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Abstract 
As the textile industry grows larger and overall consumption increases, it is important to 
highlight the issue regarding disposal method of clothes no longer in use. In Sweden, the yearly 
disposal of textile in household waste amounts to 7.5 kg per capita. There are currently several 
different disposal options available, such as handing in apparel in-store in exchange for 
discounts or similar compensation. This study aims to investigate the drivers behind in-store 
textile recycling and whether initiatives such as discounts can stimulate further consumption 
rather than promote sustainability. The study is based on ten semi-structured interviews 
conducted on women aged 20-26. The interview show the participants' habits related to 
consumption and recycling, but also their attitudes and thoughts about recycling services 
including discounts, offered by stores. The empirical result has been categorized under four 
different themes; Sustainability and recycling awareness, Consumption, Attitudes and drivers 
behind in-store recycling and The importance of discounts. Based on these themes, we have 
analyzed our results using previous research and relevant literature within the approached field. 
The result of our study indicates high environmental awareness for all participants and that 
these are acting conscious to some extent, however not always prioritizing sustainability and 
environmental objectives. The main reasons for handing in apparel in-store are convenience, 
economic motives in terms of discounts and the sentiment that stores possess the knowledge of 
processing the apparel once they have been collected. 
 
Keywords 
Consumption, sustainability, clothing disposal, recycling, clothing recycling, consumer 
behaviour   
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Sammanfattning 
I takt med att textilindustrin växer och konsumtionen ökar är det viktigt att belysa problemet 
kring hur man ska avyttra kläder man inte längre använder. Bara i Sverige slängs det varje år 
7,5 kg textilier per person i hushållssoporna. Idag finns en mängd olika alternativ på marknaden 
som verkar för att ta hand om detta problem, såsom att lämna textilier i klädbutik i utbyte mot 
en rabattcheck eller liknande ersättning. Denna studie syftar till att undersöka drivkrafterna 
bakom textilåtervinning i butik samt huruvida initiativ som rabatterbjudanden vid återvinning 
kan stimulera konsumtion snarare än verka för hållbarhet. Undersökningen baseras på tio 
semistrukturerade intervjuer som genomfördes på kvinnor i åldrarna 20-26. I intervjuerna 
framkommer deltagarnas vanor när det kommer till konsumtion och återvinning men även 
attityder och inställning till butikers återvinningstjänster som innehåller rabatterbjudanden. Det 
empiriska resultatet har kategoriserats under tre olika teman; Medvetenhet gällande miljö och 
återvinning, Konsumtion samt Attityder och drivkrafter bakom återvinning i butik. Utifrån 
dessa teman har vi analyserat vårt resultat med hjälp av tidigare forskning och litteratur inom 
området. Resultatet av vår studie tyder på hög miljömedvetenhet hos samtliga deltagare samt 
att dessa försöker agera medvetet i viss utsträckning, men inte alltid prioriterar hållbarhet och 
miljö. Anledningen till varför man väljer att lämna in kläder i butik är främst av 
bekvämlighetsskäl, ekonomiska motiv i form av rabatt samt att man upplever att butikerna 
besitter kunskap om hur kläderna ska hanteras när de väl samlats in.  
 
Nyckelord 
Konsumtion, avyttring av kläder, hållbarhet, textilåtervinning, återvinning, 
konsumentbeteende  
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Ordlista 
 
Attityd: Inställning till en viss företeelse. I studien används en socialpsykologisk betydelse 
av termen attityd, där begreppet vanligen används för att beskriva en varaktig inställning som 
har byggts upp genom erfarenheter och kommer till uttryck i att man är för eller emot något 
(NE 2019).  
 
Avyttring: Används som en översättning av engelskans ord “disposal”. Det innebär att man 
på något sätt gör sig av med något, i detta fallet kläder (MacMillan Dictionary 2019).  
 
Donation: Att ge bort/skänka något utan att få ersättning (Cambridge Dictionary 2019). 
 
Drivkraft: Omständighet som främjar visst handlande (NE 2019).  
 
Fast fashion: Billiga kläder som producerats snabbt för att representera de senaste trenderna 
(MacMillan Dictionary 2019). 
 
Green washing: När företag säger att de gör mer för miljön än vad de i själva verket gör 
(Cambridge Dictionary 2019). 
 
Hållbarhet: Hållbar utveckling är ett begrepp som lanserades 1987 i Brundtlandrapporten, 
och definieras där som “en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov”. Begreppet består av tre 
dimensioner; ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet (NE 2019). 
 
Hållbart beteende: Hållbart beteende syftar i den här studien till att beskriva ett beteende 
som tar hänsyn till hållbar utveckling.  
 
Återanvändning: När man på nytt använder förbrukade varor eller förpackningar (NE 2019). 
 
Återvinning: När man använder gammalt material för att tillverka nya saker (NE 2019). 
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1. Introduktion 
Enligt den europeiska miljömyndigheten EEA är textil- och modeindustrin en av de mest 
resursintensiva och förorenande branscherna i världen (Naturvårdsverket 2018). 
Globaliseringen har skapat möjligheter att flytta produktion och tillverkning till 
lågkostnadsländer, vilket i kombination med en förändring i konsumenters attityd gentemot 
klädkonsumtion har lett till att fenomenet fast fashion har vuxit fram och revolutionerat 
klädindustrin. En kultur av impulsköp och tillgänglighet av nya klädesplagg i butikerna varje 
vecka har gjort att modecyklerna blir allt kortare, och för att möta den ökade efterfrågan med 
höga vinstmarginaler använder stora delar av klädindustrin ohållbara produktionstekniker 
(McNeill & Moore 2015). Den höga tillgängligheten av billiga textilier, vilken möjliggörs av 
billig arbetskraft och att den faktiska miljökostnaden inte räknas in i priset, har lett till ökad 
konsumtion och låga incitament att återanvända och återvinna. I dagsläget konsumerar en 
genomsnittlig svensk person 14 kilo textilier per år, vilket är en ökning på 3,5 kilo sen år 2000 
(Naturvårdsverket 2018b). Enligt en plockstudie från 2016 slängs det i Sverige 7,5 kilo textilier 
per person i det osorterade hushållsavfallet varje år, varav runt 60 procent är hela och oslitna 
textilier som hade kunnat återanvändas (Hultén et al. 2016). Samma år hade 
välgörenhetsorganisationerna i Sverige samlat in endast 3,8 kilo textilier per person 
(Naturvårdsverket 2018a). För att uppmuntra till återvinning och samtidigt ta producentansvar 
erbjuder idag flertalet klädkedjor inlämning av textilier till butik i utbyte mot ett 
rabatterbjudande (H&M u.å., Lindex u.å., KappAhl u.å.). Detta har uppmärksammats av 
kritiker, som menar att detta är oetiskt då det även uppmanar till nykonsumtion (Lundin & 
Winberg 2019). 

1.1 Bakgrund 
Hållbarhet delas in i tre olika områden; ekonomisk, social och ekologisk. Hållbar konsumtion 
handlar om hur konsumenten tar hänsyn till dessa områden vid konsumtion och omfattar 
aspekter före, under och efter inköp av varor (Birtwistle & Moore 2007). Studier visar att 
dagens konsumenter bryr sig allt mer om miljön (McNeill & Moore 2015; Saxena & 
Khandelwal 2012) och Niinimäki (2010) visar att en ökad medvetenhet gällande miljöfrågor 
även kan observeras för kläder och mode. Henninger et al. (2016) visar i en studie att 
konsumenter i stor utsträckning tror att hållbart mode existerar och produceras idag. 
Innebörden av hållbart mode baseras på många olika faktorer, vilket gör det svårt att definiera 
och är dessutom färgat av människors egna uppfattningar. Henninger et al. (2016) drar slutsaten 
att definitionen av hållbart mode är subjektiv och att människor har en uppsättning övertygelser 
och antaganden om vad hållbart mode är som kan skilja sig från andra, vilket tyder på att det 
finns olika personligt upplevda verkligheter. 
 
