppgav 

istället att det kändes bättre att själva behålla klädesplagg som de hade betalat mer för. 

 

[…] om jag känner att jag har gett jättemycket för det [ett plagg] behåller jag 

dem nog rent, ja, jag vet inte varför men det känns väl bättre att behålla det. 

[…] 

- Respondent 5 

 

För de två resterande respondenterna spelade det ekonomiska värdet dock ingen roll för hur 

de valde att bortskaffa kläder. 
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4.6. Sentimentalt värde 

Då kläders sentimentala värde kom på tal ansåg sex av respondenterna att detta spelade roll 

för hur de valde att bortskaffa kläder. Samtliga sex berättade att de oftast sparar kläder längre 

som de har ett speciellt minne till.  

 

[…] om det har något personligt värde, liksom att jag har haft just den här 

tröjan när jag gjorde något speciellt så kanske jag vill behålla den bara… jag 

har nog kanske lite separationsångest och då kanske jag sparar det bara för 

att jag vill minnas att just den här situationen när jag hade just det här 

plagget. Så då ligger det kanske någon påse på vinden eller något för att jag 

inte kan slänga det liksom. 

- Respondent 4 

 

Vad som gjorde att respondenterna hade minnen till vissa kläder uppgavs exempelvis bero på 

att de var köpta på ett specifikt ställe, förslagsvis utomlands, att de hade använts vid ett 

särskilt tillfälle eller att de var en present från någon speciell person. För respondent 7 spelade 

det sentimentala värdet dock ingen roll för hur hon valde att göra sig av med det. 

4.7. Återanvändning för annans eller egen vinning 

När kvinnorna väl bestämt sig för att göra sig av med gamla plagg uppgav de att de bland 

annat bortskaffade dem så att de kunde återanvändas av någon annan, antingen genom att de 

skänkte dem, gav dem till vänner och familj eller sålde dem. Samtliga kvinnor uttryckte under 

intervjuerna en positiv attityd till att skänka kläder till organisationer eller företag. Den 

positiva känslan kopplad till att skänka grundades på att kläderna troligtvis skulle hamna hos 

någon som behöver dem mer, och därmed att någon annan skulle få nytta för de kläder som 

kvinnorna själva inte längre ville ha. Respondent 5 berättade att hon upplevde denna handling 

som ett sätt att göra någon annan glad, och även som att någon annan kunde uppskatta 

kläderna på ett sätt som hon inte själv gjorde.  

 

Vad gällde att ge kläder till vänner och familj framförde fem av respondenterna positiva 

meningar om detta alternativ. Respondent 1 angav att det är roligt att ge kläder till sin familj 

eftersom hon då känner uppskattning från familjemedlemmar som inte behöver betala för 

kläderna. Dessutom menade hon att det är roligare att hennes familj får användning för 

kläderna jämfört med att skänka bort dem till främlingar. Respondent 4 menade i likhet med 

detta att hennes släkt och vänner på så sätt får användning för hennes fina plagg som hon inte 

längre använder. Respondent 7 uttryckte däremot skilda åsikter kring hur hon kände inför att 

ge kläder till personer i hennes närhet. Hon menade att handlingen på ett sätt kändes bra då 

någon hon känner kan få användning för kläder hon inte längre vill ha. Samtidigt berättade 

hon att det också kunde kännas konstigt att se någon i familjen använda kläder som en gång 

varit hennes, även fast hon inte kunde förklara varför. En liknande negativ association till att 

ge till vänner och familj uttryckte även respondent 2, då hon angav att hon ibland var rädd för 

att hon skulle ångra sig när hon såg kompisar använda kläder som en gång varit hennes. 

 

Då sälja kom på tal under fyra intervjuer visade det sig att respondenterna uppgav positiva 

associationer till denna handling. De menade att de som säljare skulle gynnas genom att tjäna 

pengar på kläder de inte längre ville ha. 
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[…] jag skulle egentligen kanske vilja att jag sålde mer grejer på loppis och 

sådant också så man kan få pengar för det, men […] om de [kläderna] inte är 

så mycket värda så lämnar jag hellre in på Myrorna och Röda Korset liksom. 

[…] 

- Respondent 4 

4.8. Tillgänglighet av alternativ 

Även om flera respondenter uttryckte positiva associationer till olika alternativ att bortskaffa 

kläder på, berodde utförandet av handlingen också på hur lätt eller svårt det var att bli av med 

kläderna. Alternativet att skänka kläder var något som fem respondenter tyckte eller trodde 

var ett lätt sätt att bortskaffa kläder på. Respondent 1 menade exempelvis att det enbart var att 

gå till en second hand butik och lämna in kläder. Respondent 3 uppgav i likhet med detta att 

det finns second hand-butiker i de flesta städer, vilket gör alternativet lättillgängligt. 

Respondent 2 menade också att det hade varit lätt att skänka kläder till organisationer om det 

hade funnits någon på samma gata som hon bor. Hon påpekade dock att öppettider skulle 

kunna vara ett problem då hon själv jobbar, vilket därmed skulle kunna försvåra utförandet av 

handlingen. 

 

Att lämna kläder i en container upplevde vissa respondenter som lätt och andra som svårt. 

Respondent 5 tyckte att alternativet var lättillgängligt eftersom det fanns en klädcontainer 

nära hennes bostad. Respondent 7 angav i likhet med detta att hon kunde lämna kläder på en 

återvinningscentral som hon ändå åkte till varje vecka, vilket gjorde det lättillgängligt. 

Respondent 3 menade att om det var lätt eller svårt berodde på omständigheterna:  

 

Det [att lämna till klädåtersamling] är nog… lätt. Det blir väl jobbigare om 

det skulle vara, alltså att de här containrarna är långt borta och man har 

väldigt mycket att… lämna bort. Jag har ju ingen bil liksom. 

