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Abstract 

Today’s fashion consumption has led to a big amount of clothes being thrown away for no 
reason, greatly impacting the environment. The fashion industry has been identified as a big 
contributor to the plastic pollution of the oceans and is also responsible for 20 percent of the 
global water waste and 10 percent of the globe’s total carbon dioxide emissions. In this 
qualitative study, an investigation is made as to whether consumers in Sweden are willing to 
buy their clothes second hand instead of newly-produced and how the second hand market 
can grow and become better and more attractive. In order to learn about the consumers’ 
habits linked to shopping, a survey was conducted by people of all ages. Semi-structured 
interviews were also done with companies within the second hand sector to further learn 
about the business. The outcome of this study shows that the second hand market has grown 
over the last few years and that the biggest reason for people to choose second hand is 
because of environmental factors. Furthermore, the study finds that the youngest generation, 
people under the age of 20, is the group that is the least interested in second hand, which is a 
cause for concern since this group is the consumers of the future.  
  
Keywords:  
Second hand, Reuse, Collection of reused clothes, Vintage, Redesign, Upcycle, Consumer 
behaviour, Circular economy, Sustainable development, Second hand consumers.  
 

Sammanfattning 

Dagens modekonsumtion har lett till att en stor mängd kläder slängs utan anledning vilket har 
en mycket stor inverkan på miljön. Modeindustrin har identifierats som en stor bidragande 
faktor till plastföroreningen i haven och är även ansvarig för 20 procent av det globala 
vattenspillet och 10 procent av planetens totala koldioxidutsläpp. I denna kvalitativa studie 
har en undersökning gjorts för att se om konsumenter i Sverige är villiga att köpa sina kläder 
i andra hand istället för nyproducerade och även hur andrahandsmarknaden kan växa och bli 
bättre och mer attraktiv. För att kunna lära oss om konsumenters vanor kopplade till shopping 
har skribenterna genomfört en enkätstudie med människor i alla åldrar. Semistrukturerade 
intervjuer har även genomförts med företag från second hand-sektorn för ytterligare 
kännedom om branschen. Resultatet av studien visar att andrahandsmarknaden har vuxit 
under de senaste åren och att den främsta anledningen till varför konsumenter väljer 
andrahandsplagg är av miljömässiga skäl. Vidare visar studien att den yngsta generationen, 
människor under 20 år, är den grupp som visar lägst intresse för second hand vilket är 
oroande då detta är framtidens konsumenter. 
 
 
Nyckelord: 
Second hand, Återanvändning, Insamling av återvunna kläder, Vintage, Redesign, Upcycle, 
Konsumentbeteende, Cirkulär ekonomi, Hållbar utveckling, Andrahandskonsumenter.  
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Förord 
Det här är en kandidatuppsats som är skriven för programmet Textil produktutveckling och 
entreprenörskap vid Textilhögskolan, Högskolan i Borås. Vi vill ge ett stort tack till vår 
handledare Kristina Gutfelt som har varit ett stöd för uppsatsskrivandet och kommit med 
mycket goda idéer. Vi vill ytterligare tacka våra opponenter som har bidragit med nya 
synvinklar, konstruktiv kritik och förbättringsförslag. Till sist vill vi också ge ett stort tack till 
alla som har svarat på vår enkät och de tre företagskontakter Alessandro Detassis, Lisa Book 
Taube och Chantal Olsson som har gjort den här studien möjlig.  
 
Textilhögskolan i Borås, maj 2019 
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1.0 Inledning 
I denna uppsats kommer ämnet återanvändning av kläder att behandlas. Uppsatsen kommer 
att granskas utifrån ett konsumentperspektiv och mer specifikt belysa dagens konsumenters 
attityder till återanvändning av kläder i olika åldrar. Konsumentperspektivet kommer att 
granskas genom ett enkätformulär. Vidare kommer kvalitativa intervjuer att genomföras för 
att relevanta personer inom andrahandssektorn ska få möjlighet att ge deras syn på 
konsumentbeteende ur branschens synvinkel. Uppsatsen kommer vidare att belysa framtida 
möjligheter för ökat intresse av andrahandskläder.  

1.1 Bakgrund 
Dagens konsumtion av textilier har lett till att en stor mängd kläder slängs helt i onödan. 
Kläder slängs på grund av slitage, omodernitet eller på grund av oönskad passform. Det är 
människans olika vanor, kunskap, insamlingsmöjligheter samt ekonomi som påverkar deras 
hantering av plagg efter slutanvändning. Idag slängs mer än 7,5 kilo textilier per person och 
år i restavfallet som därav går direkt till förbränning istället för återvinning eller 
återanvändning. Ungefär hälften av dessa textilier är i så bra skick att de skulle kunna 
återanvändas. Att vi behöver förebygga det textila avfallet är ett faktum. Men för att ha 
möjligheten till detta krävs ett genomgående arbete för att förlänga livslängden av textilier. 
Återanvändning är ur miljösynpunkt det absolut mest miljövänliga alternativet jämfört med 
materialåtervinning eller förbränning, då återvinning och förbränning kräver mer energi och 
resurser som bidrar till miljöutsläpp i både vatten, luft och mark (Naturvårdsverket, 2018). I 
Sverige dominerar välgörenhetsorganisationer när det kommer till insamling av 
andrahandstextilier. Textilierna säljs sedan i deras specifika butiker, skänks eller säljs vidare 
till sortering eller återanvändning utomlands (SMED, 2014). Huvudsyftet med dessa 
andrahandskläder är att tillgodose billiga kläder till utvecklingsländer och för att samla in 
fonder för att vidare investera i utvecklingsprojekt. Återanvändning av kläder bygger på 
principen om att konsumenten lämnar in kläder i containrar tillhörande 
välgörenhetsorganisationer eller lämnar in kläderna i deras butiker. På så vis kan stor mängd 
textilier samlas in och sorteras för att undgå förbränning och nedgrävning, vilket har en 
negativ inverkan på miljön. Efter att textilierna har sorterats säljs de plagg i bäst skick i de 
lokala andrahandsbutikerna. Plagg av lägre kvalitet, kopplat till slitage, säljs vidare till den 
textila återvinningsindustrin. Dock finns en stor andel plagg som inte nyttjas då plaggen anses 
vara värdelösa. Dessa plagg kommer därför att förbrännas eller grävas ner (Farrant 2010). 
 
En stor mängd av andrahandskläder säljs i större mängder till storskaliga importörer främst i 
Subsahariska Afrika, som är världens främsta destination för andrahandskläder. Importörerna 
säljer sedan vidare de storskaliga volymerna av andrahandskläder till grossister som i sin tur 
säljer textilierna vidare till andra grossister eller direkt till detaljhandeln. Handeln med 
andrahandstextilier världen över är totalt värd cirka 1 miljard dollar per år, i jämförelse med 
den totala handeln inom textilier och kläder som har ett uppskattat värde omkring 200 

7 



 

miljarder dollar per år. Andrahandskläder representerar med andra ord enbart 5 procent av 
den totala textila handeln (Farrant 2010). Vidare omfattar begreppet återanvändning även 
andrahandstextilier, reparation och redesign av olika slag (Paras 2018). 

1.2 Problembakgrund  
Modeindustrin är ansvarig för 20 procent av det globala vattenavfallet samt 10 procent av det 
totala koldioxidutsläppet. Modeindustrin har även identifierats som en stor bidragsfaktor till 
plastföroreningar i världshaven. Uppskattningsvis är en halv miljon ton av microfiberplaster 
kasserade ut i haven efter tillverkning av plastbaserade textilier (UNECE 2018). Sedan 
sekelskiftet har klimatutsläppen som orsakats av textilkonsumtion ökat med nästan 30 
procent. År 2017 uppgick utsläppen till 4,2 ton koldioxidekvivalenter (CO2-eq), totalt över 
textiliernas hela livscykel. Av dessa utsläpp står nyproduktion för 79 procent, som för övrigt 
vanligtvis sker utomlands (Naturvårdsverket 2018).  
 
En studie utförd av Swerea IVF, om klimatdata för textilier, visar att klimatpåverkan som i 
dagsläget är kopplat till inköp av nya textilvaror överstiger 90 procent av all klimatpåverkan 
från den textila konsumtionen. För att minska klimatpåverkan av textilkonsumtion bör 
konsumenten köpa mindre nyproducerad textil och istället inhandla kläder i andra hand eller 
produkter av bättre kvalitet som håller längre (Roos & Larsson 2018). Utöver modeindustrins 
negativa inverkan på miljön är industrin också kopplad till dåliga arbetsförhållanden inom 
exempelvis osäkra arbetsmiljöer, låga löner, långa arbetsdagar och barnarbete (UNECE 
2018). 
 
Tidigare kvalitativ forskning visar att dagens konsument inte värderar hållbart mode högre i 
jämförelse med deras personliga behov, kopplat till kläder och trender. Trots att konsumenten 
är insatt i vilken påverkan massproducerat mode har på både miljön och människan, påverkar 
vetskapen inte deras köpbeteende. Den etiska problematiken har alltså en relativt låg inverkan 
på konsumentens inköpsbeteende. Nyproducerat hållbart mode finns idag på marknaden, men 
vanligtvis till ett högre pris (Joergens 2006). Den genomsnittliga konsumenten köper 60 
procent mer kläder jämförelsevis med år 2000, dessa plagg används dessutom hälften så lång 
tid. Den ökade konsumtionen har resulterat i 39 miljoner ton textilavfall, efter konsumentbruk 
världen över, varje år där majoriteten av avfallet består av kläder. 57 procent av avfallet 
sorteras som deponi, 25 procent bränns upp och totalt 18 procent går till återvinning eller 
återanvändning, vilket utgör en minoritet av totalen (Commonobjective 2018). 
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Figur 1: Sortering av textilt avfall. 
 
Just nu ökar materialförbrukningen av naturresurser inom textil, särskilt inom östra Asien. 
Länder fortsätter att ta itu med utmaningar rörande luft-, vatten- och markförorening men i 
den takt vi idag förbrukar varor är det inte tillräckligt. Sättet vi konsumerar samt sättet vi 
vårdar produkter spelar större roll än någonsin. Ytterligare måste det finnas tydligare 
riktlinjer tillhandahållet av producenter, med inriktning på försörjningskedjan, till 
slutkonsument. Detta innefattar att utbilda konsumenterna om hållbar konsumtion och livsstil, 
genom att ge dem sakenlig information med hjälp av standarder och etiketter (UN u.å.). 
 
Den ständiga konsumtionen ger ett ökat tryck på modeföretagen, vilket på ett eller annat sätt 
är utformat av konsumenterna. Samtidigt som konsumenterna är en av orsakerna till 
masskonsumtionen har de också stort inflytande och stora skyldigheter att öka medvetenheten 
för att skapa förbättring. Forskningen inom området är inte påtaglig och det finns möjlighet 
för fördjupning. Idag existerar exempelvis en grupp som kallas för hållbarhets 
modekonsumtion pionjärer som bland annat satsar på att endast köpa kläder i andra hand. För 
att vända den negativa effekten som modeindustrin har idag borde fler konsumenter efterlikna 
dessa pionjärer och ändra på trenden som idag är fast fashion (Bly, Gwozdz & Reisch 2015). 
 
Ingen studie har hittats kopplat till konsumentbetende av konsumeneter i Sverige. I övrigt har 
inte någon undersökning, gjord för att undersöka skillnader mellan åldersgrupper, gått att 
finna. Detta innebär att det inte finns någon data att samla in som kan påvisa vad dagens 
konsumenter har för inställning till andrahandsmarknaden och då inte heller få någon 
indikation på hur framtiden kan se ut. 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka dagens konsumenters köpbeteenden och attityder till 
återanvändning av kläder i olika åldersgrupper. Vidare ska svaren granskas för att kunna 
kartlägga lösningar till att öka intresset för återanvändning ur konsumentens synvinkel. 
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1.4 Forskningsfrågor  
 

- Hur mottagliga är dagens konsumenter och på vilket sätt skiljer sig konsumenters syn, 
i olika åldrar, på återanvändning av textila plagg?  

 
- Vad är det som påverkar konsumenter att välja andrahandsplagg framför 

nyproducerade plagg och hur kan konsumenten uppmuntras till att öka 
återanvändningen av textila plagg i framtiden? 