Trots att konsumenters medvetenhet kring miljöfrågor ökar, visar forskning att det finns ett 
tydligt gap mellan attityder och beteenden vid konsumtion av hållbara produkter; om 
konsumenter uttrycker hållbara värderingar så betyder det inte alltid att detta översätts till 
faktiskt beteende. Både Bray et al. (2011) och Carrigan och Attalla (2001) finner att detta kan 
bero på att konsumenten prioriterar andra faktorer framför hållbarhet, vilket kan förmå 
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konsumenten att välja bort hållbara produkter. I båda studierna var priskänslighet den mest 
nämnda faktorn, vilket indikerar att varans pris och den egna ekonomin kan hindra 
konsumenten från ett hållbart konsumentbeteende. Andra faktorer som påverkar konsumenter 
att välja bort hållbarhet är exempelvis trender och varumärkesimage (Carrigan & Attalla 2001) 
samt bristande information (Bray et al. 2011).  
 
Flera studier har också kunnat visa att konsumenter saknar kunskap om klädindustrins 
miljöpåverkan. Hill och Lee (2012) fann i sin studie att även om konsumenten visar positiva 
attityder gällande miljö och hållbarhet, så medger också samma personer att de har bristande 
kunskap inom ämnet. Morgan och Birtwistle (2009) kunde i sin studie se att unga kvinnliga 
konsumenter saknar kunskap om hur och var kläder kan avyttras, samt har bristande 
medvetenheten kring miljöpåverkan när det kommer till klädkonsumtion och klädåtervinning.  
 
En studie utförd av Roos et al. (2016) visar produktionens stora betydelse för 
koldioxidavtrycket, i förhållande till fiberproduktion och användarfas. Man belyser att om man 
vill påverka plaggets miljöpåverkan bör man fokusera på aktiviteter som är kopplade till 
plaggets produktionsfas. Detta betyder att det viktigaste konsumenter kan göra för att minska 
sin miljöpåverkan är att minska inköpen av nya kläder (Roos et al. 2016).  En studie utförd av 
Swerea IVF visar att 90% av den totala klimatpåverkan från dagens textilkonsumtion är 
kopplad till just inköp av nya varor (Roos & Larsson, 2018). Om man kan öka textiliers 
livslängd kan det göra stor miljönytta, vilket framgår i en rapport framtagen av Mistra Future 
Fashion som visar att man genom att använda ett plagg 3 gånger så lång tid som idag, kan 
minska den totala miljöpåverkan av produktionen med upp  till 70 procent (Naturvårdsverket 
2018b). 
 
Trots ökad miljömedvetenhet slänger svenska konsumenter årligen mer än hälften av de kläder 
som konsumeras, vilket är det sämsta alternativet att göra sig av med textilier på enligt EU:s 
avfallshierarki. Enligt avfallshierarkin är det bästa alternativet för miljön att förebygga 
uppkomsten av avfall (det vill säga konsumera mindre och använda plaggen längre). Det näst 
bästa alternativet är återanvändning och till sist återvinning (Naturvårdsverket 2018c). Studier 
som har undersökt vilka faktorer som påverkar konsumenter att använda sig av olika alternativ 
vid avyttring av kläder har funnit att de konsumenter som låter bli att återvinna främst gör detta 
på grund av bekvämlighet eller tillgänglighet (Joung & Park-Poaps 2013; Ekström et al. 2014). 
Joung och Park-Poaps (2013) visar också att det finns ekonomiska drivkrafter bakom 
återanvändning och vidareförsäljning av plagg. 
 
När det gäller avyttring av kläder, så finns det idag flera olika alternativ till att slänga kläderna 
i de vanliga hushållssoporna, såsom vidareförsäljning, donation, inlämning i second-hand butik 
och nu även inlämning av kläder till butik i utbyte mot ett rabatterbjudande. Inlämning av 
kläder i butik tillämpas idag av bland annat H&M, Lindex och Kappahl, vilka alla har liknande 
system i vilka man tar emot plagg som antingen återanvänds eller återvinns. Hos H&M, som 
var först med den här typen av initiativ, finns insamlingsboxar i varje butik där man kan lämna 
in gamla textilier och få en rabattcheck på 50 kr vid köp över 300 kr (H&M u.å.). Kappahl 
samarbetar med I:Collect och har ett liknande system, där man får 50 kr rabatt på köp över 300 



7 

kr (KappAhl u.å.). Lindex samarbetar i Sverige med Myrornas, och vid inlämning av minst en 
påse kläder erhålls en rabatt på 10% som gäller vid inlämningstillfället (Lindex u.å.). 

1.2 Problemdiskussion 
I och med att medvetenheten kring hållbarhet och miljöfrågor ökar, har marknaden för gröna 
produkter vuxit och ett uttalat hållbarhets- och CSR-arbete har visat sig kunna ge 
konkurrensfördelar. Detta har gjort att fenomenet “greenwashing” har ökat, vilket innebär att 
företag utger sig för att vara mer hållbara än vad de faktiskt är genom att kommunicera en 
missvisande bild av sina produkter och sitt hållbarhetsarbete (Chen 2013). Företagens 
strategiska utformning av marknadsföringen i kombination med en bristande kunskap hos 
konsumenter, gör att det kan vara svårt för konsumenter att få en tydlig bild av företagens 
faktiska hållbarhetsarbete (Parguel et al. 2011). 
 
Inlämning av kläder till butik i utbyte mot ett rabatterbjudande är ett relativt nytt fenomen. 
Systemen har kritiserats i media och av varumärkesexperter, som menar att det är ett sätt för 
företagen att framställa sig som mer hållbara än vad de egentligen är, samtidigt som de tjänar 
pengar genom ökad konsumtion (Lundin & Winberg 2019). H&M skriver exempelvis på sin 
hemsida angående initiativet; “Idag ser vi en modeindustri som väger tungt på jordens 
resurser, och som inte kan fortsätta i samma takt som tidigare.” (H&M u.å.). Samtidigt nämner 
företaget inte att det som påverkar miljön mest är produktionen, och framförallt ny konsumtion. 
Kritiker menar att detta är ett sätt för företagen att använda hållbarhetsargument för att knyta 
kunder till sig, då sannolikheten är stor att konsumenter återkommer till företagen, om de 
tidigare har vänt sig dit för återvinning (Lundin & Winberg 2019).  
 
Som tidigare nämnt påverkas konsumenter av andra faktorer än bara inställning till hållbarhet 
när det kommer till både återvinning och konsumtion. Ekonomiska faktorer påverkar 
konsumenter att sälja kläder vidare, istället för att välja andra alternativ. Därmed kan det finnas 
anledning att tro att ekonomiska incitament, såsom rabatterbjudande, kan påverka konsumenter 
att välja att återvinna sina plagg i butik. Samtidigt är pris en faktor som kan få konsumenter att 
välja bort hållbar konsumtion, trots hållbara värderingar.  
 
Mycket forskning har gjorts inom återvinningsbeteenden, men då detta är ett relativt nytt 
fenomen är den här typen av system ett outforskat område. Återvinning i butik är ett intressant 
fenomen då det inte bara berör själva avyttringssmomentet, utan har även potential att ha stor 
inverkan på konsumtionsbeteendet. För att förstå hur den här typen av system påverkar 
konsumenter, bör dessa två aspekter undersökas. Den här studien bidrar till litteraturen genom 
att undersöka hur unga kvinnliga konsumenter uppfattar den här typen av system och hur de 
påverkas av de ekonomiska incitament som erhålls. 
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1.3 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka unga kvinnors attityder, kunskap och beteende kring hållbar 
klädkonsumtion och återvinning i butik. Vi vill ta reda på vilka drivkrafter som ligger bakom 
återvinning i klädbutiker samt betydelsen av belöningssystem såsom rabatterbjudanden i 
samband med insamling av textilier. 
 