- Respondent 3 

 

Att inte ha tillgång till bil var också något som enligt respondent 2 försvårade sättet att 

bortskaffa kläder på. Respondenten berättade att hon oftast tar hjälp av någon med bil för att 

lättare kunna ta sig till ett klädinsamlingsställe, då hon ska bortskaffa kläder. Att respondenten 

inte hade egen bil var också en av anledningarna som hon uppgav till varför hon inte kommit 

till skott att bortskaffa kläder som hon hade ställt upp på vinden. 

 

Det visade sig även att fyra respondenter tog eller någon gång hade tagit hjälp av sin familj då 

de skulle bortskaffa kläder. Respondent 6 berättade att hon ger kläder hon inte längre vill ha 

till sina föräldrar som i sin tur tar det vidare till Myrorna, då de regelbundet åker dit för att 

lämna in kläder. Anledningen till att respondenten valde detta sätt var för att det var enkelt 

och av bekvämlighetsskäl. Hon medgav också att om hon inte haft denna möjlighet hade hon 

troligtvis slängt mer i soporna. 

 

Huruvida respondenterna uppfattade det som lätt eller svårt att ge bort kläder till vänner och 

familj rådde det delade åsikter om. Tre respondenter ansåg att det var lätt, varav respondent 1 

uppgav att detta berodde på att de bodde nära samt att de gärna hjälpte till och tog emot 

kläder. Respondent 3 och 4 ansåg i motsats till detta att det var svårt eftersom det tog både tid 

och krävde planering. Respondent 3 utvecklade resonemanget mer och pekade på att det 

kunde innebära att den som skulle få plagget ville prova det först och se efter så att det 

passade, vilket krävde att båda kom till skott. Det skulle således inte bli av om inte båda 



26 

 

orkade. Därför ansåg hon att det var lättare att göra sig av med kläderna genom att lämna dem 

i en klädcontainer, då det gick både snabbare samt att hon kunde göra det själv. 

 

Att slänga kläder uppgav samtliga respondenter att de tyckte var lätt. Fyra respondenter 

menade att det var lätt eftersom de var något de kunde göra hemma, vilket respondent 1 och 3 

förklarade ytterligare med att de då inte behöver anstränga sig och lägga energi på att bli av 

med plaggen. 

 

Vad gäller återvinning var det ingen av respondenterna som angav att de medvetet hade 

lämnat in kläder i det syftet ännu. Dock angav respondent 3 att hon aldrig slängde kläder i 

soporna. Hon berättade vidare att hon lämnade alla kläder hon inte längre ville ha i en 

klädcontainer, men att hon inte visste säkert vad som hände med kläderna sen. Av de övriga 

sex respondenterna var det tre respondenter som uppfattade det som enkelt att lämna in kläder 

på ställen där de gick till återvinning. Respondent 1 och 4 angav att det inte skulle vara 

jobbigt att gå till en klädbutik som ligger i centrum för att göra det:  

 

[…] man behöver inte lämna så mycket heller, utan det är lättillgängligt. […] 

Om man vet vilka butiker som har det. För att det kanske ligger, aa, centralt 

och… man kanske ändå skulle dit och kolla. 

- Respondent 1 

 

Å andra sidan menade respondent 7 att det var ett större projekt att ta med sig kläder till 

centrum för att återvinna dem i butik, än köra dem till återvinningsstationen dit hon ändå åker 

en gång i veckan. Huruvida det skulle vara lätt eller svårt att lämna in kläder för återvinning 

berodde således på tillgängligheten. Respondent 6 uppgav i likhet med detta att om hon skulle 

lämna in kläder för återvinning skulle hon vilja att det var enkelt att lämna in det, även utan 

tillgång till bil. Angående inlämning till återvinning i klädbutik angav hon också att hon till 

exempel skulle vilja att det fanns på en butik i närheten av hennes arbete. Dock trodde hon att 

hon ändå skulle tycka det var för besvärligt att ta med kläderna på bussen till centrum för att 

lämna in dem, och medgav att hon därför förmodligen ändå skulle slänga kläderna, för att hon 

är för bekväm av sig. 

 

Av de fyra respondenter som kände till alternativet att sälja kläder var det inte heller någon 

som angav att de brukade göra det. Enligt respondent 5 skulle det ta för mycket tid samt vara 

för omständigt att sälja, varför hon drar sig från att göra det. Respondent 1 och 3 uppgav att 

skälet till varför de inte säljer vidare kläder framför allt beror på lathet. Respondent 1 menade 

att det blir ett projekt om hon ska sälja det vidare och att det med andra ord krävs en 

ansträngning från hennes sida. Å andra sidan trodde hon att det fanns många som var 

intresserade av att köpa, vilket betyder att hon lätt skulle bli av med plaggen. Respondent 3 

kände inte att hon hade engagemanget att lägga tiden som krävs för att lägga upp plagg på 

Internet, på exempelvis Tradera eller Blocket, eller ta reda på vad frakten skulle bli och även 

skicka det. Skulle hon välja att sälja på loppis skulle hon istället behöva ordna ett bord att 

sälja vid. Sammanfattningsvis menade hon att det innebär mycket jobb att sälja kläder och att 

hon inte har orken att göra det. Respondent 4 menade också att tiden och kraften var 

bidragande faktorer till varför hon valde att inte sälja kläder. 

4.9. Påverkan från andra 
 

Sex respondenter uppgav att de påverkats av sin närmsta omgivning, såsom familj och vänner, 

i sitt beteende att bortskaffa kläder. Tre av dessa respondenter menade exempelvis att deras 
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uppväxt har påverkat hur de väljer att hantera kläder de inte längre vill ha, eftersom deras 

föräldrar har gjort på samma sätt som de gör idag.  