 

1.5 Avgränsningar  
Studien undersöker konsumenters syn och inställning till återanvändning i Sverige. Den 
kvantitativa enkätundersökningen är riktad till svenska konsumenter. De kvalitativa 
intervjuerna fokuserar istället på nationella företag för att få en bredare förståelse om 
återanvändning av kläder överlag. Informationssökningen har ytterligare granskats utifrån ett 
nationellt samt internationellt perspektiv för ökad förståelse inom området. Studien kommer 
att belysa de sociala, de ekonomiska och de miljömässiga aspekterna. Vi kommer endast att 
undersöka återanvändning som innefattar kläder. Begreppet kläder omfattar alla olika typer 
av material.  

1.6 Begreppsdefinitioner 
 
● Redesign  

Redesign är ett uttryck som beskriver omvandlingen av en produkt utan att bryta ner 
materialet genom att exempelvis förändra produktens passform, utseende  
eller siluett. Det kan även innebära att göra om produkten på ett sådant sätt att det får 
ett nytt användningsområde än den ursprungliga designen (Oxford dictionaries 2019). 
 

● Upcycle 
Upcycle kallas den process där en produkt eller material återvinns på ett sätt som gör 
att slutprodukten får ett högre värde än ursprungsprodukten, antingen gällande 
kvalitet eller personligt värde (Merriam webster 2019). 
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● Koldioxidekvivalenter (CO2-eq) 
Ett mått som används för att beräkna sammanlagda utsläpp av växthusgaser. När 
utsläppen av en viss växthusgas beskrivs i koldioxidekvivalenter anges hur mycket 
koldioxid som skulle behöva släppas ut för att ge samma klimatpåverkan 
(Naturvårdsverket 2019).  

 
● Second hand  

Ett begrepp för andrahandsmarknad och försäljning av exempelvis begagnade textilier 
(NE nationalencyklopedin 2019). 
 

● Deponi  
Deponi är en avfallsbehandlingsmetod som innebär att avfallet samlas på eller i 
jorden. Deponi kan även syfta till själva upplagsplatsen för avfallet. Definitionen av 
deponi innefattar även att det är permanent och syftar inte till en plats där avfall lagras 
temporärt (Swedgeo 2018). 
 

● Vintagekläder 
Ett begrepp som omfattar andrahandskläder i bättre skick och kvalitet (NE 
nationalencyklopedin 2019). 

 
● Återanvändning  

Återanvändning innebär att en produkt som anses vara åtgången i en viss situation blir 
omflyttad utan att bearbetas. Vid återanvändning återanvänds produkten utan att det 
skett några förändringar till dess utseende eller funktion (Tilastokesus u.å.).  
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2.0 Metodansats 
Under studiens utformning har både kvalitativa och kvantitativa metoder använts. För att få 
en bredare överblick över dagens konsumenters inställning till återvinning och 
återanvändning har en kvantitativ enkätstudie genomförts. Enkäten ger en överblick över 
både den gemensamma attityden mot återanvändning och skillnader mellan åldersgrupper i 
avseendet. Studien innefattar ytterligare semistrukturerade och strukturerade intervjuer som 
metodval för att få mer djupgående information från aktuella personer från olika företag. 
 
Studien är en induktiv studie utformad med avvikelse från enkäten som är deduktiv. En 
induktiv studie innebär att forskarna går från observationer i verkligheten, till 
generaliseringar inom en teoretisk referensram. En induktiv studie är fördelaktig för den här 
rapporten då den är teorineutral och förutsättningslös. Detta underlättar vid framtagning av 
nya ideer och ny kunskap. Den deduktiva enkätstudien ger förutsättningarna att utifrån 
framtagen fakta dra logiska slutsatser om ämnet (Holme & Solvang 1997, s. 50-57).  

 Figur 2: Valda metoder. 

2.1 Enkät 
För att få så många respondenter som möjligt har en kvantitativ enkät gjorts för att inte vara 
alltför tidskrävande eller avancerad. Problematiken med enkäter är att det är svårt att hålla 
intresset vid liv under en längre tid. Vid insamling av data genom en enkät är det viktigt att 
den som väljer att svara har förståelse för ämnet och då är motiverad att svara. Vidare är det 
viktigt att till bästa förmåga inte ställa några ledande frågor. För att få så ärliga och korrekta 
svar som möjligt är det viktigt att ställa frågor så opartiskt som möjligt. När enkätsvar önskas 
från människor med ett stort åldersspann och möjligtvis från flera olika bakgrunder är det 
också viktigt att språkbruket som används är strukturerat och neutralt så att det är begripligt 
för alla svaranden (Holme & Solvang 1997, s.173-176).  
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2.2 Intervju 
För att få en djupare förståelse och för framtida spekulationer inom området har kvalitativa 
semistrukturerade intervjuer genomförts. Då intervjuerna hör till de kvalitativa studierna är 
det viktigt att upplägget är flexibelt (Bryman 2018, s. 302). Det är många faktorer som spelar 
in vid intervjuer och det är då viktigt att under genomförandet kunna ändra på exempelvis 
sättet frågor ställs på eller infallsvinkeln frågorna ställs med. En viss generalisering bör dock 
hållas vid intervjuerna då en för hög grad av flexibilitet kan göra det svårt att jämföra 
information från olika enheter. Det finns både fördelar och nackdelar med att genomföra 
intervjuer som är flexibla. Styrkan med denna struktur av intervju är att det är möjligt att få 
nyttig information som tidigare inte planerats att fråga efter. Samtidigt finns en risk för 
svagheten i att få stor del information som inte är relevant för frågeställningarna (Holme & 
Solvang 1997, s. 80-81). 

2.3 Transkribering  
Vid samtycke från respondenten har intervjun spelats in för att sedan transkriberas. 
Transkriberingen ger fullständig redogörelse för vad som sägs men även hur det sägs. Det ger 
även intervjuaren möjlighet att närvara i diskussionen utan att bli distraherad av behovet att 
föra anteckningar (Bryman & Bell 2013). 

2.4 Litteraturstudie  
En litteraturstudie genomförs, enligt Bryman & Bell (2015), för att granska tidigare forskning 
inom ämnet för att få en bättre förståelse om området. I den här delen tas de koncept och 
begrepp som är relevanta upp inom det valda undersökningsområdet. En litteraturstudie som 
är välarbetad visar att uppsatsskrivarna har en bra förståelse om det ämne som valts att arbeta 
med. En litteraturundersökning ger även ökad trovärdighet till arbetet. Genom 
litteraturstudien går det att identifiera ett informationsgap som sedan går att fylla med hjälp 
av resterande studie (Bryman & Bell 2015). 

2.5 Källkritik och trovärdighet 
Den empiriska datainsamlingen har i majoritet bestått av primärdata då den har bestått av 
människors personliga tankar och åsikter genom enkätundersökning samt intervjuer. De 
klassas därför som primärkällor (Jacobsen, 2002). De intervjuer som utförts har varit med 
personer som var mycket erfarna inom det behandlade ämnet och vi erhöll en stor mängd 
användbar information från respektive intervju. För att all information som samlades in vid 
intervjuerna skulle vara så sann och uppriktig som möjligt erbjöds alla som blev intervjuade 
total anonymitet så att de skulle kunna prata så öppet och uppriktigt som möjligt. Recker 
(2013) ser annars detta som ett hot mot kredibiliteten då det kan hända att respondenterna 
annars svarar det de tror att intervjuarna vill höra. När det gäller enkäten har närmare 300 
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svar tagits emot med ett brett åldersspann vilket gör att den insamlade informationen är 
mycket omfattande och därför ger en bra helhetssyn på populationen (Hellspong 2001). 
 
De sekundära källorna som har använts för att skapa den teoretiska referensramen har i 
huvudsak bestått av vetenskapliga artiklar, relevanta till de berörda ämnena, skrivna av 
forskare eller publicerade i erkända tidskrifter. En stor del av dessa artiklar har varit peer 
reviewed vilket innebär att de har granskats genom en referensgranskning och anses därmed 
av uppsatsskrivarna att de är pålitliga källor (Rienecker, Stray Jørgensen, Hedelund & 
Lagerhammar, 2008). Då ämnet är relativt nytt tillkommet har uppsatsskrivarna försökt efter 
bästa förmåga att använda sig av nyare källor (senare än 2010) och i de fall äldre källor har 
behövts användas har relevansen avvägts och således har, genom hela uppsatsen, ett 
källkritiskt synsätt hållits. 

2.5.1 Bortfallsanalys  

Enkätens totala besöksantal uppsteg 382 besökare. Av dessa har 295 besvarat 
enkätformuläret, vilket genererar en svarsfrekvens på 77,2 procent. Detta är ett högt resultat 
vilket ökar trovärdigheten av studien. Studien har dessutom inte genererat några obestämda 
värden såsom oaktuella svar eller svar som “jag vet inte” vilket är mycket fördelaktigt 
(Holme & Solvang 1997, s.199-200). Vidare brister svarsfrekvensen något vid granskning av 
de olika ålderskategorierna. För att studien ska vara av hög kvalitet bör lika många från 
vardera ålderskategori ha besvarat enkäten, vilket innebär att 49 respondenter från de sex 
olika ålderskategorierna bör ha besvarat enkäten. Andelen respondenter baserat på 
ålderskategorierna ser ut på följande sätt:  
 
Under 20 år = 6,8 procent (antal besvarade: 20 respondenter) 
21-30 år = 52,9 procent (antal besvarade: 156 respondenter) 
31-40 år = 10,8 procent (antal besvarade: 32 respondenter) 
41-50 år = 9,5 procent (antal besvarade: 28 respondenter) 
51-60 år = 9,8 procent (antal besvarade: 29 respondenter) 
61 år eller äldre = 10,2 procent (antal besvarade: 30 respondenter) 
 
Enkätformuläret är dock granskat utifrån procent, vilket trots den höga differensen i de olika 
åldrarna ger ett genomsnitt baserat på svaren i de olika ålderskategorierna. Vidare skiljer 
besvarade enkäter kopplat till de olika könen något. 67,1 procent av respondenterna är 
kvinnor, 32,2 procent av respondenterna är män och 0,7 procent föredrar att inte ange kön. 
 
Ytterligare är det viktigt att ha med sig att de intervjuades slutkonsument alla har ett redan 
existerande intresse för återanvändning. Undersökningen har istället fokuserat på den 
vardagliga konsumenten för att få ett högkvalitativt svar från den genomsnittliga svenska 
konsumenten.  
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3.0 Metod  
I det här kapitlet presenteras den processgången som har valts för genomförd studie. 
Metodkapitlet tydliggör alla steg i studien och beskriver tillvägagångssättet samt valet av 
nämnda metoder. 

3.1 Teoretisk referensram  
Litteraturen som använts för utformning av den teoretiska referensramen är främst 
vetenskapliga artiklar. Ytterligare har rapporter och böcker använts inom specifika 
ämnesområden för mer djupgående information. Huvudfokus av valda ämnen i 
litteratursökningen kretsar kring hållbarhet och mer specifikt riktat mot konsumenten och 
bakomliggande faktorer till problematiken inom andrahandssektorn. Vidare har litteratur 
inom andrahandsmarknaden använts och litteratur som berör de olika yttranden som 
andrahandsmarknaden kan ha (second hand, redesign och upcycle). 
 
Under studiens utformning har både primär- och sekundärdata använts. För att finna lämplig 
och korrekt litteratur har främst databaser via högskolan i Borås använts. Även 
källförteckningar ur dessa verk har använts som nyckelord i vidare sökning.  

3.2 Empirisk studie  
För att uppfylla syftet med studien har en induktiv studie utformats med undantag från en 
enkätstudie som är deduktiv. Den induktiva studien i form av semistukturerade och 
strukturerade intervjuer har genererat en djupare förståelse för hur individen ställer sig inför 
problematiken om andrahandskläder. Författarna vill granska problemformuleringen utifrån 
olika perspektiv. Därför har intervjuerna riktats främst till individer aktuella inom 
textilbranschen och mer specifikt inom andrahandsmarknaden. Vidare används intervjuerna 
som stöd för att kunna kartlägga framtida lösningar till ökat intresse för 
andrahandsmarknaden. Den deduktiva studien i form av enkätformuläret har istället riktat sig 
direkt till konsumenten. På så vis kan analyser om konsumentens inställning till 
andrahandsmarknaden göras. Statistiken kommer ytterligare vara en viktig faktor till 
besvarandet av nämnda forskningsfrågor. Syftet med enkätundersökningen är främst att 
granska konsumentbeteende.  
 