Resultatet ska ligga till grund för vidare forskning inom området samt bidra till 
samhällsdiskussionen kring hur textilåtervinning ska gå till och vilka organisationer som ska 
ta ansvar för det. 

1.4 Forskningsfrågor 
● Hur ser medvetenhet ut bland unga kvinnor vad gäller hållbart konsumentbeteende och 

klädkonsumtion? 
● Vilka drivkrafter och attityder ligger bakom att unga kvinnor återvinner textilier i butik? 
● Vilken inställning har unga kvinnliga konsumenter till rabatterbjudanden vid 

återvinning? 
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1.5 Disposition 
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2. Tidigare forskning  
Studiens syfte är att undersöka kvinnliga konsumenter medvetenhet kring hållbar konsumtion 
samt hur de tänker och resonerar kring inlämning av textilier i butik i utbyte mot 
rabatterbjudanden. Då det saknas tidigare forskning inom detta specifika område och kring 
dessa typer av system, används ingen teoretisk modell för att analysera och tolka resultatet. 
Studiens teoretiska utgångspunkt är istället tidigare forskning och teorier inom ämnesområdet 
konsumentbeteende. Konsumentbeteende är en svensk översättning av consumer behaviour, 
benämningen på det internationella forskningsområdet inom marknadsföring. En vedertagen 
definition av consumer behaviour är “the dynamic interaction of affect and cognition, 
behaviour, and environmental events by which human beings conduct the exchange aspects of 
their lives.”. Området berör alltså tankar, känslor, beteenden och omgivning kopplat till 
konsumtion. Innebörden av konsumtion är inte bara själva köpet, utan omfattar även områden 
som exempelvis att förbereda ett köp, äga, använda, vårda, underhålla, avyttra, återvinna och 
återanvända (Ekström 2017).  
 
Inlämning av textilier i butik i utbyte mot ett rabatterbjudande består av två moment; dels 
avyttringen av gamla plagg och dels rabatterbjudandet som kan användas vid ett nytt köp. 
Systemen berör alltså inte bara avyttringsmomentet, utan även inköpsmomentet, vilket är 
anledningen till att studiens teoretiska referensram är uppbyggd kring två huvudområden; 
forskning som berör avyttring och forskning som berör köpbeteenden. Vidare är litteraturen 
uppdelad under huvudrubrikerna; konsumenters kunskap inom hållbarhet och konsumtion, 
tidigare forskning inom avyttringsbeteenden och tidigare forskning inom köpbeteenden. Denna 
forskning skapar en förståelse för hur konsumenters kunskap eller brist på kunskap påverkar 
konsumtionsbeteendet, vilka drivkrafter och faktorer som ligger bakom olika 
avyttringsalternativ, vilka faktorer konsumenter eventuellt prioriterar framför hållbarhet vid 
inköp av nya produkter samt samband mellan avyttring och konsumtion. Tillsammans skapar 
denna litteratur ett ramverk som används för att förstå vilka drivkrafter och faktorer som 
påverkar deltagarna till återvinning i butik, hur våra deltagares kunskap kring hållbarhet och 
miljö påverkar konsumtionsbeteenden i det specifika fallet och hur deltagarna resonerar kring 
att erhålla rabatterbjudanden vid inlämning av gamla plagg. 
 
Under rubriken konsumenters kunskap inom hållbarhet och konsumtion presenteras forskning 
som undersöker konsumenters kunskap gällande hållbar konsumtion, och hur detta påverkar 
konsumtionsbeteenden. Eftersom kritik som är riktad gentemot systemen bygger på att de inte 
anses vara hållbara då företagen uppmuntrar till mer konsumtion genom rabatter, är det relevant 
att skapa en förståelse för hur konsumenters kunskap eller brist på kunskap kring hållbarhet 
påverkar konsumenbeteenden. Hållbarhet består som tidigare nämnt av ekonomiska, sociala 
och ekologiska aspekter, den här studien fokuserar dock främst på miljöaspekten, alltså 
ekologisk hållbarhet. Tidigare forskning inom avyttringsbeteenden inkluderar forskning som 
undersöker olika faktorer som påverkar konsumenter till olika avyttringsbeteenden, drivkrafter 
som ligger bakom olika avyttringsbeteenden samt samband mellan konsumtion och avyttring. 
Den här forskningen är relevant för den här studien då studien syftar till att skapa en förståelse 
för konsumenters tankar kring och drivkrafter bakom inlämning av kläder i butik. Under 
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rubriken forskning inom köpbeteenden presenteras studier som undersöker varför konsumenter 
som har hållbara attityder och intentioner inte nödvändigtvis agerar hållbart vid köptillfället. 
Denna litteratur kan hjälpa till att förstå och förklara hur konsumenter kan påverkas till att inte 
konsumera hållbart och den ligger som grund för vår förståelse för rabatterbjudandets påverkan 
i förhållande till hållbarhetsaspekter. 

2.1 Konsumenters kunskap inom hållbarhet och konsumtion 

Flera studier som undersöker konsumtionsbeteenden visar att det finns konsumenter som kan 
tänka sig att ändra sitt beteende gällande sin klädförbrukning och sitt “throw away”-beteende, 
om de var mer medvetna om sociala och miljömässiga konsekvenser (Morgan & Birtwistle 
2009; Hill & Lee, 2012).  

Morgan & Birtwistle (2009) finner i en studie att unga kvinnliga konsumenter inte känner till 
vikten av att återvinna kläder. Kvinnorna påpekar att det finns okunskap om hur och var kläder 
ska avyttras, samt visar en bristande kunskap om konstgjorda fibrer och bomullsproduktionens 
miljöpåverkan. Denna begränsade kunskap anses vara en effekt av bristfällig kommunikation 
från media. Morgan & Birtwistle (2009) menar att media skulle kunna hjälpa till att förändra 
konsumenternas konsumtions- och avyttringsvanor, genom att publicera mer information kring 
miljöeffekterna vid tillverkning samt återvinning. Detta skulle i sin tur leda till att företag skulle 
behöva anpassa sina kollektioner och försäljningsstrategier. Studien visade också att unga 
kvinnliga konsumenter var ointresserade av återvinning. En del var dock vana vid att lämna 
kläder till andra familjemedlemmar  eller byta kläder med vänner, eftersom de bara ville ha på 
sig kläder ett fåtal gånger. Å andra sidan ville vissa av deltagarna inte göra det, då de uttryckte 
att de inte tyckte om att någon annan skulle ses i deras kläder  (Morgan & Birtwistle 2009).  

Hill & Lee (2012) fann att deltagarna i deras studie hade positiva attityder gällande  hållbarhet, 
men att de också hade en brist på kunskap om hållbarhet inom klädindustrin och en tveksamhet 
till att basera sina handlingar på magkänsla. Hill & Lee (2012) menar att det är viktigt att unga 
konsumenterna får utbildning om de negativa effekterna av klädproduktion, eftersom det är de 
konsumenter som kommer ta del av konsekvenserna från hållbarhetsinsatser (eller bristen av 
dem), vilket gör deras kunskap kring hållbarhetsfrågor särskilt viktigt. Detta är viktigt då en 
ökad kunskap anses kunna ändra attityder och beteenden. Dessutom fungerar textila produkter 
ofta som ett sätt att uttrycka sig själv, vilket gör det möjligt för bäraren att uttrycka idéer och 
genom dessa idéer kan hållbarhet och miljöhänsyn kommuniceras (Hill & Lee 2012). 