 

[…] jag är väl uppväxt på det sättet liksom så det är klart att det har påverkat 

hur man… väljer att… hantera de kläder man inte längre vill ha… så det har 

det ju gjort… men det känns ju självklart för mig. 

- Respondent 2 

 

Respondent 3 menade i likhet med respondent 2 att hon därför aldrig haft en tanke på att 

plagg kan bortskaffas på annat än det sätt som hon är uppväxt med. Respondent 1 menade 

istället att det blir enklare om man hjälps åt och byter med varandra eller skänker tillsammans, 

och på så sätt påverkar därför hennes familj hennes beteende. Respondent 4 uppgav i likhet 

med detta att hennes vänner har påverkat henne att skänka kläder till en särskild 

välgörenhetsorganisation, medan respondent 5 ansåg att hennes närmsta omgivning påverkat 

henne till att skänka kläder istället för att slänga dem. Det rådde dock delade meningar om 

respondenterna upplevde att deras närmsta omgivning förväntade sig ett visst beteende av 

dem gällande bortskaffning av kläder, eller inte. 

 

Även när påverkan från samhället kom på tal rådde det skilda meningar kring vilken inverkan 

det hade på respondenternas beteenden att bortskaffa kläder. Några respondenter tyckte att 

samhället uppmanar till återvinning av avfall och att skänka kläder till bättre behövande, samt 

att man inte ska slänga. För respondent 7 kändes detta som en självklarhet, medan respondent 

6 dock berättade att hon trots att hon vet om vad hon bör göra inte alltid gör det hon vet är 

rätt. Respondent 4 upplevde också att det känns som att det är mer accepterat att skänka 

kläder till exempelvis Röda Korset eller Myrorna än något av de andra alternativen hon 

känner till att bortskaffa kläder på. Dessutom uppgav respondent 3 att hon genom sin 

utbildning lärt sig om olika alternativ till bortskaffning av kläder, framför allt att kläder kan 

återvinnas istället för att slängas, samt genom skolan fått information om var hon kan lämna 

kläder. Respondent 1 och 2 upplevde dock inte att omgivningen och samhället hade någon 

påverkan alls på deras beslut om alternativ till bortskaffning, eller att det finns något visst sätt 

som konsumenter bör göra på. 

4.10. Avsaknad av information 

Flera respondenter uttryckte istället att de saknar information gällande bortskaffning av 

kläder. Respondent 1 tyckte exempelvis att det borde finnas mer information om vilka olika 

sätt som finns att bortskaffa kläder på. Hon menade att alternativen att skänka och sälja enbart 

är till för hela kläder, och att få vet om vad som bör göras med övriga plagg. Själv är hon 

medveten om att sådana kläder kan göras av med på bättre sätt än att slängas, men uppgav 

dock att hon inte vet var. Avsaknad av information om olika alternativ bekräftades också av 

respondent 6 som angav att hon innan denna undersökning trodde att alternativen var att ge 

bort kläderna eller att slänga dem, och hon visste därmed inte att kläder också kan lämnas till 

återvinning.  

 

[…] när jag lämnar in [skänker] kläder och så, så känner jag ju att ja, då 

gör jag det bästa utifrån vad jag vet att man kan göra och eftersom jag inte 

har känt till det här med att återvinna till exempel så känns det ju som ett, 

då känner jag ju att jag har gjort någon slags nytta […] 

- Respondent 6 
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Hon uppgav dock att det inte känns bra att fylla soppåsen med kläder och att hon känner sig 

oupplyst om vilka möjligheter som finns. Respondent 3 uppgav i likhet med detta att 

konsumenter inte lägger så mycket tanke på att de slänger kläder, och dessutom tror att det är 

accepterat eftersom de inte vet bättre. Hon visste inte själv heller vad som händer med kläder 

som slängs, men förmodade att de förbränns och bidrar till onödiga utsläpp. 

 

Vad gäller återvinning av kläder uppgav respondent 2 att hon kände till alternativet men att 

hon dock inte visste hur det påverkade miljön om hon exempelvis slängde underkläder, även 

om hon trodde att återvinning var bättre för miljön. Respondent 6, som inte kände till 

klädåtervinning sedan tidigare, påpekade i likhet med detta att hon inte visste exakt vad det 

innebar att återvinna kläder samt hur mycket bättre det var att återvinna än att slänga ur ett 

miljöperspektiv. Respondent 1 uttryckte också att hon inte visste om det var accepterat att 

slänga kläder i soporna eller inte, och att hon inte vet om de kläder som slängs har något 

värde. Respondent 4 var istället frågande till om det ens är möjligt att återvinna exempelvis 

strumpor, nylonstrumpor eller underkläder. Det är bland annat avsaknad om information på 

hur hon istället kan göra som leder till att hon slänger kläder. 

 

Av de fyra respondenter som kände till att butiker erbjuder klädinsamling uppgav respondent 

1 och 3 att en dålig association med detta var att de inte vet vad som händer med kläderna 

efter att de lämnats in. Respondent 1 berättade också att hon är osäker på i vilket syfte 

butikerna erbjuder denna tjänst och att det kan också kan vara ett problem om det är oklart 

vilka butiker som gör det. Tre andra respondenter, som uppgav att de inte kände till insamling 

i butiker, trodde i likhet med detta att det behövs mer information och marknadsföring från 

företagens sida att de tar emot använda kläder. 

 

Slutligen angav tre respondenter också att de inte säkert vet vilken organisation de lämnar 

kläder till. Enligt dem var dock beteendet att bortskaffa kläder inte något som de reflekterade 

över, utan respondent 7 valde de alternativ till bortskaffning som passade henne bäst för 

tillfället. Respondent 3, som valde att lämna alla kläder i klädcontainrar, menade istället att 

hon såg detta alternativ som likvärdigt med att slänga dem. 
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5. Analys 

I följande kapitel kommer en jämförelse mellan teorier från tidigare forskning och den 

insamlade empirin att genomföras. Analysen kommer, liksom empirin i föregående kapitel, att 

sammanställas utifrån olika teman som alla påverkar beslutet att bortskaffa kläder.  