3.2.1 Kvalitativa intervjuer  

Semistrukturerade och strukturerade intervjuer har genomförts. Anledningen till användandet 
av de olika intervjuteknikerna beror på att möten med alla berörda intervjurespondenter inte 
varit möjliga. Innan genomförandet av intervjuerna har en intervjuguide utformats som stöd 
för att hålla sig till belyst ämne. Intervjuguiden är utformad för att få intervjurespondenternas 
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perspektiv på konsumentens inställning samt för att få hypotetiska framtidsperspektiv av det 
belysta ämnet.  
Respondenterna är alla kopplade till olika företag som har försäljningsplattform i olika 
forum. En av respondenterna har försäljning främst i fysiska butiker. Andra respondenten har 
en koppling till försäljning av andrahandskläder via e-handeln. På så vis inhämtas 
information som berör de olika kanalerna, vilket ger studien en bredare förståelse för hela 
andrahandsmarknadens olika inställningar och framtidsperspektiv. 
 
Samma Intervjuguide har använts i de olika intervjuerna. Den semistrukturerade intervjun är 
mer djupgående då intervjuaren haft möjlighet att ställa följdfrågor till intervjurespondentens. 
Vidare har tidigare nämnd intervju transkriberats för att möjliggöra analys av intervjun och 
för framtida källhänvisning. Den strukturerade intervjun har istället genomförts via 
mejlkontakt. Då samma intervjuguide använts vid de olika tillfällena har en tydlig struktur i 
svaren kunnat granskats.  
Intervjuguiden belyser följande ämnesområden:  
 

- Intervjurespondentens bakgrund. 
- Upplevs en ökning eller minskning av intresset för andrahandsmarknaden. 
- Konsumentens attityd och dess förändring över åren. 
- Möjligheter och framtidsperspektiv av andrahandskläder.  

  

3.2.2 Enkätundersökning  

Studiens enkätundersökning är ett kvantitativt frågeformulär bestående av 10 frågor. 
Undersökningen har främst varit internetbaserad, dock har formuläret till viss mån också 
delats ut fysiskt i Borås stad. Enkäten skickades ut 24 april, 2019 och fanns tillgänglig att 
besvara fram tills den 8 maj, 2019. Enkäten är totalt besvarad av 295 personer runt om i 
Sverige. Frågorna är utformade för att tydliggöra konsumentens inställning till 
andrahandskläder idag (se bilaga 1). Frågorna är utformade med fasta svarsalternativ. Vissa 
frågor har dock ett svarsalternativ som heter annat. I denna kategori har respondenten själv 
kunnat utforma sitt svar om igenkänning för de fasta svarsalternativ som redan finns 
utskrivna inte är tydlig. Möjligheten till att ge ett mer specifikt svar ger studien en djupare 
förståelse i frågan varför konsumenten agerar som de gör. De fasta svarsalternativen ger 
studien ett mer konkret resultat där slutsatser överlag är lättare att finna. Detta underlättar 
ytterligare för studiens analys och sammanställning av statistik. Fasta svarsalternativ skapar 
även trygghet hos respondenten och genomförandet av enkäten blir enklare. I 
enkätundersökningen är alla respondenter anonyma då studien ej är kopplad till den 
individuella identiteten utan till den svenska konsumenten överlag. Respondenterna har dock 
fått besvara frågan om ålder och kön eftersom studiens syfte bygger på konsumentens 
inställning i de olika åldrarna. Vidare är det en intressant faktor att granska de olika könens 
beteende och inställning för att möjliggöra olikheter som är viktiga för att utforma framtida 
lösningar.  
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Antalet frågor är så nedskalat som möjligt för att upprätta respondentens intresse och för att 
få en så hög marginal av genomförda enkäter som möjligt då studien vill granska 
konsumentens inställning överlag. Enkäten är utformad på så vis att respondenterna hamnar i 
en viss ålderskategori. De valda ålderskategorierna i enkätundersökningen är följande: 
 

1. under 20 år 
2. ålder 21-30 år 
3. ålder 31-40 år 
4. ålder 41-50 år  
5. ålder 51-60 år 
6. 61 år eller äldre  
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4.0 Teoretisk referensram 
I kapitlet om den teoretiska referensramen presenteras teori om studiens ämne för att ge 
förståelse och överblick till läsaren. Här beskrivs de begrepp som studien kommer att beröra.  

4.1 Klädkonsumtion och miljöpåverkan 

Abdelrahman (2018) skriver att den snabba ökningen av klädkonsumtionen under de senaste 
decennierna har medfört en betydande belastning på miljön. Några exempel på detta är den 
höga konsumtionen av naturresurser och mark, ökande mängder koldioxidutsläpp, överdriven 
användning av giftiga kemikalier, förorening av luft, mark och vatten och ökande mängder 
avfall. Den genomsnittliga klädförbrukningen i Europa är dessutom högre än 
världsgenomsnittet, särskilt i Norden, inklusive Sverige. Att anta och uppmuntra en mer 
cirkulär ekonomi är en del av Europeiska kommissionens strategi för att uppnå hållbar 
konsumtion av resurser och miljöskydd. 

Kläders miljöpåverkan är ett väl belyst forskningsämne. Dock är det vanligast förekommande 
att belysa energikonsumtionen vid textil konsumtion och produktion. Det finns dock brist på 
forskning kopplat till fördelarna med att minska det textila avfallet (Farrant 2010). Ytterligare 
brister forskning kopplat till konsumenters inställning till återanvändning. Forskning visar att 
dagens konsument föredrar att donera textilier för återvinning och återanvändning istället för 
att slänga textilier till förbränning. Dock ligger människans bekvämlighet i vägen för att 
återvinning och återanvändning ska bli till verklighet (Heuer & Becker-Leifhold 2018).  

4.2 Linjära principers påverkan    
Det nuvarande systemet för produktion, distribution och användning av textilier görs på ett 
linjärt tillvägagångssätt. Icke förnybara material används i produktionen av kläder som senare 
används under en kort tidsperiod. Den linjära ekonomin orsakar ekonomisk förlust, sätter 
press på befintliga resurser och förorenar och försämrar naturen och ekosystemet. Enligt 
Ellen MacArthur Foundation (2017) har det linjära systemet ytterligare haft signifik negativ 
inverkan på samhället på en lokal, regional och global skala. 
 
Resursanvändningen som den linjära ekonomin har resulterat i har både negativ inverkan på 
miljön och människan. Textilindustrin förlitar sig främst på icke förnybara resurser, 98 
miljoner ton per år. Statistiken inkluderar oljan som krävs för syntetfiberproduktion, 
gödningsmedel som krävs för bomullsodling, kemikalier vid produktion, färgning och 
efterbehandling. Ytterligare används 93 miljarder kubikmeter av vatten varje år vid 
produktion som ger förödande konsekvenser för vattenfattiga regioner. Det linjära systemet är 
den stora orsaken till den ständiga pressen på dagens resurser. Textilindustin och den linjära 
ekonomin har vidare resulterat i ökat koldioxidutsläpp, 1,2 miljarder ton CO2-eq, samt 
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påverkat bönder, fabriksarbetare och den omgivande miljön (Ellen MacArthur Foundation 
2017). 

4.3 Cirkulära principer  
Cirkulär ekonomi har under senaste tiden fått stor uppmärksamhet för att vara ett 
tillvägagångssätt som kan förena ekologiska system med ekonomisk tillväxt. Trots att 
intresset för modellen har ökat finns lite belägg för implementeringens motgångar från 
befintliga företag inom industrin. I motsatsen till take make dump modellen, där produkter 
blir avfall i slutet av sin livscykel, blir avfall i den cirkulära ekonomin inmatade för nya 
processer som också leder till minskad användning av råmaterial som annars hade använts 
vid nya produktionscykler. Den cirkulära ekonomin är ett välutformat och sammankopplat 
system där material flyter i ett slutet kretslopp för att generera ökad hållbarhet (Franco 2017).  
 

 
figur 3: Modell för cirkulär ekonomi (Ellen MacArthur Foundation (2017). 
 

4.3.1 Implementering av cirkulära principer 

Under de senaste åren har industrin och konsumenten blivit oerhört medvetna om den 
negativa miljöpåverkan samt den sociala inverkan industrin har. Detaljister har börjat 
adressera förändringar i deras värdekedja kopplat till miljö och sociala sammanhang. 
Förändringarna fokuserar främst på att reducera påverkan den linjära ekonomin haft genom 
att exempelvis använda nya produktionstekniker eller genom att reducera materialets 
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inverkan. Dessa förändringar tacklar dock inte grundorsaken till problematiken, alltså det 
låga utnyttjandet av produkter samt de låga återvinningsnivåerna efter slutanvändning (Ellen 
MacArthur Foundation 2017).  
 
Ellen MacArthur Foundation (2017) har tagit fram en vision för en ny textil ekonomi kopplat 
till principer för den cirkulära ekonomin. Visionen är kopplad till designprinciper som skapar 
fördelar för företaget, samhället och miljön. Kläder, tyger och fibrer kommer genom en 
liknande ekonomi att bibehålla sitt högsta värde under användning, återinföras i ekonomin 
efter användning och aldrig sluta som avfall. På liknande vis kan världen tillgodoses med 
högkvalitativa, prisvärda och individualiserade kläder samtidigt som naturligt kapital 
återgenereras genom att fasa ut föroreningarna och ökad användning av förnybara resurser 
och energi. 
 
Visionen för den nya textila ekonomin är byggd på fyra olika ambitioner som skulle leda till 
bättre ekonomi, miljö och social påverkan. De olika ambitionerna har olika lösningar för 
olika applikationer. Visionen är anpassningsbar både för den privata och den offentliga 
sektorn. Vidare kommer de fyra olika ambitionerna att beskrivas.  
 
Första ambitionen: Fasa ut oroande substanser samt mikrofiberutsläpp 

Den primära förändringen som måste ske är att säkerställa säkra och hälsosamma material för 
att möjliggöra återanvändning och för att minimera den negativa påverkan produkter har i 
produktions-, användnings- och slutanvändningsfasen. Substanser som påverkar hälsan och 
miljön negativt måste därför uteslutas. Mikrofiberplaster är ett exempel på liknande substans 
som ständigt släpps ut i naturen idag. För att kunna göra detta möjligt behöver anpassning 
och samordning av industrin ske för att skapa säkra materialcykler. Eliminering av substans 
är kritisk för att kunna möjliggöra storskalig återvinning samt för att kunna undvika negativ 
påverkan i värdekedjans olika nivåer. En förbättrad transparens i värdekedjan hade ytterligare 
främjat utfasningen av farliga substanser. En del av substanserna är lättare att utesluta och 
andra svårare då de kan kräva nya processgångar och produktionsprocesser. Även nya textila 
material bör forskas fram för att möjliggöra förändringen.  
 
Andra ambitionen: Förändra sättet kläder designas, säljs och används 
Att öka det genomsnittliga antalet gånger kläder används innan kassering är ett viktigt mål för 
att minska de textila avfallen och för att skapa ett värde hos kläder. Att designa och producera 
kläder med hög kvalitet och göra högkvalitativa kläder lättillgängliga för alla, kan förändra 
synen på kläder från att ha varit en engångsprodukt till att uppfattas som en hållbar produkt. 
Det finns tre olika sätt att agera för att påskynda övergången av ambitionen: 

● Att skapa och utöka affärsmodeller som involverar kläduthyrning.  
● Att göra hållbarhet mer attraktivt.  
● Att öka utnyttjandet av kläder genom engagemang och riktlinjer. 

I den andra ambitionen ingår flera sätt att sälja kläder för att uppfylla målen från de olika 
kundtyperna (se figur 3).  
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Figur 4: Kundtyper och försäljningsmöjligheter. Utvecklad inspirerad av Ellen MacArhurs rapport om cirkulär 
ekonomi (2017). 
 
Tredje ambitionen: Drastiskt förbättra återvinningsprocesser  
Det är viktigt att ständigt förbättra återvinningsprocesser för att öka medvetenheten, hos 
industrin, om material i kläder som inte kan återvinnas efter slutanvändning. Får industrin 
mer kunskap om ämnet kan stora summor pengar sparas per år. 100 miljarder USD förloras 
varje år på grund av okunskapen. För att verkställa den tredje ambitionen krävs ambitioner 
både från konsument och producent. Design- och produktionavdelningar behöver tänka på 
konsekvenserna av materialval, vilket är ett viktigt steg för att möjliggöra återvinning. Därför 
krävs också mer forskning i nya innovativa material som kan ersätta exempelvis tidigare 
använda blandmaterial.Vidare krävs teknologiska utvecklingar som kan effektivisera 
kvaliteten och ekonomin av återvinningen. Efterfrågan av återvunna material bör öka. I takt 
med ökad efterfrågan ökar också pressen på de teknologiska utvecklingarna som krävs för en 
förbättrad återvinningsprocess.  
 