Både Birtwistle & Moore (2007) och Morgan & Birtwistle (2009) fann i studier att 
konsumenter saknar kunskap om hur avyttring av kläder påverkar miljön, dessutom belyser 
båda studierna “fast fashion” som en strategi som potentiellt påverkar beteendet kring avyttring 
av kläder. Birtwistle och Moore (2007) genomförde en studie med kvalitativa och kvantitativa 
metoder för att bedöma konsumenternas kunskaper om hur avyttring av kläder påverkar miljön. 
Författarna fann att konsumenterna saknade kunskap och tillhandahåller förslag för att öka 
konsumenters medvetenhet kring detta. Morgan och Birtwistles (2009) kvantitativa studie om 
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avyttringsvanor hos unga konsumenter i Storbritannien visar ett liknande resultat, då man fann 
att deltagarna saknade kunskap om avyttring och dess effekter på miljön.  

Henninger et al. (2016) nämner att upplevelsen av dyrare varor ofta bara uppfattas av 
konsumenter som saknar erfarenhet av hållbara klädinköp och därför inte vet vad det faktiskt 
kostar. Vissa konsumenter har uppfattningen av att hållbara kläder har ett högre pris, men anser 
även att dessa plagg har högre kvalitet, vilket ger dem värde för pengarna. 

2.2 Tidigare forskning inom avyttringsbeteenden 

Flertalet studier har gjorts för att undersöka individers motiv, avsikter och andra faktorer som 
påverkar varför och hur man gör sig av med använda plagg (Ha-Brookshire & Hodges 2009; 
Joung & Park-Poaps 2013; Lang et al. 2013). Ha-Brookshire & Hodges (2009) redogör för att 
donation av använda plagg primärt triggas av konsumenters egennyttiga behov av att få mer 
utrymme i garderoben. Därefter fann man att deltagarna bedömer plaggets fysiska skick och 
även det känslomässiga värde som plagget besitter. Denna indelning av kläder krävde i många 
fall flera överväganden kring både det känslomässiga värdet och användningsfrekvensen, vilket 
kunde framkalla ångest hos individen. Skuldkänslor kunde också uppstå på grund av att 
personen inte använde plaggen tillräckligt ofta, att det var ett dåligt inköp eller att deltagaren 
kände ett socialt ansvar. När de väl skänkt plaggen så kände deltagarna inte längre varken 
ångest eller skuld. Den skuldfria känslan och mer utrymme i garderoben visade sig öka 
deltagarnas vilja att donera mer i framtiden. Slutligen var även donationsplatsens tillgänglighet 
samt bekvämlighet avgörande faktorer för huruvida deltagarna donerade eller ej (Ha-
Brookshire & Hodges (2009). Joung och Park-Poaps (2013) undersöker i en studie vilka 
drivkrafter som ligger bakom olika avyttringsalternativ. I studien finner de att donationer kan 
förklaras av miljömässiga skäl och välgörenhetsaspekter, medan vidareförsäljning motiveras 
av miljömässiga samt ekonomiska skäl. Återanvändning har ofta ekonomiska motiv som 
bakgrund medan kassering av plagg sker på grund av bekvämlighet. Studien visar även att 
familjens värderingar påverkar huruvida individen var miljömässigt motiverad vid 
vidareförsäljning samt donationer. Flertalet andra studier har visat liknande upptäckter, då de 
funnit att bekvämlighet och tillgänglighet är en stor anledning till varför individer väljer att inte 
återvinna kläder (Ekström et al. 2014; Joung & Park-Poaps 2013; Brookshire & Hodges 2009). 

Flera av dessa studier visar att det finns ett positivt samband mellan återvinningsgrad och 
miljömedvetenhet, utbildning och ålder (Bianchi & Birtwistle 2012 & Young Lee et al. 2013 
& Weber et al.  2017). I en studie av Young Lee et al. (2013) finner författarna ett samband 
mellan utbildning och i vilken grad man återvinner och rekommenderar därför att man ska 
engagera elever inom återvinning i skolan och undervisa mer i detta ämne. I studien tycks 
konsumenterna även tycka att det är attraktivt med företag som erbjuder olika typer av tjänster 
inom återvinning i utbyte mot rabattkuponger, då det skapade positiva känslor när 
konsumenterna hade återvunnit något och fått känslan av att de gjort en god gärning (Young 
Lee et al. 2013). Lang et al. (2013) visar i sin studie att det finns ett positivt samband över hur 
ofta man handlar nya kläder och hur ofta man gör sig av med kläder. Enligt Lang, et al. (2013) 
har personer som följer trender en tendens att slänga kläder i större utsträckning än de som inte 
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gör det. Deltagare som köpte fler plagg visade sig även vara mer benägna att slänga oftare, i 
syfte att göra utrymme för nya inköp. Resultatet indikerar ett positivt samband mellan en hög 
avyttringsfrekvens och faktorerna; trendkänslighet, hög shoppingfrekvens, hög inkomst och 
ung ålder. Undersökningen visade även att kvinnor har högre avyttringsfrekvens än män (Lang 
et al. 2013). Flera studier som har adresserat mode i förhållande till klädhantering har 
koncentrerat sig på kvinnliga konsumenter (Bianchi & Birtwistle 2010, 2012; Birtwistle & 
Moore 2007; Morgan & Birtwistle 2009).  

Weber et al. (2017) undersöker samband mellan konsumenters attityd gentemot mode och vad 
de gör med kläderna när de inte längre vill ha dem kvar. Författarna drar slutsatsen att personer 
med olika intresse för mode hanterar sina klädavfall på olika sätt. Medan majoriteten gör sig 
av med sina kläder genom att ge bort eller slänga, så är modemedvetna personer mer benägna 
att använda andra alternativ såsom att sälja, byta eller göra om plaggen. Modekonsumenter 
visar också ett starkare intresse för vad de ska göra med kläder de inte längre vill ha. Dock 
visar resultatet att samtliga konsumenter, oavsett intresse, hade en vilja att donera oönskade 
kläder. Författarna drar därmed slutsatsen att det finns stor potential att förbättra 
avfallshanteringen genom att styra modekonsumenter och främja alternativ som återvinning av 
kläder, sälja och byta, samt att göra om plagg (Weber et al. 2017). 

Bianchi och Birtwistle (2012) har undersökt olika sätt att göra sig av med kläder. Enligt 
resultaten är det vanligaste beteendet hos konsumenterna att antingen ge bort till välgörenhet, 
ge bort till familj eller vänner eller sälja vidare via webbplatser som eBay. Resultaten visar 
också ett positivt förhållande mellan återvinningsbeteende, miljömedvetenhet och hållbar 
textilhantering. Sedan intågandet av ”fast fashion” har detaljhandlare som använder strategin 
sålt trendiga kläder av lägre kvalitet, främst till ungdomar. Konsekvenserna av detta blir att 
konsumenterna som köper nya och trendiga kläder av lägre kvalitet också behöver göra sig av 
med en fler kläder (Morgan & Birtwistle 2009). Under 2007 genomförde Birtwistle och Moore 
en studie i konsumentavfall av trendiga kläder och fann att deltagarna var mer benägna att 
donera kläder som var dyrare, medan billigare kläder slängdes i hushållsavfallet. På samma sätt 
fann Morgan & Birtwistle (2009) att dyra kläder donerades till välgörenhet, medan billigare 
kläder kasseras i papperskorgen. Birtwistle och Moore (2007) visade att respondenterna i deras 
studie gjorde sig av med plagg eftersom de inte längre var trendiga nog eller av tillräckligt hög 
kvalitet. Morgan och Birtwistle (2009) upptäckte att trasiga kläder ofta kastades. Dessutom 
donerades de flesta kläder genom välgörenhet och valet av välgörenhet valdes utifrån 
bekvämlighetsfaktorer. I sin tvärkulturella studie fann Bianchi och Birtwistle (2010) att hjälpa 
de behövande fungerat som den viktigaste anledningen till att donera till välgörenhet. 