5.1. Anledningar till att bortskaffa kläder 

Att produkten i sig är en av de faktorer som påverkar beslutet angående bortskaffning är något 

som har konstaterats i flera tidigare studier (Gustafsson & Ekström 2012; Albinsson & Perera 

2009; Hanson 1980; Jacoby, Berning & Dietvorst 1977) och som också bekräftades av 

kvinnorna i denna studie. Hit räknas bland annat plaggets skick, vilket visat sig påverka sex 

av de sju respondenterna för hur de valde att göra sig av med kläder de inte längre ville eller 

kunde använda. Enligt Hanson (1980) kan detta definieras som att produkten inte längre 

uppfyller sin ursprungliga funktion. I likhet med Shim (1995) uppgav respondenterna också 

att de gjorde sig av med plagg som de hade tröttnat på och tre stycken att de inte längre 

passade storleksmässigt. Albinsson och Perera (2009) menar dessutom att ytterligare en 

anledning till varför konsumenter bortskaffar kläder är för att få mer plats i garderoben, vilket 

tre av respondenterna också uppgav. 

5.2. Plaggets skick och karaktär 

Flera forskare (Gustafsson & Ekström 2012; Bianchi & Birtwistle 2010; Morgan & Birtwistle 

2009; Birtwistle & Moore 2007) menar att det framförallt är kläder av låg kvalité eller som är 

omoderna som slängs i soporna. Dessa anledningar var dock inget som respondenterna i 

denna studie uttryckte. Faktorer som låg bakom beslutet att slänga var istället kopplade till 

plaggens utseende, såsom att de var slitna, missfärgade eller hade andra uppenbara fel. En 

annan anledning som Bianchi och Birtwistle (2010) pekar på är dessutom att konsumenter 

slänger kläder som de anser att ingen annan skulle vilja ha, och i likhet med detta menar Ha-

Brookshire och Hodges (2009) att konsumenter inte skulle skänka kläder som de inte själva 

skulle vilja använda, grundat på att ingen annan skulle vilja använda det då heller. Dessa två 

resonemang var något som fyra respektive tre respondenter också uttryckte. Det fanns dock 

vissa avvikelser, då en respondent uppgav att plaggets skick inte alls spelade roll för hur hon 

valde att bortskaffa kläder eftersom hon lämnade samtliga av sina utrensade kläder till 

klädcontainrar. 

 

Ha-Brookshire och Hodges (2009) menar vidare att underkläder är en typ av plagg som av 

konsumenter upplevs för intimt att skänka bort, vilket två respondenter i denna studie också 

uttalade sig om. Dessutom uppgav två respondenter i likhet med detta att anledningen till att 

de slängde underkläder var att de inte trodde att någon annan skulle vilja använda dem.  

5.3. Ekonomiskt värde 

Andra faktorer, förutom produktens skick, som också påverkar beslutet gällande bortskaffning 

är produktens värde (Albinsson & Perera 2009; Hanson 1980; Jacoby, Berning & Dietvorst 

1977). Jacoby, Berning och Dietvorst (1977) menar exempelvis att produkter med högt värde 

anses lämpliga att sälja medan Bianchi och Birtwistle (2010) anser att det är mest troligt att 

konsumenter väljer att spara kläder som varit dyra, även om de inte längre används. Detta kan 

jämföras med vad fyra respondenter i denna studie uttalade sig om, då tre angav att de hellre 
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sparade kläder som de betalt mer för medan en angav att hon hellre skulle sälja än att ge bort 

eller slänga kläder med högre ekonomiskt värde. Det var dock tre respondenters uttalanden 

som skilde sig från dessa teorier, då en angav att hon hellre skulle skänka än att slänga sådana 

plagg samt att två respondenter uppgav att plaggets ekonomiska värde inte spelade roll för hur 

de valde att bortskaffa kläder. 

5.4. Sentimentalt värde 

Albinsson och Perera (2009), liksom Ha-Brookshire och Hodges (2009), pekar även på att 

kläders sentimentala värde påverkar beslutet att bortskaffa. Albinsson och Perera (2009) 

menar att konsumenter har svårare att fatta beslut om permanent bortskaffning gällande kläder 

med högt sentimentalt värde. Ha-Brookshire och Hodges (2009) menar istället att kläder med 

ett högt sentimentalt värde sparas. Att beslutet försvårades var det ingen av respondenterna 

som uttalade sig om, varför Albinsson och Pereras (2009) resonemang inte kan styrkas. 

Däremot uttryckte sex respondenter att de valde att spara kläder som de har speciella minnen 

till. Dock var det även en respondent som angav att det sentimentala värdet inte alls 

påverkade beslutet att bortskaffa kläder.  

5.5. Återanvändning för annans eller egen vinning 

Vad gäller alternativet att skänka kläder känner konsumenter att de med denna handling kan 

hjälpa andra som kan ha användning för deras gamla plagg (Joung & Park-Poaps 2013; Lee et 

al. 2013; Bianchi & Birtwistle 2010; Albinsson & Perera 2009; Domina & Koch 1999), något 

som samtliga sju respondenter i denna studie var eniga om. Både Lee et al. (2013) samt Ha-

Brookshire och Hodges (2009) menar dock att konsumenter inte uteslutande skänker kläder 

av socialt samvete, utan för att de vill få mer plats i garderoben. Detta var det dock ingen av 

respondenterna i denna undersökning som uttryckte.  