Fjärde ambitionen: Effektiv användning av resurser och övergången till förnybara 
resurser  
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Om tidigare nämnda ambitioner verkställs bör inte efterfrågan av råmaterialtillgångar att vara 
så stor. Men med störst sannolikhet kommer alltid efterfrågan efter naturmaterial att finnas 
kvar i sammanhang där de inte kan bytas ut mot återvunna material. Då bör källan till 
användningen komma från förnybara resurser (Ellen MacArthur Foundation 2017).  

4.3.2. EU- kommissionens handlingsplan för cirkulär ekonomi 

För att påskynda övergången till en cirkulär ekonomi formade EU-kommissionen en 
handlingsplan år 2015 för att möjliggöra övergången. Med handlingsplanen och 
implementeringen av en cirkulär ekonomi anser EU-kommissionen att systemet kommer 
främja ekonomisk tillväxt och skapa jobb samt öka konkurrenskraften globalt. 
Handlingsplanen innehåller 54 möjliga åtgärder om hur produkters livscykel kan bli cirkulär 
både i produktion och konsumtion, men också hantering av avfall samt marknaden för 
returråvaror. Åtgärder har redan påbörjats eller håller på att förändras (Eu-kommissionen 
2019). Handlingsplanen har exempelvis lyft fram cirkulär design som sker i den absoluta 
början av en produkts livscykel och är avgörande för hur produktens cirkularitet formas. 
Ekodesign-fokuseringen har lett till krav på materialeffektivitet, alltså hur lätt det är för 
konsumenten att själv reparera eller hantera produkten vid slutanvändning. Handlingsplanen 
har gett europeiska standardiseringsorganisationen uppgiften att utforma kriterier för hur man 
mäter hållbarhet, reparationsmöjligheter och återvinning. Liknande kriterier bör finnas i 
standarder som beräknas vara klara år 2020. Handlingsplanen belyser också hur företag bör 
anpassa industriprocesser samt hur de kan stärka sina konsumenter för att förändra 
konsumtionsmönster. Genom att korrekt informera konsumenten om produktens hållbarhet 
och reparationsmöjligheter kan styra personens inköpsbeslut till ett mer hållbart köpbeteende 
(Eu-kommissionen 2019).  

4.4 Andrahandsmarknaden  
På grund av det generella oroandet över miljöpåverkan överkonsumtionen bidrar till 
förväntas andrahandsmarknaden att växa allt större. Det låga priset är den största anledningen 
till varför konsumenten väljer andrahandstextilier framför nyproducerat. Vanligt 
förekommande varugrupper som säljs via andrahandsmarknaden är framförallt barnkläder, 
vintage och designkläder. Även bröllopsklänningar är vanligt förekommande. Traditionellt 
sett har konsumenten inhandlat andrahandstextilier genom att ärva från familjemedlemmar, 
inhandlat via välgörenhetsorganisationer, mindre lokala butiker, återförsäljare online samt 
privatpersoner genom samma forum. Idag har nya affärsmöjligheter öppnats upp för 
andrahandstextilier. Det blir allt vanligare att idag se kläduthyrning och klädbyten som 
försäljningsmöjligheter för andrahandskläder (Liang & Xu 2018). 

4.4.1 Effekten av butikens image  

Konsumenter som prioriterar kvalitet är mer benägna att handla kläder i andra hand och är 
även beredda att resa längre för att komma till en viss butik som de känner möter förväntad 
standard. Fler och fler vänder sig till andrahandsbutiker för kläder och målgruppen har skiftat 
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från människor i fattigdom till den allmänna konsumenten. Det är heller inte ovanligt att för 
en typisk butikshandlare att besöka flera olika andrahandsbutiker under samma 
shoppingrunda. Den allmänna attityden mot andrahandsprodukter har förändrats och blir allt 
mer accepterad. Det har gått från att vara någonting negativt för de som inte hade råd med 
någonting bättre till en allt mer trendande kultur där kvalitet i det äldre hantverket och unika 
uttryck uppskattas i större omfattning (Darley 1999).  

4.5 Redesign  
Konsumenters beslut när det kommer till att kassera kläder kan ha långvariga och ibland även 
bestående ekologiska effekter på miljön, då sönderfallsprocessen av vissa material kan ta 
flera år eller ibland till och med vara icke nedbrytningsbara. Tyvärr är det mycket kläder som 
slängs i slutet på sin livscykel, när de inte längre går att återanvända som de är, istället för att 
återvinnas. I en studie gjord för tidskriften Fashion Practice (2015) undersöks om redesign är 
ett alternativ som konsumenter kan tänka sig som ett miljövänligt alternativ till att slänga. I 
studiens fokusgrupp var redesign positivt mottaget av majoriteten av deltagarna, trots detta 
var ekonomin fortfarande en hindrande faktor då inte många var villiga att betala extra för 
tjänsten. Redesignprocessen kräver dekonstruktion och rekonstruktion av ett plagg vilket är 
en mer omfattande process än förändringar som en skräddare skulle kunna göra för att 
förbättra ett plaggs passform. Omfattningen av redesign kan variera beroende på plaggets 
förändring, allt från att lägga till mindre designdetaljer till förändringar av plaggets silhuett 
eller att göra en större förändring som att gå från en klänning till en topp (Jangio & Wu, 
2015).  

4.5.1 Utmaningar och inställning till reparation av plagg 

Att förlänga befintliga kläders livslängd har idag blivit kritiskt och ett måste för att minimera 
den negativa inverkan på miljön som orsakats av konsumtionskulturen människan levt i. För 
att förlänga livslängden på kläder finns olika tillvägagångssätt för att verkställa 
förlängningen. Genom att reparera, förändra, förbättra skötseln av textilier, låna eller hyra 
kläder kan detta bli möjligt. Ytterligare bidrar inköp från andrahandsmarknaden, 
återanvändning och återvinning till en förlängd livscykel som minimerar antal produkter som 
efter slutanvändning går till förbränning. Reparation av kläder anses ofta att vara en 
mödosam syssla som inte är förknippat med nöje. Snabba och enkla utbyten av kläder har lett 
till att människan idag har sämre förmåga att utföra enklare uppdateringar av tidigare plagg 
såsom exempelvis kunna byta knappar eller lägga upp för långa plagg. Dåligt konstruerade 
kläder av sämre kvalitet har också försämrat möjligheten att enkelt kunna laga och genomföra 
små justeringar. Det är brist på kunskap och tid samt marginell ökad kostnad som hindrar 
liknande scenarier att bli verklighet (Heuer & Becker-Leifhold 2018).  

4.5.2 Tillvägagångssätt för att öka intresset för klädreparation 

Norum (2013) anser att man bör fokusera på utbildning i skolor för att öka intresset av 
reparation av textilier. Att inkludera sömnad och reparationskunskaper i läroplaner, i 
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kombination med användning av onlineverktyg som exempelvis sociala medier och videor, i 
undervisningen är en genomförbar lösning till problemet. Gwilt (2014) syftar dock på att det 
finns en bristande faktor mellan nuvarande litteratur om textila reparationer och 
implementeringen av den i människans olika hem efter att ha undersökt människans attityder 
till klädreparation. Gwilt (2014) menar att undersökningen avslöjar att det brister mellan 
konventionella sätt att sprida kunskap och dess faktiska applicering. Hennes fokus på 
reparation är enbart fokuserade på designstyrda lösningar av textila produkter. Vidare belyser 
hon den ekonomiska vinningen designers och företag kan få genom att applicera lagning i 
deras affärsmodell. 
 
Dessa två studier belyser problematiken ur två olika synvinklar. Den första riktar sig mot 
traditionell implementering av kunskap som nyckel till att uppmuntra användare till att laga 
textilier. Alltså att om individer undervisas i hur de kan reparera plagg kommer detta 
resultera i att de faktiskt reparerar dem. Det andra argumentet syftar till att övervinna de 
interna och externa attityderna. De interna attityderna syftar till användarens perspektiv, 
attityder, preferenser och strävan. De externa attityderna syftar till designledda lösningar 
genom modulär design. På så vis kan ett mervärde skapas för att öka livslängden av liknande 
produkter.  
 
Att enbart erbjuda information eller att producera hållbara och reparationsvänliga kläder är 
inte tillräckligt för att lösa problematiken. Middleton (2014) belyser vikten av att skapa vägar 
för att öka reparationsmöjligheterna för redan existerande lager för att kunna konfrontera 
problematiken om masskonsumtion. Sociala relationer anses också att vara en viktig faktor 
till att kunna förbättra och realisera ökad livslängd av kläder. Att kombinera designers roll 
med sociala relationer skulle kunna uppmuntra till ökad reparation av textilier. The 
Department of Repair, Middleton’s ‘Sock Exchange, Otto Von Busch´s community repair 
project och Tom of Holland´s visible mending programme är internationella exempel på 
projekt i liknande riktning. Projekten har genom offentliga sammanträden erbjudit alternativ 
till kunskapsspridning genom erfarenheter av plaggreparation (Heuer & Becker-Leifhold 
2018). 

4.6 Upcycle  
En av de allra viktigaste sakerna att göra för att sluta cirkeln i modebranschen är att köpa 
donerade kläder. Som det ser ut just nu blir bara ca 10-15 procent av alla donerade kläder 
sålda vidare i samma land och det är dessutom en stor mängd kläder som går direkt till 
soporna som hade kunnat doneras. Många av dessa plagg hade kunnat få nytt värde genom 
Upcycling. Det finns många sätt och motivationer för att upcycla, allt från att skapa ett helt 
nytt användningsområde för en produkt till att öka värdet av ursprungsprodukten med 
bearbetning. Katie McLellan (2016) som arbetar med Upcycling föredrar 
andrahandsprodukter i sitt arbete framför nya då det är produkter som kan dela med sig av en 
historia. Upcycling som även är känt som kreativ återanvändning är en process som 
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omvandlar gamla produkter och material till nya produkter med bättre kvalitet eller högre 
värde (Oulette 2017) . 

4.7 E-handeln av andrahandstextilier idag  
Andrahandsmarknaden av kläder är idag så pass utbredd att onlineforum säljer produkter av 
kategorin med flera olika vinklar. Ebay och Tradera fokuserar på att tillgodose säljare och 
köpare med en plattform för försäljning via privatpersoner samt företag, exempelvis Sellpy 
och Tradera. Tradera jobbar även i förmån för flera välgörenhetsprojekt inkluderande 
barncancerfonden, musikhjälpen, WWF m.f. (Tradera 2019). Vidare Finns Beyond retro som 
både har fysiska butiker och e-handel som plattform för försäljning. Beyond retro erbjuder 
vintagemode och även försäljning av deras egna märke: beyond retro label. Produkter från 
deras egna utvecklade märke är tillverkade av 100 procent återvunna kläder. De erbjuder 
alltså försäljning av andrahandskläder och kläder och accessoarer som går under kategorin för 
redesign och upcycle. Beyond retro bedriver ett givande arbete för att upprätthålla den 
cirkulära ekonomin (Beyond retro 2019). Även Erikshjälpen har försäljning i såväl fysiska 
butiker och online (Secondhand 2019). Ett företag som jobbar exklusivt med e-handel och 
second hand är Sellpy. Sellpy arbetar för att göra det enklare för den som vill sälja. De sköter 
alla steg i försäljningen som annars skulle kunna ses som ett hinder (Sellpy 2019).  
 
Andra stora företag som påbörjat sitt arbete för den cirkulära ekonomin är bland annat ASOS. 
ASOS har försäljning enbart via E-handeln. Företaget har utöver nyproducerat också 
vintagekläder och accessoarer till försäljning. Kategorin bygger på samarbeten med utvalda 
vintagebutiker runt om i världen som har möjlighet att visa upp deras plagg via ASOS 
hemsida. Även nystartade företag har denna möjlighet. Idag representerar ASOS över 800 
butiker via deras hemsida för att skapa ett varierande produktutbud som bidrar till den 
cirkulära ekonomin (ASOS 2019). Även Lindex har omhändertagning av använda kläder. De 
samarbetar med Myrorna för försäljning och återanvändning av kläder och återvinner de 
kläder som inte längre går att återanvända (Lindex 2019). Nudie är ett företag som arbetar 
med både nyproducerat, reparationer, återanvändning och upcycle. Hos de kan gamla, 
urvuxna och ibland även trasiga jeans lämnas in, tvättas och lagas innan de säljs vidare som 
någonting de kallar pre-loved denim. De plagg som inte går att rädda upcyclas till trasmattor 
eller liknande produkter (Nudie jeans 2019). 