2.3 Tidigare forskning inom köpbeteenden 
Carrigan och Attalla (2001) undersöker i en studie om konsumenter bryr sig om huruvida ett 
företag agerar etiskt eller inte, samt om ett etiskt/oetiskt agerande påverkar konsumentens 
köpbeteende. I studien uttrycker deltagarna att pris, mode och image är viktiga faktorer som 
påverkar deras köpbeteenden. Författarna finner i studien att det verkar finnas en motsägelse i 
deltagarnas svar. Å ena sidan uttrycker deltagarna att en högre medvetenhet kring ett oetiskt 



14 

uppträdande skulle påverka deras konsumtionsbeteenden, men samtidigt finner författarna att 
detta bara verkar gälla vissa produktkategorier. När det gäller exempelvis kläder verkar 
varumärkesimage vara en faktor som prioriteras högre än etiska faktorer, och om deltagarna 
inte kan behålla en modemässig status visar de sig inte vara villiga att bojkotta ett företag som 
uppträder oetiskt. Studien visar också att deltagarna endast är villiga att konsumera etiskt om 
det inte påverkar pris, kvalitet eller bekvämlighet. Vidare visar studien att trots att deltagarna 
visar en medvetenhet kring etiska aspekter, verkar det finnas låg kunskap och en förvirring 
kring om företag agerar etiskt eller ej. Deltagarna uttrycker också en cynism då de verkar vara 
av uppfattningen att alla företag beter sig mer eller mindre oetiskt samt att de själva som 
konsumenter har liten inverkan när det kommer till att förändra situationen (Carrigan & Attalla 
2001).  
  
Bray et al. (2011) undersöker vilka faktorer som hindrar konsumenters hållbara intentioner att 
översättas till köpbeteende och har identifierat ett antal nyckelfaktorer som kan hjälpa till att 
förklara varför konsumenternas etiska intentioner inte leder till etiska inköp. Dessa faktorer är 
priskänslighet, personlig erfarenhet, etisk skyldighet, bristande information, 
kvalitetsuppfattning, tröghet i inköpssätt och cynism. Priskänslighet är den mest nämnda 
faktorn vilket indikerar att konsumenter bryr sig mer om varans pris och den egna ekonomin 
än att agera etiskt. Konsumenterna visar även en osäkerhet inför kvaliteten på hållbara 
produkter och istället är varumärkeslojalitet och image viktigare än att göra hållbara val, vilka 
också är faktorer som hindrar ett hållbart köpbeteende. Författarna finner i studien att cynism 
verkar kunna uppstå bland konsumenterna om de visar sig vara osäkra på huruvida företaget 
har så goda intentioner som de ger intryck att ha. Författarna slår fast att de konsumenter som 
inte utförde hållbara val ofta upplevde skuld efteråt, vilket leder till ett berättigande av 
beteendet genom att exempelvis uttrycka tvivel inför om ens handling hade någon påverkan i 
det stora hela. 

Chatzidakis et al. (2007) har genomfört en studie vars syfte är att undersöka om konsumenter 
använder sig av neutraliseringstekniker för att undvika en inre konflikt, när de konsumerar 
oetiska produkter trots etiska värderingar. De utgår i sin studie från teorin om planerat beteende 
samt tidigare forskning om “ethical decision making” och neutraliseringstekniker. 
Neutraliseringstekniker beskrivs som ett sätt för individer att undvika att skapa en inre konflikt 
och få dåligt samvete när man agerar på ett sätt som säger emot ens värderingar och det är då 
tar man till dessa tekniker. Många studier om neutraliseringstekniker bygger på en teori 
utvecklad av Sykes & Matza (1957) som har tagit fram en mängd olika tekniker. Chatzidakis 
et al. (2007) studerade FairTrade-märkta produkter och hur konsumenterna ser på det och också 
hur de faktiskt agerar när de konsumerar. Resultatet indikerar att konsumenter använder sig av 
en mängd tillgängliga neutraliseringstekniker för att rättfärdiga sina beteenden när de handlar 
varor som inte är Fair Trade-märkta. Det kan innebära att man har en positiv inställning till 
Fairtrade men när man väl konsumerar så tycker man att det är för dyrt eller att just det köpet 
inte gör någon marginell skillnad för miljön. Undersökningen som gjordes av Chatzidakis et 
al. (2007) visade att förnekande av ansvar och förnekande av skada var de mest använda 
neutraliseringsteknikerna när det kom till beteende gällande Fairtrade. Förnekande av ansvar 
innebär främst att man frångår sitt eget ansvar genom att skylla på att det är utomstående 
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faktorer som har orsakat ett oetisk beteende, medan förnekande av skada betyder att man 
förnekar att skada uppkom vid tillfället man betedde sig oetiskt (Chatzidakis et al. 2007).  

Gingerich & Karaatli (2015) konstaterar att produkter som marknadsförs som "gröna" växer 
systematiskt snabbare än den generella marknaden för produkterna och tar en större andel av 
både den amerikanska och den globala ekonomin. Det är konsumenten som skapar efterfrågan 
och dessutom stiger engagemanget, vilket driver hela marknaden. Konsumenten måste därför 
vara välutbildad inom området för att på bästa sätt kunna identifiera de produkter och tjänster 
som kommer ha lägst miljöpåverkan. Utan en noggrann analys av en produkt kan konsumenten 
tro att den bidrar till en lösning, trots att så inte är fallet. Med den ökande användningen av 
miljömärkning måste konsumenterna vara försiktiga och bättre informerade vid inköp, inte 
bara om de påstådda miljövänliga egenskaperna hos en produkt, utan för hela 
produktionsprocessen (Gingerich & Karaatli 2015). Företag som använder sig utav ”grön 
marknadsföring” eftersträvar att vara annorlunda genom att presentera ”gröna” produkter och 
därav erhålla konkurrensfördelar. De ”gröna” produkterna som företagen skyltar med verkar 
kunderna också vara villiga att betala ett högre pris för. Följaktligen har kunderna en liten chans 
att känna igen vad som är sant och inte, vilket beror på kundintuition och uppfattning om 
företagets trovärdighet (Chen 2013). 
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3. Metod  
För att besvara våra frågeställningar har vi tagit reda på hur konsumenter resonerar kring 
inlämning av textilier i butik och användandet av ett rabatterbjudande. Vi har också haft för 
avsikt att ta reda på vilka drivkrafter det är som gör att konsumenter besöker en butik som ger 
rabatterbjudanden, istället för att exempelvis lämna in till second-hand-butik, lämna till 
insamling eller slänga i soporna. Vi har försökt utröna om konsumenten främst har hållbara 
motiv eller om man är mer intresserad av att få rabatt på ett nytt plagg. Slutligen har vi 
undersökt huruvida konsumenten upplever att den kan rättfärdiga ett nytt köp genom att 
återvinna gamla kläder. Nedan presenterar vi hur vi har gått tillväga för att genomföra denna 
studie. Vi motiverar och redogör för våra val när det kommer till urval, datainsamling och 
bearbetning av data. 