 

Albinsson och Perera (2009) pekar däremot på att konsumenter också kan ha svårt att se 

okända bära kläder som en gång varit deras, varpå de hellre ger kläderna till vänner och familj 

istället för att skänka dem. Denna anledning var det dock ingen respondent som uttryckte. En 

respondent menade däremot att det var roligare att ge kläder till personer i ens närhet än att 

skänka till främlingar. I motsats till detta uppgav en respondent att hon tyckte det kunde 

kännas konstigt att se personer i hennes närhet använda de plagg som en gång varit hennes.  

 

Konsumenter som istället väljer att sälja kläder har visat sig framför allt drivas av den 

ekonomiska aspekten (Joung & Park-Poaps 2013; Domina & Koch 1999). I likhet med detta 

angav fyra respondenter att det som skulle vara positivt med denna handling var att de skulle 

tjäna pengar. Vad som låg bakom att enbart fyra respondenter uttryckte sig om detta var att de 

övriga tre inte uppgav att de kände till detta som ett alternativ att bortskaffa kläder på. Dock 

var det ingen av de fyra respondenterna som använde detta alternativ, trots de ekonomiska 

fördelarna.  

5.6. Tillgänglighet av alternativ 

Tillgängligheten av alternativ kan kopplas till vad Jacoby, Berning och Dietvorst (1977) och 

Hanson (1980) benämner situationsfaktorer, samt vad Albinsson och Perera (2009) kallar 

samhällets egenskaper, vilket i denna studie visade sig påverka samtliga respondenters beslut 

att bortskaffa kläder. Respondenterna berättade exempelvis att anledningen till att de gav bort 

eller skänkte kläder de inte längre ville ha bland annat berodde på en ovilja att lägga tid på att 
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sälja. Detta har också konstaterats av Domina och Koch (1999), som menar att konsumenter 

väljer de alternativ till bortskaffning som de gör främst på grund av bekvämlighet och därmed 

tillgänglighet, vad gäller både plats och tid. 

 

Att skänka kläder har vidare påvisats vara en handling som kräver lite tid och planering av 

konsumenterna (Domina & Koch 1999). Det empiriska materialet bekräftade detta då fem 

respondenter tyckte eller trodde detta sätt att bortskaffa kläder på skulle vara lätt, eftersom det 

var lättillgängligt. Anledningar till att respondenterna tyckte så berodde bland annat på att 

avståndet till klädinsamlingar var kort. Bianchi och Birtwistle (2010) menar dock att fler 

kläder skulle kunna skänkas om handlingen var ännu enklare, något som kan appliceras på 

vissa respondenter i denna studie. Exempelvis framkom det att två respondenter tyckte det var 

en fördel att ha tillgång till bil då de skulle bortskaffa kläder. Enligt Ha-Brookshire och 

Hodges (2009) väljer även konsumenter den organisation som anses vara mest lättillgänglig 

gällande exempelvis plats och öppettider, vilket även respondenterna i denna studie uttryckte. 

 

Anledningen till att konsumenter väljer att ge bort kläder till vänner och familj har också 

påvisats vara att det kräver lite tid och förberedelser samt att det är enkelt (Domina & Koch 

1999; Domina & Koch 1997). Dock rådde det i denna studie delade åsikter angående denna 

handlings lättillgänglighet. Av de fem respondenter som uppgav att de kände till alternativet 

var det enbart tre respondenter som medgav att det var lätt. Två respondenter menade istället 

att anledningen till att de inte använde sig av detta sätt att bortskaffa kläder på berodde på att 

det krävde både tid och planering.  

 

Konsumenter som istället slänger kläder gör, enligt Joung och Park-Poaps (2013), så på grund 

av bekvämlighetsskäl. Detta var dock inget som kunde bekräftas av respondenterna i denna 

studie. Även om samtliga respondenter uttryckte att denna handling var lätt på grund av 

närheten till soptunnan, samt krävde lite ansträngning, uppgav de att plagg som de slängde var 

sådana plagg som ansågs vara i för dåligt skick eller för personliga för att användas av någon 

annan. Kläder som kunde användas av andra, och som inte var exempelvis underkläder, 

slängdes således inte.  

 

Ur denna studies empiriska material framkom dock vidare att ingen av respondenterna 

medvetet lämnat kläder för återvinning, vilket styrker Bianchi och Birtwistles (2010) 

resonemang om att återvinning av kläder inte är ett vanligt sätt att bortskaffa kläder på. Enligt 

Domina och Koch (2002) saknar konsumenter däremot inte kunskap om återvinning av 

textilier, och anser inte heller att det är ett krångligt sätt att bortskaffa kläder på. Att 

handlingen inte skulle vara krånglig var något som tre respondenter i denna studie också 

angav. De menade att det istället var tillgängligheten av alternativet som spelade roll på om de 

skulle välja att utföra handlingen eller inte. Huruvida respondenterna saknar kunskap om 

återvinning kunde däremot inte utläsas ur resultatet, då respondenterna främst kopplade detta 

alternativ till att lämna kläder i butik där kläderna både återanvänds och återvinns.  

 

Det sista alternativet som kom på tal i flera intervjuer var att sälja kläder, vilket är en handling 

som uppfattas kräva både tid och planering och är därför inget alternativ som prioriteras 

(Domina & Koch 1999). Detta är något som styrks av denna studies empiriska material. Ingen 

av de medverkande respondenterna angav att de brukade sälja kläder. Det berodde bland 

annat på att det skulle ta mycket tid samt vara omständigt.  

 

Om ett beteende utförs eller inte beror således bland annat på den upplevda 

beteendekontrollen och hur lätt eller svårt en individ uppfattar ett visst beteende, vilket 
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modellen för TPB visar (Madden, Scholder Ellen & Ajzen 1992; Ajzen 1991; Ajzen 1988). 