4.8 Konsumentbeteende  
Fast fashion är idag marknadsdrivande inom textilhandeln. Detta innebär att konsumenten 
spelar en viktig roll och är en bidragande faktor till dagens masskonsumtion. Vetskapen om 
att människan är en känslodriven varelse är något industrin utnyttjat för att uppmuntra till 
konstant konsumtion för att känna tillhörighet till den livsstil vi vill förknippas med samt vår 
identitet. Det är även konstaterat att konsumenten är medveten om klädindustrins 
miljöpåverkan och är etiskt oroliga, men detta påverkar inte konsumentens 
konsumtionsbeteende som är fördelaktigt för etiskt drivna företag och straffar oetiskt drivna 
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företag. Konsumenten vill inte ta etiskt drivna beslut om det leder till olägenheter för dem. 
Alltså konsumenten vill inte etiskt konsumera om det skulle påverka priset och kvaliteten av 
produkten eller om det skulle påverka köpupplevelsen negativt. Även om intresset för etisk 
konsumtion finns behöver det etiska beteendet vara enkelt och bekvämt för konsumenten. 
Konsumenten söker tillfredsställelse genom att modet har tydliga hedonistiska aspekter. 
Hedonistisk konsumtion är kopplat till behovet av att känna känslomässig tillfredsställande 
från konsumtion och produktanvändning. Dagens konsument vet bättre men agerar 
emotionellt. Konsumenten föredrar de produkter som genererar mest lycka vilket gör att den 
emotionella aspekten står i fokus i dagens modekonsumtion. Den känslomässiga aspekten kan 
lätt bli utnyttjad för att spela på konsumentens behov för nya, vackra spännande och 
inspirerande erbjudanden som modeindustrin idag utnyttjar för att driva dagens konsumtion 
(Heuer & Becker-Leifhold 2018).  
 

4.8.1 Shoppingbeteende och motivationer 

De senaste åren har andrahandskonsumtionen undergått en tyst förändring. Som en del av 
denna omvandling har begreppet omdefinierats för shopping för begagnade varor. På dagens 
marknad för detaljhandel har en mix av andrahandsbutiker, vintagebutiker och 
online-återförsäljare börjat känna igen värdet av begagnade kläder och håller i loppmarknader 
eller lanserar egna kollektioner av vintageprodukter. Begränsad forskningsuppmärksamhet 
har ägnats åt den inverkan som "moderiktigheten" kan ha som motivation för konsumenter att 
handla begagnade varor. I undersökningen gjord vid Monash University i Australien 
utforskades moderna konsumenters shoppingbeteende och motivationer. Den stora 
majoriteten av andrahandsshoppare drivs av mode när de handlar och undersökningen visar 
att det går att expandera sin målgrupp genom att spela på modeelementen. Många 
konsumenter har ett behov av att uttrycka originalitet och autenticitet med sina kläder, genom 
att vända sig till andrahandsmarknaden blir det möjligt att få en unik stil och undvika det 
vanliga (mainstreem) modet. (DeLong et al., 2005; Reiley, DeLong, 2011)  
 
En hållbar ekonomi blir viktigare och viktigare för stora delar av samhället. Modeindustrin 
blir speciellt kritiserad för att kasta bort resurser och för att arbeta mycket ohållbart och 
därför har några textilproducenter börjat implementera program som jobbar för att 
återanvända plagg. I den här studien har Maria Köhler (2018) undersökt hur konsumenter kan 
bli motiverade till att lämna tillbaka oönskade plagg alternativt skänka dem till second hand 
och även övervägt vilka faktorer som skulle kunna ses som hinder för detta. Resultaten av 
denna studie visade att det var mycket som spelade in när det kom till konsumenternas 
inställning till bortskaffandet av kläder. Det som vägde tyngst när det kom till detta var 
personliga värderingar och övertygelser.  
 
Bortskaffandet av oönskade kläder påverkas ofta av enkel hantering och att samma beteende 
följs år efter år, helt enkelt eftersom individer är vana vid ett visst beteende. De största 
hindrande faktorerna för att kunderna inte returnerar kläder till återförsäljaren är bristande 

26 



 

information samt otillräcklig transparens. Detta beteende kan påverkas av andrahandshandeln 
genom att förse konsumenter med bättre kommunikation och en motivation för att 
återanvända kläder genom att erbjuda förmåner för kunden. En anledning till att vissa inte 
väljer att skänka kläder är att de helt enkelt inte vet vad som blir av de efter att de har blivit 
inlämnade. Användningen och bortskaffandet av textilier beror på plaggets ekologiska och 
funktionella egenskaper men även på konsumenternas inställning. Genom att sälja kläder i 
andra hand återfår produkterna sitt värde i den ekonomiska cykeln (Köhler 2018). 
  

  

27 



 

5.0 Företagsbeskrivning  
Nedan följer korta beskrivningar av de företag som valts ut för samarbete i studiens syfte, 
alla tre företag har tillåtit användningen av företagsnamn i arbetet. 

5.1 Myrorna 
Myrorna går under beteckningen ideell second hand. Ideell second hand är ett nätverk där allt 
som säljs i respektives butiker är gåvor från antingen privatpersoner eller företag. Butikerna 
jobbar alla aktivt med att öka återanvändningen av andrahandsvaror i form av textilier, saker 
och möbler (Myrorna: organisationer vi är med i 2019). Det som signifierar Myrona är 
specifikt att deras ekonomiska överskott från försäljningen går till frälsningsarméns sociala 
arbete i Sverige. Frälsningsarmén arbetar aktivt med att skapa rehabiliteringshem, stödsamtal 
för barn, natthärbärgen och arbetar mot människohandel. Frälsningsarmén bedriver också sin 
dagsverksamhet för att hjälpa hemlösa, EU-migranter och personer med psykisk ohälsa 
(Myrorna: Det händer med pengarna 2019). Myrorna har också syftet att hjälpa människor. 
Därför rekryterar de bland annat människor som har haft det svårt i livet. Det kan handla om 
någon som är nyanländ till Sverige och behöver lära sig språket, någon som har blivit utbränd 
och behöver komma tillbaka till arbetslivet (Myrorna: våra värderingar 2019). 
 
Myrornas värderingar bygger på mänskliga rättigheter, lika värde och ickediskriminering. 
Myrorna tar sitt ansvar för både gåvor och människan. De gåvor som mottages tas om hand 
på ett optimalt sätt för att optimera vinsten till Frälsningsarméns arbete. Myrorna erbjuder 
även arbetsträning för att ge alla chansen till framgång. Myrorna jobbar också för mångfald, 
organisationen ser människors olikheter som värdefulla tillgångar (Myrorna: våra värderingar 
2019). 

5.2 Sellpy  
Sellpy är en second hand-butik som jobbar exklusivt via e-handel. Företaget arbetar, förutom 
med försäljning, för att driva hållbarhetsagendan och sänka utsläppen av koldioxid och 
användandet av vatten. För att upplysa och inspirera sina kunder till att fortsätta detta arbete 
går det enkelt att se på ett personligt konto hur mycket vatten och koldioxid som har sparats 
tack vare de kläder som återanvänts av kunden (Sellpy: vårt ansvar 2019). Sellpy samlar även 
in klimatsmarta tips från kunder, någonting de kallar Sellpy Stories och en egen 
hållbarhetsskola de kallar Sellpeducattion där det går att lära sig mer om material (Sellpy: 
Sustainability 2019). 
  
Vid försäljning jobbar Sellpy efter tre stycken hållpunkter; enkelt, smart och hållbart. 
Punkten enkelt innebär att det för dig som kund ska vara så lätt som möjligt. För att sälja 
beställs en påse hem till dörren som sedan skickas tillbaka till företaget där fotografering, 
annonsering, förpackning och så vidare tas om hand om. Smart handlar om att optimera 
försäljningen för att maximera sannolikheten att produkterna säljs. Den sista punkten hållbart 
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innebär att ingenting går till spillo. De produkterna som inte blir sålda återvinns eller skänks 
till välgörenhet genom Myrorna eller Stockholms Stadsmission. För de som säljer finns 
alternativet att skänka hela eller delar av inkomsterna till en välgörenhetsorganisation där 
Sellpy samarbetar med Greenpeace, Stockholms Stadsmission, SOS Barnbyar och UNHCR 
(Sellpy: så funkar det, det enkla sättet att sälja u.å.). 

5.3 Tradera  
Tradera har idag funnits i 20 år och är Sveriges största online-marknadsplats. Via Tradera kan 
såväl privatpersoner som företag sälja och för att köpare ska känna sig trygga går det att att se 
betyg på alla säljare från varje köp. För att sälja genom Tradera skapas en annons och endast 
efter att varan är såld betalas annonsen (Tradera: om-Tradera 2019). En av företagets stora 
fokusområden är säkerhet vid såväl försäljning som köp. För att kunna säkerställa detta, för 
alla, granskas kontinuerligt medlemmar som har fått dåliga betyg. Det arbetas proaktivt inom 
företaget för att hitta annonser som inte följer regler eller lagar och det finns även möjlighet 
för kunder och försäljare att anmäla alla annonser till granskning (Tradera: Traderas arbete 
2019). På Tradera väljer försäljaren själv om produkten ska säljas med fast pris eller med 
budgivning. Vid budgivning sätter försäljaren av produkten ett eget utropspris och kan även 
sätta ett reservationspris som är lägsta försäljningspris vid budgivning. Tradera jobbar även 
för att erbjuda ett helhetserbjudande där smidiga betalningslösningar och påminnelser, 
minneslista och fraktalternativ med förmånliga priser ingår i tjänsten (Tradera: så säljer du 
2019). 
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6.0 Resultat av empirisk studie 
I kapitlet resultat av den empiriska studien kommer studiens resultat objektivt att beskrivas. 
Den empiriska studien består av en enkätundersökning samt tre olika intervjuer. 

6.1 Resultat kvantitativ enkät  
Nedan följer resultatet från det kvantitativa enkätutskicket. Enkäten har besvarats av 295 
personer i olika åldrar. Majoriteten av personerna som besvarat enkäten är i ålderskategorin: 
20-30 år. Personer som besvarat enkäten är bosatta i Sverige. 
 
Hur ofta handlar du på second hand? 
 

Figur 5: Diagram för intresset av second hand. 
 
Diagrammet visar tydligt att majoriteten av respondenterna inte inhandlar andrahandskläder 
kontinuerligt. Ytterligare är det noterat att ingen av respondenterna inhandlar 
andrahandskläder flera gånger i veckan.  
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Väljer du vanligtvis second hand-plagg framför nyproducerat?

 
Figur 6: Prioritering av second hand. 
 
Diagrammet visar tydligt att majoriteten av respondenterna inte väljer andrahandskläder 
framför nyproducerat. Under kategorin annan har personen själv fått specificera sitt svar i 
frågan om de inte känner att deras köpbeteende passar in på något av de övriga 
svarsalternativen. Under kategorin annan har respondenterna svarat följande:  

- Ärver vanligtvis kläder från familjemedlemmar. 
- Måste välja nyproducerat i många fall då rätt storlek eller vara ej alltid finns i 

andrahandsbutiker.  
- Köper ungefär lika mycket från båda kategorierna. 
- Beror på vilket typ av klädesplagg som sökes. Signifika plagg letas efter i 

andrahandsbutiker.  
- Dålig tillgång till andrahandsbutiker. Tillgången styr mitt val. 
- Köper vanligtvis kläder till barn i andrahandsbutiker.  
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Hur många second hand-plagg har du inhandlat under loppet av ett år?  

 
Figur 7: Inhandling av second hand under ett års tid. 
 
Diagrammet visar att majoriteten inte har inhandlat något andrahandsplagg inom loppet av 
det senaste året. Därefter dominerar kategorin i det lägre antalet (1-3 stycken plagg).  
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Gissningsvis, hur många procent av ditt totala klädinköp är second hand? 

Figur 8: Procentuell andel av second hand av totalt klädinköp. 
 