3.1 Datainsamling 

3.1.1 Semistrukturerade intervjuer 

För att förstå vilka drivkrafter som styr konsumenten behövde vi ta del av resonemang och 
tankar kring hur konsumenten själv upplever den här typen av inlämnings- och köpprocess. Vi 
ansåg därför att en kvalitativ metod var lämplig för vår undersökning då det är passande när 
man vill undersöka attityder kring ett ämne (Bryman & Bell 2013, s.386). Vi har även sett att 
intervjuer har använts i tidigare forskning som berör liknande ämnen (Ha-Brookshire, J. E., & 
Hodges, N. N. 2009; Chatzidakis, A., Hibbert, S., & Smith, A. 2007; Henninger, C.E., 
Alevizou, P.J. & Oates, C.J. 2016; Hill, J. & Lee, H.-H. 2012). Vårt fokus har varit att få en 
mer djupgående information gällande tankar och attityder snarare än att fokusera på kvantitet i 
form av många intervjuer.  

Vi har valt att genomföra individuella semistrukturerade intervjuer, i vilka vi har utgått från en 
intervjuguide med frågor som har ställts på i stort sett samma sätt, men med utrymme för att 
ställa nya frågor och följdfrågor samt möjligheten att be deltagaren utveckla sina svar (Bryman 
& Bell 2013, s.647). Denna metod anser vi vara lämplig för vår undersökning, dels för att vi 
har ett tydligt fokus och frågor vi vill ha svar på och dels för att vi är tre olika intervjuare, vilket 
gjorde det lämpligt för oss att ha en tydlig ram att följa (Bryman & Bell 2013, s.473). 
Kvalitativa metoder är också lämpliga att använda när man vill förstå sociala fenomen (Bryman 
& Bell 2015, s.393). 

3.1.2 Intervjuguide 
Vår intervjuguide är uppbyggd för att få en så bred start på samtalet som möjligt där vi har 
inlett med att ställa frågor om (1) hållbarhet, för att sedan kartlägga deltagarnas (2) 
konsumtionsvanor. Efter detta har vi ställt frågor om (3) återvinning, och slutligen frågor om 
(4) återvinning i butik. Tanken är att punkt 1, 2 och 3 kartlägger vanor, kunskap och 
medvetenhet, medan punkt 4 besvarar våra frågeställningar. Våra fyra delar är alltså hållbarhet, 
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konsumtion, återvinning samt återvinning i butik. Dessa fyra delar har även legat till grund för 
våra teman i vår analys.  
 
De fyra olika delarna som vår intervjuguide är uppbyggd utav har alla olika syften. Den första 
delens syfte är att undersöka respondenternas medvetenhet/kunskap/intresse kring miljö- och 
hållbarhetsfrågor. I den andra delen utgörs syftet av att kartlägga konsumtionsbeteenden och 
vanor. Vi vill se hur våra informanter konsumerar och vad som är viktigt för dem vid köp av 
nya plagg. Syftet med den tredje delen gällande återvinning generellt är för att få reda på om 
respondenten återvinner rent allmänt, samt om man återvinner kläder och vilka olika alternativ 
deltagaren använder sig av för att bli av med sina kläder. Här har vi alltså försökt fånga upp 
vilka olika beteenden vi kan identifiera när det kommer till återvinning hos våra respondenter. 
Den sista delen som handlar om återvinning i butik syftar till att besvara våra frågeställningar. 
Det innebär att vi har försökt ta reda på vilka värden konsumenter associerar med 
textilåtervinning i butik, vilka drivkrafter som ligger bakom återvinning av textilier i butik och 
vilken inställning konsumenter har till rabatterbjudanden vid återvinning. 
 
Vi testade vår intervju på två personer som tillhör urvalet innan vi började samla in data till vår 
undersökning. Detta gjorde vi för att se om det fanns några oklarheter eller om det uppstod 
några missförstånd under intervjuns gång som vi skulle kunna förhindra genom att formulera 
om frågor eller ändra intervjustruktur. Efter att ha genomfört dessa testintervjuer korrigerade 
vi i vilken ordning vi ställde frågorna för att förtydliga och underlätta inför våra kommande 
intervjuer. Detta gjorde vi då vi märkte att testpersonerna tenderade att börja prata om vissa 
ämnen som hörde ihop med en fråga vi först planerat att ställa senare.  

3.1.3 Genomförande av intervjuer 
Vi började vår riktiga intervjuprocess med att kontakta en person som tillhörde vårt urval men 
som ingen av oss kände sen innan då vi inte ville att bekantskap skulle påverka de svar vi 
samlade in. Vi valde en student på Textilhögskolan i Borås eftersom modestudenter tenderar 
att ha ett större behov att hålla sig uppdaterade med de senaste trenderna och har därmed 
rimligen ett större behov av att köpa kläder (Birtwistle & Moore 2006). Deltagaren 
rekommenderade oss sedan ytterligare personer vi skulle kunna intervjua, vilka i sin tur gav 
oss nya deltagare, i enlighet med snöbollsurvalet.  
 
Intervjuerna skedde antingen personligen i hemmamiljö eller i en annan miljö där deltagaren 
var bekväm. De intervjuer som inte gick att genomföra personligen på grund av geografiska 
avstånd genomfördes med hjälp av videosamtal via Skype. Samtliga intervjuer spelades in för 
att sedan transkriberas i efterhand. Att spela in intervjuer ger intervjuaren en chans att lägga 
fullt fokus på att lyssna och vara lyhörd istället för att behöva fokusera på att anteckna vid 
intervjutillfället. Detta ger också en möjlighet att kunna ställa följdfrågor och klargöra om något 
skulle vara oklart vilket kan leda till bättre och mer utförliga svar från respondenterna.  
Anledningen till att vi transkriberade våra intervjuer var för att samtliga intervjuare inte kunnat 
medverka vid de olika intervjuerna och för att vi i efterhand ska kunna analysera den data vi 
samlat in. Det underlättar också en noggrann analys av vad respondenterna har sagt samt att 
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det förbättrar vårt minne (Bryman & Bell 2013, s. 489). Vi genomförde sammanlagt tio 
intervjuer varav sju genomfördes personligen och resterande tre via Skype (Tabell 1). 
Anledningen till att vi valt att genomföra vissa intervjuer via Skype istället för via telefon är 
för att vi ville se våra respondenter och tycker att detta bidrar till en mer personlig känsla.  
 
Då vi till viss del valt att använda oss av öppna frågor i vår intervju fick vi en möjlighet att vara 
flexibla i vårt agerande. Detta möjliggör intervjun att gå i olika riktningar och kan då visa på 
vad respondenten upplever vara viktigt och relevant inom området (Bryman & Bell 2013, s. 
474).  
 
Vanligtvis tenderar kvalitativa intervjuer att vara något längre än de intervjuer som vi har 
genomfört men vi ser inte detta som ett hinder för vårt resultat. Vårt mål var att få tillräckligt 
med information för att kunna besvara våra frågeställningar, vilket vi upplevde att vi uppnådde 
trots den aningen kortare intervjulängden. Tanken med semistrukturerade intervjuer var att 
deltagarna skulle få möjligheten att svara fritt och själva föra en diskussion. Intervjuerna 
uppnådde en intervjutid mellan 10-20 minuter.  
 
Tabell 1: Intervju-översikt 

Deltagare Datum Ålder Intervjuform Längd (min) 

D1 2019-04-24 25 Personlig intervju 10:18 

D2 2019-04-24 24 Skype-intervju 15:03 

D3 2019-04-24 21 Skype-intervju 15:19  

D4 2019-04-24 25 Personlig intervju 11:18 

D5 2019-04-25 20 Personlig intervju 14:47 

D6 2019-04-25 25 Personlig intervju 11:49 

D7 2019-04-28 24 Personlig intervju 14:53 

D8 2019-04-29 24 Personlig intervju 22:52 

D9 2019-04-29 26 Skype-intervju 21:24 

D10 2019-04-31 26 Personlig intervju 19:19 

3.1.4 Sekundärdata 
Sekundärdata innebär all data som inte har samlats in i syfte för just den här undersökningen. 
Vi har använt oss av sekundärdata i form av rapporter, artiklar och böcker som vi har sökt fram 
genom att använda olika databaser. De databaser vi huvudsakligen har använt oss av är 
Summon, Emerald Insight och Google Scholar. De sökord som förekom flest gånger är fashion 
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disposition, green marketing, re-cycling, young consumers, social responsibility, consumer 
disposal behavior, clothing disposal, sustainable fashion, green washing, motivations och 
sustainability.  