För bortskaffandet av kläder visade sig denna faktor ha en stor inverkan då det till exempel 

framkom att det vanligaste alternativet var att skänka kläder, samt att fem respondenter 

upplevde detta som en lätt handling. Sex respondenter uppgav även att det hände att de 

slängde kläder, vilket också upplevdes som lätt av samtliga respondenter. I motsats till detta 

ansåg de fyra respondenter som talade om alternativet att sälja som en handling de upplevde 

som svår, då det krävde mycket tid och kraft. Det var heller ingen som uppgav att de sålde 

kläder vidare, vilket återigen bekräftar den upplevda beteendekontrollens inverkan. Även då 

att ge kläder vidare till vänner och familj kom på tal visade det sig att de respondenter som 

upplevde sättet som lätt utförde beteendet, medan de som upplevde det som svårt hellre valde 

andra alternativ att bortskaffa kläder på.  

5.7. Påverkan från andra 

Jacoby, Berning och Dietvorst (1977), Hanson (1980) samt Albinsson och Perera (2009) 

menar att val av alternativ till bortskaffning bland annat också beror på psykologiska faktorer 

respektive individuella faktorer. Ajzen (1988) samt Ajzen och Fishbein (1980) anger i sina 

modeller för TRA samt TPB i likhet med detta att ett visst beteende bland annat påverkas av 

subjektiva normer. Det framkom också i denna studie att majoriteten av respondenterna 

påverkats av andra i hur de gör med kläder de inte längre vill ha. Det kunde bland annat bero 

på att respondenterna var uppväxta med en viss typ av värderingar, att de tog hjälp av sin 

familj när de valde att bortskaffa kläder eller att vänner påverkat dem i deras val av alternativ 

till bortskaffning.  

 

Hanson (1980) menar däremot att handlingen att bortskaffa även beror på faktorer hos 

beslutsfattaren, som bland annat styrs av vem eller vilka som påverkar beslutet. 

Respondenterna i denna studie har mest påverkan eftersom de tar det avgörande beslutet att 

bortskaffa kläderna. Fyra respondenter tog dock även hjälp av familj vid bortskaffandet, och 

tre av dessa medgav att de därmed inte bestämde var kläderna exempelvis skulle skänkas, 

vilket betyder att även familjefaktorer spelar in (Hanson 1980). 

 

Huruvida respondenterna upplevde en press från sin omgivning att göra på ett visst sätt eller 

inte, vilket är en av faktorerna i TRA och TPB (Ajzen 1988; Ajzen & Fishbein 1980), rådde 

det dock skilda meningar om. Några respondenter uttryckte att deras närmsta omgivning 

förväntade sig ett visst beteende som påverkade deras val att bortskaffa kläder, medan andra 

inte upplevde detta. Vad gäller förväntningar från samhället i stort hade respondenterna även 

där delade åsikter. En respondent angav också att trots att hon visste vad som var det rätta att 

göra inte alltid gjorde så.  

5.8. Avsaknad av information 

Ytterligare en anledning till att konsumenter bortskaffar kläder på ett visst sätt beror enligt 

Morgan och Birtwistle (2009) på att de inte känner till vilka olika alternativ som finns, vilket 

även bekräftades av denna studies respondenter. Att flertalet respondenter inte exempelvis 

kände till att kläder kunde återvinnas motsäger sig därför Domina och Kochs (2002) teori om 

just det. Som nämndes i teoriavsnittet har den upplevda beteendekontrollen, enligt Ajzens 

modell för TPB (1991; 1988) samt Ajzen och Fishbeins modell för TRA (1980), liten 

påverkan på beteendet om individen saknar information om det, vilket i denna studie var fallet 

gällande framför allt återvinning. Att konsumenter inte ännu har återvunnit beror därför inte 

enbart på att de inte kommit till skott. En respondent uttryckte dessutom specifikt att det 
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borde finnas mer information om olika alternativ, och även information om hur hon ska 

bortskaffa kläder som ingen annan kan ha användning för. Dessutom saknade respondenterna 

information om var de kunde lämna in kläder för både återanvändning och återvinning. 

Studiens resultat motsäger sig således Joung och Park-Poaps (2013) teori om att konsumenter 

känner till vilka olika alternativ som finns. Vidare menar Joung (2013) att en anledning till att 

kläder slängs är att konsumenter saknar kunskap om hur det påverkar miljön negativt, vilket 

bekräftas av några respondenter i denna studie som uppgav att de inte visste vilken 

miljöpåverkan det ledde till om kläder slängdes.  

 

Tre respondenter angav dessutom att en dålig association de hade med att skänka kläder var 

att de inte visste vad som hände med kläderna efter att de blivit bortlämnade och en del 

ifrågasatte även i vilket syfte organisationerna eller företagen bakom inlämningen gjorde det. 

Att respondenterna inte vet tillräckligt mycket kan delvis kopplas till Bianchi och Birtwistles 

(2010) konstaterande om att konsumenter saknar förtroende för välgörenhetsorganisationer, 

eftersom de saknar insikt i deras arbete. Bianchi och Birtwistle (2010) menar dessutom att 

mer upplysning i media kan leda till att en större mängd kläder skänks. Detta bekräftas till 

viss del av respondenterna i denna undersökning, då flera menade att de inte visste var de 

kunde lämna in kläder samt vem de lämnar till och var de hamnar. 
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6. Slutsats 
 

I detta avsnitt återkopplas empiri och analys till studiens syfte och frågeställning med hjälp av 

en slutsats. Dessutom presenteras förslag till framtida forskning. 

6.1. Beteende vid bortskaffning av kläder 

Syftet med denna studie var att identifiera faktorer som påverkar beteendet att bortskaffa 

kläder genom att undersöka hur konsumenter gör och vad som påverkar deras beteende. 