Det totala inköpet från respondenterna uppdelat i antal procent de köper nyproducerat, 
jämförelsevis med andrahandskläder, är väldigt utspritt. Majoriteten har dock svarat 0 procent 
därefter har flest svarat att 5 procent av deras totala klädinköp är andrahandskläder.  
 
Vad har du för inställning till second hand-plagg? 

Figur 9: Inställning till second hand. 
 
Diagrammet visar tydligt att intresset för andrahandskläder finns hos respondenterna trots att 
majoriteten inte inhandlar andrahandskläder framför nyproducerat. 
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Vad skulle du välja helst:  

Figur 10: Intresset för de olika uttryck återanvändning av kläder kan resultera i.  
 
Stapeldiagrammet visar att intresset för andrahandskläder är något mer attraktivt jämfört med 
redesignade och upcyklade produkter. I procent är second hand-plagg: 38 procent, 
redesignade produkter: 35,6 procent och upcyklade produkter: 26,4 procent.  
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Vad avgör om du väljer andrahandsplagg framför nyproducerat?  
 

Figur 11: Avgörande faktor till val av andrahandskläder. 
 
Det dominerande argumentet till varför respondenterna skulle välja andrahandskläder framför 
nyproducerat är främst på grund av miljön. Därefter på grund av ekonomiska och estetiska 
skäl. Miljö: 53,1 procent. Ekonomi: 41,1 procent. Estetik: 35,6 procent. 
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Jag skulle kunna tänka mig att köpa följande produkter begagnade: 
 

Figur 12: Intresset för specifika plagg kopplade till andrahandsmarknaden.  
 
Det dominerande plagget respondenterna kan tänka sig att köpa i andra hand är främst 
ytterkläder. Därefter överdelar, underdelar samt klänningar och kjolar. 
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6.1.1 Enkätresultat baserat på ålder 

Nedan är de olika ålderskategorierna sammanställda för att sättas i parallell till varandra. 
Författarna har valt ut de diagram som är lämpligast för att uppfylla syftet och 
forskningsfrågorna. 
 
Hur ofta handlar du på second hand?  

Figur 13: Inköp av andrahandskläder i de olika åldrarna. 
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Väljer du vanligtvis second hand framför nyproducerat? 

Figur 14: Second hand jämförelsevis med nyproducerat i de olika ålderskategorierna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38 



 

Hur många second hand-plagg har du inhandlat under loppet av ett år? 
 

Figur 15: Inköp av second hand-plagg i de olika ålderskategorierna. 
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Vad har du för inställning till second hand-plagg idag? 
 
 

Figur 16: Inställning till andrahandsplagg i de olika ålderskategorierna.  
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Vad skulle du välja helst:  

Figur 17: Intresset för återanvändning av kläder i dess olika former i de olika ålderskategorierna. 
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Vad avgör om du väljer andrahandskläder framför nyproducerade kläder? 
 

Figur 18: Avgörande faktor till val av andrahandskläder i de olika ålderskategorierna. 
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6.2 Resultat kvalitativa intervjuer 
Second hand-företagen som har deltagit i intervjuerna är Myrorna, Sellpy och Tradera. Inom 
företagen fick vi kontakt med en av Myrornas butikschef Alessandro Detassis, Sellpys 
hållbarhetschef Lisa Book Taube och Traderas brand manager Chantal Olsson. Alla 
kontaktade personer har flera års erfarenhet och har enligt uppsatsskrivarna kunnat bidra med 
relevant och lönsam information för att kunna svara på arbetets forskningsfrågor. Intervjuerna 
gjordes genom mailkontakt med två av företagen och ett personligt möte med ett företag. 
Nedan följer resultatet av intervjuerna med företagen. 
 

- Hur är det att jobba hos er? 
Alla tre kontakter berättar att de trivs väldigt bra på sina separata arbetsplatser. Alla 
arbetsplatser har sina utmaningar men vad som är gemensamt med dessa arbetsplatser är att 
de bidrar med någonting extra för samhället. Någonting som kom upp från alla tre kontakter 
var också hållbarhet. Book Taube på Sellpy berättar att de strävar efter hållbarhet i 
arbetssättet då de jobbar med att sudda ut onödiga hierarkier och att alla kan lära sig nästan 
allt. Olsson på Tradera skriver att det är roligt att bidra till en hållbar konsumtion och ett 
hållbart samhälle. Detassis på Myrorna påpekar vikten av att förse samhället med en hållbar 
arbetsplats för de som behöver det. 
 

- För ni någon statistik på antalet produkter som säljs? (Intresset för studien 
ligger främst inom kläder) 

Alla tre företag rapporterar att att deras försäljning har ökat de senaste åren. På Tradera är den 
försäljning som växer mest begagnade herrkläder som ökat med hela 31 procent, följt av 
damkläder (21 procent) och barnkläder, som ökat med 10 procent. Försäljningen av second 
hand-mode på Tradera har på tre år ökat med 34 procent. På Sellpy ökar försäljningen även 
där och har stadigt gått uppåt de senaste åren och här förs även statistik över allt som har 
mottagits, sålts och sorteras bort för att kunna spåra alla kläder som har hanterats. Detassis på 
Myrorna krediterar årets julklapp 2018 som var det återvunna plagget till att ha hjälpt många 
människor att öppna ögonen för second hand. På myrorna har snittköpet ökat från förra årets 
90 kronor till årets 110 kronor och det går att konstatera att damkläder är den största 
kategorin. 
 

- Går det, enligt dig, att se någon skillnad i konsumenters attityd mot 
återanvändning av kläder idag i jämförelse med för 1, 5, 10 år sedan?  

På Tradera kan de se en tydlig förändring i konsumenternas attityd. Olsson skriver att 
bidragande faktorer kan vara konsumtionströtthet och klimatångest, men även att 
konsumenter har fått en förändrad syn på second hand, där många förstår att hållbar 
konsumtion är framtiden. Book Taube på Sellpy skriver att det i takt med alla nya möjligheter 
som erbjuds för att handla återanvänt, hittar fler typer av människor sin nisch av hållbar 
konsumtion och second hand är någonting som blir mer för alla. På Myrorna märks det av en 
skillnad på den målgrupp som besöker butikerna. Det finns fortfarande de stamkunder som 
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kommer in och även kommer fortsätta att komma. Då en satsning gjorts på att få in mer 
personliga produkter mer inriktat mot retrostilar har målgruppen ändrats till att inkludera fler 
personer i det yngre segmentet och till stor del studenter som letar efter någonting unikt. 
Dessa produkter har även oftare bättre hållbarhet än produkter kopplade till fast fashion och 
passar därför mycket bra för andrahandsmarknaden. Detassis säger även att studenter 
troligtvis har ett mer öppet sinne och är mer ansvariga för miljön. 
 

- Vad tror du skulle kunna förbättra andrahandsmarknaden av kläder? 
Alla tre företag är överens om att exponering och status är väldigt viktigt för att förbättra 
andrahandsmarknaden av kläder. Att göra det så lönsamt och enkelt som möjligt för kunderna 
att hitta det de letar efter och även göra det lätt för de som vill sälja. Det är även viktigt att de 
plagg som produceras nytt har bättre kvalitet och på så sätt får längre livslängd. Så väl i 
fysiska butiker som online ska shoppingupplevelsen vara så smidig och positiv som möjligt. 
Tradera har exempelvis personaliserat sin sida för att ge så passande rekommendationer som 
möjligt. Genom att höja statusen för andrahandsbutiker kommer även marknaden förbättras. 
Första intrycket när en kund kommer in på en butik fysiskt eller online spelar stor roll. Att 
skapa en trivsam atmosfär och presentera second hand-kläder på snygga, värdiga sätt som 
inger känslan av nytt och fräscht. Förutom den upplevelse som kunden kan få när den väl valt 
butiken är det även en stor utmaning att nå ut till de som fortfarande har en negativ 
inställning. Hur det pratas om second hand behöver förändras för att få fler människor att 
välja återanvändning och det bör vändas på den nuvarande trenden om överkonsumtion 
genom att fler förebilder återanvänder outfits och att hylla någon som använder samma 
klänning två fester i rad istället för tvärtom. 
 

- Vad var det som fick dig att vilja gå in i second hand-segmentet?  
Att kunna göra en positiv skillnad är någonting som är gemensamt för alla tre som har 
intervjuats. Hållbar konsumtion är framtiden och att jobba inom en bransch där det finns 
möjlighet till att påverka fler till goda vanor är någonting att vara stolt över. Speciellt för 
Detassis på Myrorna, han motiveras av att veta att alla de pengar som kommer in i företaget 
går till människor som behöver hjälp. 
 

- Vad tror du att dagens konsument har för inställning till second hand-plagg?  
Alla tre företag har tydliga bevis på att konsumenter i Sverige har en positivare syn på 
återanvändning idag än för några år sen. Dagens konsumenter har en positiv inställning till 
second hand-plagg och är medvetna om fördelarna med att handla kläder i andra hand 
framför nyproducerat. Tradera har gjort en Sifo-undersökning som visar att 33 procent av 
Sveriges befolkning handlar mindre nytt idag än för tre år sedan och att var femte svensk 
handlar fler begagnade varor än för två år sedan. Book Taube på Sellpy skriver även att trots 
att de flesta troligtvis har en positiv inställning och vill förändra sitt beteende finns det ofta ett 
glapp mellan inställning och faktisk handling. Detassis har även observerat en skillnad i 
inställning mellan åldersgrupperna för vad de är intresserade av. Exempelvis studenter, trots 
sin pressade ekonomi, kan tänka sig att spendera mer pengar på ett plagg då de väger 
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kostnaden mot priset av en liknande nyproducerad vara, speciellt om det är en märkesvara. 
För gruppen pensionärer spelar däremot funktionalitet större roll. 
 

- Hur tror du att vi kan öka försäljningen av second hand-kläder? 
Det här är en fråga som inte en enskild handling kan svara på. En viktig del är att öka utbudet 
och tillgängligheten av second hand och även att ändra på hur vi ser på konsumtion av kläder. 
Både privatpersoner och företag förstår att det inte är hållbart att fortsätta producera som vi 
gör idag och tar ställning för att integrera återanvändning i nya kollektioner. På Sellpy tror de 
att lösningen är att göra det så enkelt och tillgängligt som möjligt för att hitta alternativ till 
nyproduktion. Chantel från Tradera påpekar även vikten i att fler måste inse värdet som plagg 
som inte används kan ha och aktivt välja att sälja vidare dessa. För fysiska butiker tror 
Detassis på Myrorna att utseende och presentation spelar stor roll. Där tar de mycket 
inspiration från butiker som H&M, Hemtex, barnaffärer och liknande där idén är att kunden 
ska få inspiration vid första anblicken och därefter lätt hitta vad det är de letar efter. På 
Myrorna är andelen besökare som blir kunder redan hög, hela 30 procent, men problemet 
ligger i att få in personer i butikerna. Någonting som är givande att ta till vara på är sociala 
medier. Det är ett bra sätt att nå ut på för att sprida erbjudanden och kampanjer men även för 
att sprida kunskap om företagen och dess påverkan. 
 

- Hur ser du på second hand-branschen i framtiden? 
Att second hand-branschen kommer att expandera i framtiden är någonting som alla tre av 
våra intervjuade är överens om. Olsson på Tradera är optimistisk om att allt fler människor 
kommer att inse att second hand är det smarta sättet att konsumera på och att fler även 
kommer att se värdet av att sälja sina plagg som inte används. På Sellpy hoppas Book Taube 
att skillnaden mellan nytt och återanvänt kommer att bli allt mindre väsentlig. Konsumenter 
kommer i större utsträckning att köpa kläder, både second hand, återvunna fibrer, redesignade 
och upcyclade plagg, bara för att de älskar de. Hållbara alternativ kommer då att bli så 
vedertagna att de inte längre ses som annorlunda. En större synlighet på internet och sociala 
medier kommer att hjälpa second hand-branschen att nå ut till sina kunder. Någonting som på 
Myrorna ligger inom en snar framtid är en ny kampanj de kallar instafyndet på instagram som 
redan har visat framgång för butiken i Göteborg. 
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7.0 Analys  
I analyskapitlet ställs de olika resultaten från den empiriska studien mot varandra i 
jämförelse för att läsaren ska få en lättare förståelse av resultatet. Kapitlet beskriver i ord 
vad resultatet visar i bild. 