3.2 Urval 
Vårt urval bestod av unga kvinnor i åldersgruppen 18-26 år, som handlar på någon av de butiker 
som erbjuder återvinning i butik (H&M, Lindex, Kappahl). Vår utgångspunkt var att vi ville 
nå potentiella användare av textilåtervinning i butik. För att uppnå detta behövde deltagarna ha 
ett behov av att göra sig av med kläder samt ett potentiellt intresse av att utnyttja 
rabatterbjudanden, det vill säga personer som har ett intresse av att handla i dessa butiker. Då 
det finns flera andra alternativ till textilinsamling i butik, tror vi dessutom att den målgrupp 
företaget försöker nå med den här typen av initiativ är personer som kan tänka sig att utnyttja 
rabattcheckar, alltså redan befintliga eller potentiella kunder. Eftersom vi ville identifiera vilka 
attityder och drivkrafter som informanterna tillskriver textilåtervinning, var det inget krav att 
personen skulle ha använt tjänsten tidigare. Det viktigaste var att vi fick reda på hur personen 
uppfattar tjänsten och vad som skulle motivera personen att använda den.  
 
Anledningen till att vi valde just unga kvinnor är att tidigare studier visar att unga konsumenter 
(18-26 år) är en grupp som spenderar mycket tid och pengar på kläder. Unga kvinnor har ett 
större shoppingintresse än både män och kvinnor i andra åldrar (Holmberg & Roos, 2010; 
Young Lee 2013) och studier visar att det finns ett tydligt positivt samband mellan 
shoppingfrekvens och avyttringsfrekvens (Lang et al. 2013), vilket innebär att de är potentiella 
användare av klädåtervinning i butik. Birtwistle och Moore (2006) menar att om man vill kunna 
påverka återvinningsbeteende hos konsumenter så är det denna målgrupp man ska rikta in sig 
på då det är dessa personer som behöver påverkas.  
 
Genom att använda denna urvalsgrupp kan vi också öka jämförbarheten med andra studier då 
flera tidigare studier inom området använt liknande urvalsgrupper, vad gäller kön och ålder.  
 
Vi startade vår undersökning med att kontakta personer på Textilhögskolan i Borås, eftersom 
unga kvinnor som studerar mode-relaterade ämnen kan vara speciellt benägna att ha en önskan 
om att hålla sig uppdaterade med de senaste trenderna och därmed ha ett större behov att köpa 
kläder (Birtwistle & Moore 2006). Studenter är dessutom oftast mer mode-orienterade och 
tenderar att köpa mer fast fashion-kläder i jämförelse med andra grupper (Joung & Park-Poaps 
2013). Våra deltagare fick sedan rekommendera personer de tror skulle passa för 
undersökningen, vilket innebär att vi har använt oss av metoden snöbollsurval (Bryman & Bell 
2013, s.207).  

3.3 Metoddiskussion 

Vår studie baseras som tidigare nämnt på en kvalitativ undersökning i form av 
semistrukturerade intervjuer. Alternativet att basera studien på kvantitativa undersökningar 
(såsom enkäter) skulle sannolikt försvåra möjligheten att identifiera den valda urvalsgruppen 
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och framförallt våra förutsättningar att besvara våra frågeställningar, då dessa är av mer 
djupgående karaktär. Vi tror inte att utformningen av en enkät hade kunnat återspegla de 
resultat vi söker för att få svar på våra frågeställningar då vi vill fånga upp attityder och 
drivkrafter. Då lämpar det sig med en kvalitativ studie (Bryman & Bell 2013, s.386). 

En annan anledning till att vi har valt att göra en kvalitativ studie i form av intervjuer är att 
respondenten i stor utsträckning kunde välja fritt hur de ville svara och inte påverkas av 
förutbestämda svarsalternativ. Detta medför att skevheten/bias minskar då respondenterna inte 
tvingas välja mellan alternativ som intervjuaren bestämt. Vi tror att de svar vi har erhållit från 
intervjuer bidrar till högre kvalitet på studien än vad vi kunnat åstadkomma med exempelvis 
en enkätundersökning. Vi har på så vis fått möjlighet att erhålla utförlig information till följd 
av de öppna frågorna och kan även bidra med förtydliganden och följdfrågor om så skulle vara 
nödvändigt. Vi kunde också genom detta skräddarsy diskussionen från olika typer av 
människor och föra en mer personlig diskussion.  Man bör dock tänka på att intervjuer kan leda 
till att man påverkar respondenterna och leder dem in på ett svar som intervjuaren själv är ute 
efter. Det kan vara svårt att vara fullständigt objektiv i termer av egna värderingar och tidigare 
kunskap inom området vilket kan färga studiens pålitlighet (Bryman & Bell 2017, s.380-384). 
Det kan också förekomma oärliga svar då det kan vara känsligt att prata om just miljö och hur 
man förhåller sig till samhällets olika normer, vilket gör att respondenterna kan tendera att 
svara utifrån vad de tror att man “bör” svara.   

En nackdel med att utföra en kvalitativ undersökning är att vi uppnår ett relativt lågt antal 
respondenter, vilket innebär att vårt resultat riskerar att inte kunna representera vår 
urvalsgrupp. Detta medför att undersökningen kan få en sämre replikerbarhet än om vi istället 
hade utfört en kvantitativ undersökning (Bryman & Bell 2017, s.392). Ett kvalitativt resultat 
kan också vara svårare att generalisera om man jämför med en kvantitativ undersökning (Ibid, 
s.177). Vårt resultat kan därmed ej ses som representativt för hela populationen, vilket däremot 
inte är syftet med undersökningen, till skillnad från syftet med en kvantitativ undersökning 
(Bryman & Bell 2015, s.402). Vårt främsta mål har istället varit att fånga upp och utforska 
attityder, beteender och åsikter gällande ämnet. 

3.4 Etiska överväganden 

Denna studie kräver inte några speciella etiska överväganden då vi på förhand har informerat 
våra respondenter om vad undersökningen handlar om, dess syfte, samt att det inte finns någon 
dold agenda eller dolda motiv.  Detta är i enlighet med informationskravet. Det innebär också 
att vi har meddelat alla deltagande att intervjun har spelats in och transkriberats i efterhand. 
Våra respondenter har också frivilligt ställt upp på att genomföra en intervju vilket gör att de 
är väl medvetna om att deras svar kommer användas i vår undersökning i enlighet med 
samtyckeskravet (Bryman & Bell 2013, s.137). De har också meddelats att de när som helst 
kan välja att avbryta intervjun och de skulle önska och att medverkan därför är helt frivillig. Vi 
har enbart använt den data som samlas just för det specifika forsknings-ändamålet och 
respondenterna är anonyma när resultatet samlas in samt presenteras vilket skyddar deras 
integritet.  
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3.5 Tillförlitlighet 
Validitet och reliabilitet är två begrepp som används för att mäta en studies tillförlitlighet. När 
det kommer till studier med kvalitativ ansats, berör begreppen validitet och reliabilitet både 
själva datainsamlingen och analysen av insamlad data, till skillnad från en kvantitativ ansats 
där det endast berör datainsamlingen.  Det har dock diskuterats huruvida dessa begrepp är 
passande för kvalitativ forskning då de primärt handlar om generaliserbarhet och kvantifiering 
vilket oftast inte är målet inom kvalitativ forskning (Bryman & Bell 2013, s.63).  