Fokus i studien låg på unga, kvinnliga konsumenter. 

 

Ur det empiriska materialet påvisades att flertalet av de intervjuade kvinnorna använde sig av 

olika alternativ att bortskaffa kläder på, vilket överensstämmer med resultat från tidigare 

forskning. Det vanligaste alternativet visade sig dock vara att skänka kläder, vilket 

respondenterna exempelvis uppgav berodde på att de på så sätt kunde hjälpa bättre 

behövande. En annan vanlig handling var att slänga kläder. Dock var det främst trasiga kläder 

eller kläder som upplevdes som ofräscha som slängdes, vilka respondenterna inte trodde att 

någon annan skulle vilja ha. Dessutom framkom att de som ingick i denna studie kände till 

fler alternativ att bortskaffa kläder på än vad de själva använde sig av. Att de valde eller 

avstod från att göra på ett visst sätt vid bortskaffning av kläder visade sig framför allt bero på 

bekvämlighet. Kvinnorna valde den handling som var enklast för dem och avstod ofta från de 

alternativ de upplevde som svåra att utföra. Vi kan således konstatera att de alternativ som 

erbjuds måste vara lätta för konsumenter att nå, då det annars kan leda till att klädesplagg 

slängs istället för att återanvändas eller återvinnas. 

 

Förutom tillgängligheten av alternativ, och den uppfattade beteendekontrollen, visade det sig 

att beteendet att bortskaffa kläder även berodde på faktorer kopplade till antingen produkten 

eller till subjektiva normer och omgivningens påverkan. I teorin framkom att också attityder 

tordes påverka beteenden. I denna studie uppgav respondenterna dock både positiva och 

negativa attityder till vissa alternativ att bortskaffa kläder på, men de verkade dock spela liten 

roll om alternativen inte uppfattades som tillräckligt lättillgängliga. Tillsammans med 

tillgänglighet av alternativ var produktens skick den faktor som påverkade mest. 

 

Vad som också kunde konstateras i denna studie var att respondenterna gjorde på de sätt de 

gjorde eftersom de saknade information om vilka olika alternativ som finns, vilket i teorin 

också angavs som anledning. Att respondenterna upplevde att de saknar information skulle 

kunna tänkas bero på att de inte lägger så mycket vikt vid beslut om alternativ till 

bortskaffning av kläder, eftersom flera respondenter uttryckte att det inte är ett beteende de 

reflekterar över. Resultatet från denna studie indikerade därför att respondenterna framför allt 

vill bli av kläderna, utan att fundera särskilt mycket över konsekvenserna av sitt beteende. Vi 

ställer oss därför frågande till om marknadsföringen och informationen är bristfällig gällande 

olika alternativ att bortskaffa kläder på samt de miljömässiga fördelarna med dessa. Vi anser 

att det ska vara en självklarhet att inte slänga kläder i soporna, oavsett skick, för att agera 

miljövänligt och spara på naturens resurser i så stor utsträckning som möjligt. Vidare kan vi 

fastställa att presenterade teorier och tidigare studier till stor del överensstämmer med 

resultatet från vår studie, även om det förekommer vissa avvikelser. 
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6.2. Vidare forskning 

Denna studie har bidragit med en djupare förståelse för vilka faktorer som påverkar unga 

kvinnors beteende vid bortskaffning av kläder. Vi bedömer dock att vidare forskning inom 

området är av intresse för att utveckla förståelsen inom området för hållbar konsumtion.  

Framtida studier skulle exempelvis kunna utvidgas genom att undersöka kvinnor i andra 

åldrar, för att se vilka likheter och olikheter som råder åldersgrupper emellan. Även studier på 

konsumenter med annan utbildningsbakgrund, eller som är bosatta i andra delar av landet än 

respondenterna i denna studie, skulle kunna ge ett annat resultat.  Vidare anser vi att det även 

skulle vara intressant att studera manliga konsumenter för att få kunskap om vilka faktorer 

som påverkar deras beteende vid bortskaffning av kläder, och hur detta skiljer sig jämfört med 

kvinnors beteende.  
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Bilagor 
 
Bilaga 1: Enkät till förundersökning 
 

En undersökning om studenters vanor att återanvända/återvinna kläder.  

 

1. Ange ditt kön: 

 Man 

 Kvinna 

 

2. Hur gammal är du? _____ år 

 

3. Var bor du? 

 Borås 

 Göteborg 

 Annat ……………………….. 

 

4. Hur ser din boendesituation ut? 

 Eget boende 

 Hos föräldrar 

 Annat ……………………….. 

 

5. Vad gör du med kläder du inte längre vill/kan bära? 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

6. Vilka alternativ att göra sig av med kläder känner du till?  

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 

Amanda och Sandra 
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Bilaga 2: Bekräftelsebrev till intervju 
 

Hej! 

 

Tack för att Du vill medverka i vår undersökning om hållbar klädkonsumtion. 

 

Vårt syfte är att undersöka hur kvinnliga konsumenter tänker när de ska göra sig av med 

kläder de inte längre vill eller kan använda. Vi har identifierat tre alternativ: återanvändning, 

att slänga och återvinning.   

 

I denna studie använder vi oss av följande definitioner:  

 Återanvändning: att man själv använder plagget till något annat, alternativt att man ger 

eller säljer det till någon annan. 

 Slänga: att man lägger dem i soporna.  

 Återvinning: att de lämnas i särskilda avfallskärl för att materialets egenskaper ska 

kunna användas på nytt. Vi vill dock påpeka att det är få konsumenter som känner till 

detta alternativ. 