7.1 Enkätresultat 
Enkätundersökningen visar tydligt att intresset för andrahandskläder inte är så utbrett. Dagens 
konsument i Sverige inhandlar enbart andrahandskläder ca en gång om året, dock skulle 
majoriteten inte välja andrahandskläder framför nyproducerat. Anledningen till varför 
konsumenter väljer andrahandskläder är generellt ur ett miljöperspektiv och tanken om att 
kunna finna unika plagg. Detta skiljer sig dock beroende på kön och ålder. Den kategori som 
är mest eftertraktad är ytterkläder. Kategorin dominerar i alla åldrar och i svaren från båda 
könen.  
 
Ser man djupare in i hur de olika könen har svarat kan man tydligt se att majoriteten av de 
båda könen enbart handlar andrahandskläder en gång om året. Statistiken för respondenterna 
som aldrig inhandlar andrahandskläder är för männen, i procent, ungefär dubbelt så många 
som kvinnorna. Männen och kvinnorna är dock överens om att de föredrar nyproducerat 
framför andrahandskläder. Intresset för upcycle och redesign är något större bland männen. 
Intresset för nämnda kategorier är givet stort även hos kvinnorna dock är andrahandskläder 
högst prioriterat. En intressant faktor som skiljer könen ifrån varandra är den avgörande 
faktorn till varför respondenterna väljer andrahandskläder framför nyproducerat. Majoriteten 
av kvinnorna som besvarat enkäten väljer andrahandskläder främst på grund av 
miljöpåverkan nyproducerade plagg har. Männen prioriterar istället miljöperspektivet sist i 
frågan och väljer estetiska skäl som största orsaken till varför de skulle välja 
andrahandskläder framför nyproducerat.  
 
Vidare har de olika åldrarna granskats för att se om det finns någon skillnad mellan 
respondenternas enkätsvar. Respondenterna i åldrar under 20 år är ålderskategorin som visar 
minst intresse för återanvändning av kläder. 60 procent av berörda respondenter inhandlar 
aldrig kläder från andrahandsmarknaden. 80 procent av respondenterna skulle inte heller välja 
andrahandskläder framför nyproducerat. Respondenterna från de övre ålderskategorierna har 
istället visat större intresse av andrahandsmarknaden. Majoriteten av respondenterna från de 
övriga ålderskategirierna har uppgett att tillfrågade inhandlar andrahandskläder minst en gång 
om året. Procentuellt inhandlar 40-56 procent av respondenterna från övriga ålderskategorier 
andrahandskläder ca 1 gång om året. Utöver det har respondenterna svarat att de inhandlar 
andrahandskläder 1 gång i månaden eller aldrig. Trots ett intresse för andrahandskläder skulle 
inte majoriteten från någon av ålderskategorierna välja andrahandskläder framför 
nyproducerat. Respondenterna som visar störst intresse att prioritera andrahandskläder är 
respondenterna från ålderskategorin 31-40 år. Av tillfrågade ur kategorin skulle 31,3 procent 
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välja andrahandskläder framför nyproducerat. 34,4 procent av totalt tillfrågade ur kategorin 
har dessutom inhandlat fler än 10 andrahandsplagg under senaste året. Minst intresse i frågan 
har respondenterna från ålderskategorin under 20 år där enbart fem procent skulle prioritera 
andrahandskläder. Vidare har ålderskategorierna 41-50 år samt 61 år eller äldre också visat 
lågt intresse i frågan.  
 
Inställningen till andrahandskläder är överlag lika mellan ålderskategorierna. Majoriteten ur 
kategorierna har alla svarat att de gillar tanken om andrahandskläder då möjligheten att hitta 
unika plagg är stor. Dock är det enbart ålderskategorierna 20-30 år och 31-40 som visat ett 
marginellt intresse för att alltid föredra andrahandskläder, procentuellt 22-25 procent. 
Ålderskategorin under 20 har visat starkast att tillfrågade inte gillar tanken om 
andrahandskläder. 25 procent av tillfrågade, ur tidigare nämna ålderskategori, gillar inte 
tanken om återanvändning. Av de olika former andrahandskläder kan utformas i är det 
hederliga andrahandsplagget som är högst prioriterat av alla ålderskategorier förutom 
ålderskategorin under 20 år och över 61 år. Sistnämnda kategorier har istället visat störst 
intresse av redesign och upcyclade produkter. Ålderskategorin under 20 år har visat störst 
intresse av Redesign och ålderskategorin över 61 år har visat störst intresse av upcyclade 
produkter. 
 
Den avgörande faktorn till valet av andrahandskläder varierar något över de olika åldrarna. 
Generellt är det miljöaspekten som avgör valet. Den enda ålderskategorin som har högre 
procentsats av ekonomiska skäl är ålderskategorin 31-40 år. Vidare har ålderskategorin under 
20 år inte alls nämnt ekonomi som anledning till valet. Ser man över plaggtyper som 
respondenterna kunnat tänka sig inhandla från andrahandsmarknaden är det ytterplagg som 
dominerar. Respondenterna är någorlunda överens om vilka plaggtyper som kan tänkas köpas 
från liknande forum. Utöver ytterplagg är intresset även stort för överdelar och underdelar. 
De plaggtyper respondenterna minst kan tänka sig att inhandla från andrahandsmarknaden är 
främst underkläder badkläder och sportkläder. Även intresset för accessoarer är hyfsat lågt.  

7.2 Intervjuanalys 
Som det ser ut idag kunde alla tre av de företag som vi har intervjuat se att second 
hand-branschen är på väg att bli allt större. Då det är en bransch som gör mycket gott för 
såväl samhället och miljön är det en bransch som är mycket tillfredsställande att jobba inom 
vilket troligtvis även gör att den växer ännu mer.  
 
Försäljningen av andrahandsprodukter går stadigt uppåt och skillnaden sedan bara för några 
år sedan är märkbar. Det tillkommer fler och fler andrahandsbutiker i såväl fysisk form som 
på internet och de kedjor som finns blir även de fler och mer etablerade. Genom att göra 
second hand-marknaden mer lättillgänglig för konsumenterna ökar chansen för att de väljer 
detta alternativ framför nyproducerat. Alla tre företag som blev intervjuade jobbar ständigt på 
utveckling och för att göra det lättare, smidigare, säkrare och mer trivsamt att välja det 
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hållbara alternativet. Erkännande från samhället i stort spelar också stor roll, såsom att göra 
det återvunna plagget till årets julklapp 2018 vilket får många människor att tänka om och 
öppna ögonen för återvinning och återanvändning.  
 
I och med att konsumenter blir allt mer medvetna om det klimathot som finns ökar även 
viljan till förändring. Det blir även mer och mer intressant för konsumenter att hitta sin 
specifika nisch och stil vilket gör att andrahandsmarknaden som har så många unika 
produkter blir ett självklart val. En stor del av att kunna förbättra andrahandsmarknaden av 
kläder tror de personer vi har intervjuat bygger på att höja statusen för återanvända kläder. 
För att kunna höja statusen för branschen krävs det att människor och företag förändrar hur 
det pratas om den. Att återanvända kläder och även att handla återanvänt behöver hyllas och 
ses som någonting positivt. Detta kan göras genom att ytterligare exponera marknaden av 
såväl företag som privatpersoner. Att allt fler andrahandsföretag gör sig synliga på sociala 
medier och att även de personer som bär andrahandsplagg är stolta över det och visar upp det 
som någonting positivt.  
 
Det är även av stor betydelse att de producenter som producerar nya plagg gör detta med 
hållbarhet i tanken. Med bättre kvalitet i produktionen och hållbarare material kommer även 
andrahandsmarknaden att gagnas. Genom att ge nyproducerade kläder ett längre liv kommer 
det spegla väl på företaget som producerade dem samtidigt som det kommer att generera mer 
kvalitativa produkter till återförsäljning. Det är även väldigt viktigt hur företag väljer att 
presentera och exponera sina produkter. Detta är någonting som gäller på både internetbutiker 
och i fysiska sådana. En fräsch känsla och en smidighet i att hitta det som kunden letar efter 
samt att genomföra köpet ökar viljan att fortsätta välja second hand över nyproducerat. Detta 
ökar även potentialen att en kund kommer att välja att sälja eller skänka kläder då en 
koppling har skapats med företaget. Andrahandsmarknaden är på god väg att få bättre rykte 
och att växa ännu mer genom att fortsätta göra konsumenter mer medvetna om de positiva 
konsekvenser som kommer med att välja återanvändning. Även redesign, upcycle, 
återvinning och liknande kommer troligtvis att få ett större uppsving i framtiden. På det här 
sättet kommer det att bli en mindre skillnad på de olika kategorierna och göra det ytterligare 
mer accepterat med kläder som inte hör till kategorin nyproducerat. 
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8.0 Diskussion 
Joerges (2006), Abdelrahman (2018) och Ellen Macarthur foundation (2017) är alla överens 
om att dagens konsument är väl medveten om problematiken bakom nyproducerade kläder. 
Dock finner inte konsumenten den etiska problematiken som en avgörande faktor för att ta ett 
bättre beslut. Människans bekvämlighet och deras egna behov ligger i vägen för att prioritera 
andrahandskläder. Nämnda faktorer påverkar heller inte konsumenten att utveckla ett bättre 
beteende kopplat till textilåtervinning. Den empiriska studien stödjer detta argument. Studien 
visar att Sveriges konsument heller inte skulle välja andrahandskläder framför nyproducerat 
(se figur 6). 80 procent av respondenterna har medgett att de inte skulle prioritera 
andrahandskläder framför nyproducerat. Studien visar ytterligare att det avgörande 
argumentet till val av andrahandskläder är den negativa miljöpåverkan nyproducerade kläder 
har, vilket blir motsägelsefullt. Vetskapen väger inte tyngre för att ändra sitt beteende. 
Människans bekvämlighet och egoism är därför ett stort hinder som behöver övervinnas för 
att skapa förbättring. Ytterligare visar studien att dagens ungdom under 20 års ålder, har allra 
minst intresse av återanvändning av kläder. Argumentet visar att den omtalade trendkulturen, 
kopplat till andrahandskläder, som Darley (1999) hävdar existerar inte har påverkat den yngre 
generationen. Detta kan ge förödande konsekvenser på både miljön och människan om den 
negativa trenden fortsätter linjärt. Det är viktigt att jobbar proaktivt med framtida 
generationen för att möjliggöra långsiktiga förändringar. Trots att goda förebilder existerar, 
kopplat till andrahandskläder, så kan inte en tydlig förändring i konsumentens 
beteendemönster synas till. Hållbarhets modekonsumtion pionjärer som Bly, Gwozdz & 
Reisch (2015) belyser är ett gott exempel på goda förebilder kopplat till ett mer hållbart 
köpbeteende. Men frågan är hur liknande förebilder kan bli flera och hur mycket de måste 
växa för att sätta ett tydligt spår i den vardagliga konsumentens köpbeteende. Konsumenten 
är en viktig faktor till att förändring ska bli realitet inom området. Finns det ingen efterfrågan 
efter nyproducerat icke hållbart mode finns heller ingen produktion och industri.  
 
Book Taube från företaget Sellpy menar att dagens konsument troligtvis har en positiv 
inställning till att förändra sitt köpbeteende. Dock hävdar hon att det finns ett glapp mellan 
inställning och faktisk handling. Book Taubes påstående har en tydlig koppling till 
enkätformuläret som ställt frågan direkt till Sveriges konsument. Enkäten ställde frågan om 
antal inhandlade andrahandskläder respondenten inhandlat under loppet av ett år. Resultatet 
visar att majoriteten av ålderskategorierna har svarat att de inte inhandlat något 
andrahandsplagg under loppet av ett år, bortsett från ålderskategorin 31-40 år där majoriteten 
inhandlat fler än 10 stycken andrahandsplagg samt ålderskategorin 51-60 där majoriteten 
inhandlat 1-3 stycken plagg. Enkätresultatet (se figur 15) stödjer därför Book Taubes 
påstående om att glappet mellan konsumentens inställning och faktiska handling är bristande. 
Trots det större intresset från de högre ålderskategorierna, påverkar det inte det slutgiltiga 
resultatet. Respondenterna blev även tillfrågade att procentuellt uppskatta sitt totala 
klädinköp från second hand-sektorn. Majoriteten har svarat 0 procent (totalt 71 respondenter) 
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samt 5 procent (38 stycken). Ställs de äldre ålderskategoriernas svar, kopplat till antal 
inhandlade second hand-plagg, i parallell till det totala klädinköpet är givna siffror inte så 
stor. Tidigare forskning och den empiriska studien kan därför stödja argumentet om att 
konsumentens medvetenhet och inställning inte är avgörande i faktiska beslut. Glappet 
mellan inställning och faktiskt beteende är stort, vilket är ett viktigt argument för framtida 
förändring kopplat till konsumentköpbeteende. 
 
Ellen Macarthur foundation (2017) har utformat en handlingsplan för implementering av den 
cirkulära ekonomin. Handlingsplanen bygger på fyra olika principer som främst är kopplade 
till hur industrin ställs inför problematiken. Enbart tredje principen bygger delvis på att 
konsumenten måste utveckla ett större intresse för hållbart mode för en ökad efterfrågan som 
vidare styr industrin. Men är detta en tillräckligt bred förändring för att vända den negativa 
trenden? Norum (2013) menar att bättre utbildning krävs för att öka implementering av 
hantverk. Guilt (2014) menar dock att det brister i kunskapsspridning och faktisk applicering 
av hantverk, vilket är ett problem. Fast fashion-industrin har gjort allt lättillgängligt. Det är 
enklare för konsumenten att köpa nytt än att själv spendera tid för att utveckla eller reparera 
utslitna eller oönskade kläder. Men frågan är vilket perspektiv som styr mest? är det 
konsumenten som styr industrin eller styr industrin konsumenten? Oavsett vad svaret på 
tidigare nämnda fråga är måste förändring ske från båda parterna för att verkliggöra en 
faktisk förändring. 
 
Återanvändning av kläder kan uttryckas på olika sätt. I studien har second hand, redesign och 
upcycle behandlats. Även den empiriska studien har visat att konsumenten i Sverige har ett 
stort intresse för de olika uttrycken. 38 procent föredrar second hand, 35,6 procent föredrar 
redesign och 26,4 procent föredrar upcyclade produkter (se figur 10). Även tidskriften 
fashion practice (2015) menar att intresset för redesign är stort men att den ekonomiska 
faktorn kan ge konsumenten avsmak för att verkligen anamma liknande produkter. Granskar 
man ytterligare de olika ålderskategoriernas svar i studien kan man klart se att majoriteten av 
respondenterna föredrar second hand. Det är enbart två ålderskategorier som svarat 
annorlunda. Respondenterna i ålder under 20 år föredrar istället redesign och ålderskategorin 
61 år eller äldre föredrar upcyclade produkter (se figur 17). Den empiriska studien visar 
ytterligare att ekonomin inte är avgörande till val av inköpta plagg. Enbart ålderskategorin 
31-40 år menar att den ekonomiska faktorn avgör valet (se figur 18). Heuer & 
Becker-Leifhold (2018) menar också att ekonomin är en avgörande faktor till ett etisk 
köpbeteende. Studien visar dock att detta inte är applicerbart på Sveriges konsument då den 
ekonomiska faktorn inte har varit avgörande för respondenterna. 
 
Att öka intresset för återanvändning av kläder är inte en lätt utmaning. De intervjuade är alla 
överens om att tillgängligheten och utbudet för andrahandskläder måste bli allt större. Vidare 
belyser de vikten av hur människor och företag pratar om branschen. De belyser det sociala 
som en del av lösningen av problematiken. Ytterligare jobbar de intervjuade mycket med 
exponering och presentation av varorna för att generera ett högre intresse. Detassis, från 
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företaget Myrorna, informerar om hur de under senaste tid försökt rikta sitt sortiment och sin 
marknadsföring mot den yngre målgruppen genom att exempelvis använda sociala medier 
som ett verktyg. Den yngre målgruppen är en viktig del av dagens konsument då målgruppen 
också är framtidens konsument. Studien visar dock att den yngre målgruppen inte alls är 
intresserad av andrahandskläder (se figur 13). Förhoppningsvis är detta en vändande trend. 
Men kanske är inte marknadsföring och exponering den enda avgörande förändringen för att 
öka intresset hos den yngre generationen i Sverige. 
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9.0 Slutsats 
Framtiden för återanvändning ser ljus ut men det finns fortfarande mycket arbete kvar att 
göra. Den konstant växande konsumtionstrenden ökar fortfarande men intresset för 
andrahandsprodukter lika så. Trots att den generella inställningen mot återanvändning av 
kläder har förbättrats under de senaste åren, krävs det fortfarande en ökad fortsatt förändring. 
Konsumenter har idag en bättre förståelse för det miljöhot som medföljer nyproducering men 
saknar fortfarande den motivationen som behövs för att sluta gapet mellan tanke och 
handling. Även i det sätt de flesta människor väljer att göra sig av med kläder saknas det 
handling. Trots att forskning visar att dagens konsument föredrar att donera textilier för 
återanvändning och återvinning slängs fortfarande 7,5 kg kläder per person och år. Ytterligare 
en sak som är kritisk för andrahandsmarknaden överstiger konsumenternas attityd då ett 
större ansvar behöver tas av företag som producerar nytt samt av landets skolor. Med bättre 
kvalitet i nyproducerade plagg samt bättre utbildning och kunskapsspridning om ämnet 
kommer andrahandsbranschen att kunna växa och etablera sig allt mer. 
 
Hur mottagliga är dagens konsumenter och på vilket sätt skiljer sig konsumenters syn, i 
olika åldrar, på återanvändning av textila plagg. 
Trots att såväl industrin och konsumenten de senaste åren blivit mycket medvetna om den 
negativa miljöpåverkan som massproducerat mode har, värderar generellt inte konsumenter 
hållbart mode högre än sina personliga behov. Det är färre än en 20 procent av befolkningen 
som skulle välja återanvändning framför nyproducerade plagg. Speciellt i åldersgruppen, 
personer under 20 år, är mottagligheten för återanvändning låg. Det är en grupp som väldigt 
sällan överväger second hand. När det kommer till åldersgrupperna 20-30 år och 31-40 år är 
det motivationen till att välja andrahandsplagg som skiljer sig åt. Båda grupper är väldigt 
överens om att miljöpåverkan är väldigt viktig men i övrigt är det ekonomin som väger tungt 
för den äldre gruppen och den estetiska komponenten som spelar in för den yngre gruppen. 
Vidare är det ekonomipunkten som åldersgruppen 31-40 år tycker är mycket viktig i 
jämförelse med alla andra åldersgrupper. Den åldersgrupp där miljöpåverkan definitivt spelar 
störst roll i jämförelse med de andra punkterna så väl som med de andra åldersgrupperna är 
de mellan 51-60 år. När det kommer till angränsande former av återanvändning såsom 
upcycling är det personer över 60 år som är mest intresserade. 
 
Mellan vissa åldersgrupper går det att se en tydlig skillnad i motivationen till varför 
konsumenter väljer andrahandsprodukter. För gruppen pensionärer handlar det om nivån av 
funktionalitet i jämförelse med priset. Pensionärsgruppen är även den grupp som länge har 
varit stamkunder för de fysiska andrahandsbutikerna och troligtvis även kommer att fortsätta 
att vara det i framtiden. För studenter spelar märkeskläder större roll och för dem handlar det 
även mycket om att uttrycka sin personliga nisch och stil. Det är personer mellan 30-40 år 
som oftast väljer andrahandsplagg framför nyproducerat och det är även den här 
åldersgruppen som handlar second hand-kläder oftast. Den största anledningen till detta är 

52 



 

ekonomiska skäl och även det stora utbudet av barnkläder som är speciellt relevant för denna 
åldersgrupp. Generellt sett är det dock sällan konsumenter väljer begagnade kläder framför 
nyproducerade. Jämförelsevis handlar kvinnor mer i andra hand än män. Det som främst 
skiljer könens köpbeteende det är den avgörande faktorn till varför respondenterna väljer 
andrahandskläder framför nyproducerat. Kvinnor prioriterar främst miljöpåverkan när det 
kommer till valet, denna faktor är den som spelar minst roll för männen, här är det de 
estetiska skälen som är de viktigaste. 
 
Vad är det som påverkar konsumenter att välja andrahandsplagg framför 
nyproducerade plagg och hur kan konsumenten uppmuntras till att öka 
återanvändningen av textila plagg i framtiden? 
Någonting som spelar stor roll i valet mellan andrahandsplagg och nyproducerade plagg är 
ekonomin. Det låga priset lockar till köp speciellt i kategorier som bröllopsklänningar eller 
barnkläder vilka är plagg som inte tidigare använts under en längre tid. Brist på, eller tillgång 
till, kunskapen om att kunna förändra eller laga plagg kan vara skillnaden mellan att välja 
andrahandsplagg eller nyproducerade sådana. Kvalitet spelar också en stor roll till varför 
konsumenter väljer andrahandsplagg till skillnad från massproducerat. Plagg producerade 
innan fast fashion-kulturens start har ofta bättre kvalitet, vilket leder till högre hållbarhet även 
miljömässigt. Miljöpåverkan var det som visade sig vara viktigast för majoriteten av de 
personer som svarade på enkäten. Trots att många konsumenter vill handla etiskt för såväl 
arbetsförhållanden som av miljömässiga skäl drivs fortfarande människor av känslor. Detta 
innebär att om det är för stor skillnad i bekvämlighet mellan det oetiska och det etiska 
handlandet kommer i många fall det bekväma alternativet att vinna. Konsumenternas ansvar 
för hållbarhet och miljö är även kopplat till utbildning. Med mer och bättre information och 
utbildning gällande vilka konsekvenser klädindustrin har på miljön kommer även 
motivationen till att välja det bättre alternativet att öka. Konsumenter har även ett stort behov 
av att uttrycka en unik stil vilket gör att konsumenten vänder sig till andrahandsmarknaden 
där utbudet är historiskt mycket brett med många plagg i retro- och vintagestil.  
 
För att öka återanvändningen och återförsäljningen av kläder är exponeringen och 
lättillgängligheten väldigt betydande. En stor del av dagens konsumenter är mer bekväma 
med att göra sina inköp över internet. Genom att göra second hand-marknaden tillgänglig på 
internet ökar chansen att fler konsumenter väljer den framför nyproducerat. Förutom de 
företag som arbetar fullständigt med second hand är det även fördelaktigt för nyproducerande 
företag att integrera second hand i sin affärside. De företag som idag arbetar på det här sättet 
gör det i olika grader, allt från att ta fram kollektioner som har integrerat andrahandsplagg till 
de som tar tillbaka plagg för återförsäljning från de kunder som inte längre använder de. 
Kläderna som säljs på såväl internet som i fysiska butiker behöver presenteras på ett snyggt 
och smidigt sätt som ger kunden en känsla av nytt och fräscht. Då andrahandsmarknaden 
oftast bara har enstaka och mycket unika plagg kan det ibland vara svårt för kunden att hitta 
precis det som efterfrågas. I dessa fall hade det underlättat att kreativa processer som upcycle 
kunde implementeras för att hjälpa kunden att nå just det resultat som önskas. Med fler och 
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bättre förebilder kommer även ordet att spridas och fler kommer att bli inspirerade till att 
välja second hand-marknaden. Med förebilder och influencers kommer även åldersgruppen 
under 20 år nås på ett effektivare sätt då dessa är speciellt viktiga eftersom de är framtidens 
konsumenter. 

  

54 



 

10.0 Vidare forskning  
Eftersom återanvändning är ett mycket brett begrepp och innefattar mycket mer än bara 
kläder vore det intressant att vidare undersöka om studien är applicerbar på övriga textilier 
exempelvis hemtextilier. Det skulle även vara relevant att undersöka vilka orsaker som får 
konsumenter att inte välja andrahandsmarknaden framför nyproducerat. Det kan exempelvis 
påverkas av orsaker som dålig marknadsföring, dåligt utbud eller oattraktivitet. Som påvisats 
i studien är den grupp som är minst intresserade av andrahandsmarknaden de personer under 
20 år. Det skulle därför vara relevant för vidare forskning att undersöka varför just denna 
åldersgrupp inte är lika mottagliga för ämnet som resterande befolkning samt hur det går att 
göra dem intresserade. Vidare vore det intressant att se hur det går att öka intresset för 
redesignade och upcyklade kläder, då detta är processer som kan attrahera kundsegment som 
vanligtvis inte attraheras av andrahandskläder. För att kunna förbättra andrahandsmarknaden 
är det även väsentligt att veta hur intresset är och hur det skulle kunna ökas för inlämning av 
kläder eller återförsäljning.  
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