 

Vi vill också informera om att du som deltagare kommer att bli intervjuad och att samtalet 

kommer att ljudinspelas. Din medverkan kommer vara anonym med undantag för 

intervjutillfället. Vi vill också informera om att din medverkan är frivillig och att du när som 

helst kan välja att avbryta ditt deltagande. 

 

Vid frågor är du välkommen att kontakta oss. 

 

 

 

Vänliga hälsningar, 

 

Amanda Bernson (0702-xxxxxx, S118077@student.hb.se) 

 

Sandra Westerdahl (0702-xxxxxx, S118647@student.hb.se)  

  

mailto:S118077@student.hb.se
mailto:S118647@student.hb.se
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Bilaga 3: Samtycke till intervju 
 

Vi vill börja med att tacka för att just Du vill medverka och bidra till vår undersökning om 

hållbar klädkonsumtion, vilken är en del i vårt examensarbete på Högskolan i Borås.  

 

Syftet med denna undersökning är att undersöka hur du som kvinnlig konsument tänker när 

du ska göra dig av med kläder du inte längre vill eller kan använda. Vi har identifierat tre 

alternativ: återanvändning, återvinning och att slänga, vilket du har fått information om 

tidigare. 

 

Jag skulle också vilja ha ditt godkännande till följande avtal: 

Idag, den [dagens datum], godkänner jag [respondentens namn] att följande intervju 

ljudinspelas. Jag är medveten om att min medverkan kommer vara anonym med undantag för 

detta tillfälle, då det är ett personligt samtal. Min anonymitet kommer innebära att det inte 

kommer vara möjligt att identifiera mina svar i det redovisade resultatet, och att de svar jag 

ger idag enbart kommer användas i forskningssyfte.  

 

Jag är också medveten om att min medverkan är frivillig och att jag när som kan välja att 

avbryta mitt deltagande i undersökningen. 

 

 Ja 

 Nej 
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Bilaga 4: Intervjuguide 
 

1. Vilket år är du född? 19____ 

 

2. Var bor du? 

 

3. Har du barn? 

 

4. Hur ser din boendesituation ut?  

 Eget boende 

 Sambo 

 Hos föräldrar 

 Annat ……………………….. 

 

5. Vilken är din nuvarande sysselsättning?  

 Studerande 

 Anställd 

 Arbetssökande 

 Annat ……………………….. 

 

6. Vilken är din högsta avslutade utbildning? 

 Grundskola 

 Gymnasium eller motsvarande 

 Yrkesutbildning utanför gymnasiet 

 Universitet eller högskola 

 Forskarutbildning 

 Annat ……………………….. 

 

 

Val av alternativ 

7. Vad gör du med kläder du inte längre vill eller kan använda? Varför? 

 

8. Hur ofta gör du dig av med kläder? 

 

9. Var lämnar/slänger du kläderna? Varför? 

 

10. Finns det alternativ du känner till som du väljer att inte använda dig av? Varför? 

 

11. Händer det att du slänger kläder?  

Om ja: Vad hade kunnat få dig att återanvända/återvinna mer i motsats till att slänga? 

 

12. Känner du till att klädbutiker samlar in kläder till återanvändning/återvinning? 

Om ja: Är det något du har gjort eller tänker göra? Varför/varför inte?  
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Om nej: Vad tror du skulle behöva ändras för att du skulle bli mer upplyst om det? 

 

Motiv till bortskaffning 

Produktfaktorer  

13. Varför gör du dig av med kläder?  

 

14. Anser du att plaggets skick spelar roll på hur du väljer att göra dig av med plagg?  

Om ja: Vad är det som avgör plaggets skick?  

 

15. Spelar plaggets ekonomiska värde in när du väljer hur du ska göra dig av med plagget? 

Om ja: Hur då?   

 

16. Spelar plaggets sentimentala värde in när du väljer hur du ska göra dig av med plagget?  

Om ja: Hur då?  

Om ja: Om du skulle göra dig av med dem, vad skulle du göra då? Varför?  

Om ja: Känner du dig mer sentimental med plagg som du fått av andra i present? 

 

Individen/Psykologiska faktorer 

17. Vilka känslor förknippar du med [sätten respondenten bortskaffar kläder på]? 

 

18. Utför du handlingarna själv eller tar du hjälp av familj/vänner?  

Om respondenten tar hjälp av familj/vänner: Är du med och bestämmer hur det ska gå till?  

 

Attityd 

19. Kan du berätta någonting bra som du associerar med [sätten respondenten bortskaffar 

kläder på eller som den känner till]? 

 

20. Kan du berätta någonting dåligt som du associerar med [sätten respondenten bortskaffar 

kläder på eller som den känner till]? 

 

Upplevd beteendekontroll/Situationsfaktorer 

21. Upplever du lätt eller svårt att [sätten respondenten bortskaffar kläder på eller som den 

känner till] kläder? 

 

Subjektiva normer/moral 

22. Är [sätten respondenten bortskaffar kläder på eller som den känner till] något som din 

familj gör? 

 

23. Är [sätten respondenten bortskaffar kläder på eller som den känner till] något som också 

dina vänner gör? 

 

24. Hur upplever du att din närmsta omgivning påverkar de sätt du väljer att göra dig av med 

kläder?  

 

25. Hur upplever du att samhället i stort påverkar de sätt du väljer att göra dig av med kläder?  

 

26. Vad uppfattar du att ditt beteende leder till socialt och/eller miljömässigt?  

Skulle du kunna göra något annorlunda som hade varit bättre socialt/miljömässigt och i så fall 

vad? 
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27. Hur gör du med övrigt avfall, såsom glas, papper, metall, matrester?  

 

28. Är det något mer du vill tillägga? 

 

Då tackar jag återigen för Din medverkan i denna undersökning! Vi vill också få ditt 

godkännande att kontakta dig längre fram för att kontrollera att vi har tolkat dina svar rätt. Går 

det bra?  
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