3.5.1 Reliabilitet 
Reliabilitet handlar om att undersökningen ska vara pålitlig och följdriktig (Bryman & Bell 
2013, s.171). Det innebär att studiens resultat skall vara replikerbart; med andra ord att om en 
annan forskare intervjuar respondenterna vid ett senare tillfälle skall resultatet bli detsamma 
som vid ursprungs-intervjun (Kvale & Brinkmann 2009). Vid en kvalitativ inriktning handlar 
reliabilitet om att på ett begripligt och pålitligt sätt kunna redogöra för hur man har gått tillväga 
för att samla in och analysera data. Det handlar också om att undersökningen skall vara fri från 
påverkan från intervjuaren, vilket vi har försökt att minimera genom att intervjua personer vi 
tidigare inte är bekanta med.  
 
Då våra intervjuer har varit semistrukturerade innebär det att varje intervju har sett olika ut 
beroende på hur respondenten har svarat, trots att vi har utgått ifrån en intervjuguide. Det 
innebär att det kan bli svårt att genomföra studien på nytt och förvänta sig exakt samma resultat. 

3.5.2 Validitet 
Validitet syftar till att man mäter det man faktiskt vill mäta och hur väl man gör det. Det kan 
innebära att man ställer rätt typ av frågor som faktiskt avser få fram den information man 
behöver. För att öka validiteten i vår undersökning genomförde vi som tidigare nämnt två 
testintervjuer för att få en uppfattning kring om frågorna var ställda på rätt sätt. 
 
Eftersom vi har använt oss av snöbollsurval innebär det att studiens externa validitet är låg, då 
resultatet inte går att generalisera och inte kan ses som representativt för populationen. Dock 
är det viktigt att poängtera att snöbollsurval fortfarande har relevans för vår undersökning och 
har givit oss möjligheten att istället kunna fokusera på samband och mer djupgående 
information från respondenterna (Bryman & Bell 2013, s.207).  

3.6 Analys och bearbetning av data 

Efter att vi genomfört våra intervjuer transkriberades dessa för att underlätta vid den kvalitativa 
innehållsanalysen. Vi transkriberade inte helt ordagrant då det viktigaste är att syftet med vad 
som sägs framgår och inte exakt hur det sägs. De ord som endast användes utav oss för att föra 
en konversation vidare såsom “mm”, “okej”, “aa” och liknande valde vi att exkludera från vår 
transkribering då vi ansåg att dessa saknade relevans i vår undersökning. Därefter läste vi alla 
noga igenom samtliga intervjuer för att få en god förståelse för vilken data vi samlat in.  
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Vårt första steg i analysmomentet var att sortera alla svar från de olika intervjuerna under rätt 
fråga så att vi kunde få en överblick av vad alla våra deltagare hade svarat på respektive fråga. 
Därefter plockade vi ut nyckelord från samtliga svar vilket är ett sätt att börja koda sina 
intervjuer (Hedin 2011). Vi plockade ut ord och fraser som vi ansåg vara kopplade till våra 
frågeställningar och därmed relevanta för vårt resultat. Detta kallas för att hitta meningsbärande 
enheter (Graneheim & Lundman 2004). Därefter ville vi hitta teman och underliggande 
betydelser i deltagarnas beskrivningar, varför vi valde att göra en kort sammanfattning av varje 
intervju och lyfte fram det vi ansåg vara viktigast från just den intervjun. Därefter fick våra 
fyra teman som användes i intervjuguiden utgöra en ram i vilken vi började presentera alla 
relevanta resultat inom respektive område. Efter att ha gjort på detta sätt insåg vi att vi behövde 
byta underliggande teman för att uppnå ett tydligare resultat och för att kunna besvara våra 
frågeställningar och delade därefter upp resultatet i följande delar; Medvetenhet gällande miljö 
och återvinning, konsumtion och hållbarhet samt attityder och drivkrafter bakom återvinning i 
butik. 
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4. Empiriskt resultat och analys 

4.1 Medvetenhet gällande miljö och återvinning 
Samtliga av studiens deltagare uttrycker på ett eller annat sätt en medvetenhet kring miljö och 
hållbarhet. När vi frågade vad deltagarna associerar med ordet hållbarhet, svarade åtta av tio 
deltagare att de tänker på miljön och valde att använda sig av just det ordet. De flesta av 
deltagarna nämner att de tänker på hållbarhet när det gäller mat, och att man då försöker minska 
sin köttkonsumtion eller sitt matsvinn. Ett av svaren stack dock ut från de övriga då det 
viktigaste för deltagare 4 (D4) var “det mänskliga lidandet” som hon förklarar med att 
förhållanden ska vara bra för arbetarna och att ingen ska behöva lida av det som tillverkas, 
vilket tyder på en medvetenhet när det kommer till social hållbarhet. Alla studiens deltagare 
uppger även att de på ett eller annat sätt återvinner produkter genom sopsortering. Flera av 
deltagarna visar även en medvetenhet kring sin egna, eller andras, negativa påverkan på miljön: 
 
“[...] dåligt samvete.. lite jobbigt och omständigt kanske.. som därmed är lite avskräckande, 
så tänker jag nog på hållbarhet” (D8) 
 
“Eh helt ärligt så skulle jag kunna vara tusen gånger bättre, för just nu källsorterar vi inte, jag 
flyger jättemycket och jag köper jättemycket kläder som jag sen knappt använder.” (D5) 
 
“[...] så som vi lever idag är egentligen inte hållbart för framtiden“. 
 
Många av deltagarna uttrycker också någon form av ångest kring miljö, hållbarhet eller klimat, 
till exempel säger deltagare 1 och deltagare 10 att de associerar hållbarhet med “klimatångest”.  
 
När det kommer till textilåtervinning använder sig deltagarna av olika alternativ för att göra sig 
av med gamla textilier. De alternativ som nämns i intervjuerna är second hand (D1, D2), skänka 
till välgörenhet (D1, D2, D4, D6, D8, D9), lämna in i butik i utbyte mot rabatt (D3, D6, D10) 
sälja (D5 och D10) samt slänga i hushållsavfallet (D4, D9, D10 och D5). Anledningen till att 
deltagarna väljer de olika alternativen är främst bekvämlighet (D2, D5, D6, D7, D9), 
ekonomiska incitament (D5 och D10) och för att “det känns bra” (D1, D5). Deltagare 5 
uttrycker sig exempelvis: ”[...] jag gör det för att jag kan tjäna pengar som gör att jag kan 
köpa nya kläder och då känns det ändå som att man har gjort något bra och att man förtjänar 
det”. De deltagare som svarar att de slänger kläder i soporna understryker att detta endast gäller 
om kläderna är trasiga eller på något sätt inte går att använda. Deltagare 9 uppger att 
anledningen till detta är okunskap och att hon inte vet något annat sätt att göra sig av med 
trasiga plagg. Även flera andra deltagare uttryckte en tveksamhet eller okunskap kring 
textilåtervinning; 
 
“och sen när det kommer till kläder och sånt, så har vi ju en sån textil.. vad heter det? låda 
eller vad man ska säga.. inlämning.. så där brukar vi slänga kläder och sånt. Sen vet jag ju 
inte riktigt vart det går. Välgörenhet tror jag, det finns två olika tror jag.” (D8) 
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“Eh… jag… brukar nog lämna det vid, vid återvinningscentraler så finns det ju såna här 
klädinsamlingsgrej, som man kan lägga kläder i.. Alltså om det är hela och rena.. för det är 
väl sådant som går vidare till.. eh…. ja för att hjälpa barn som inte har kläder eller nåt… “ 
(D9) 
 
“Då brukar det bli dem här man lämnar i Vitryssland, men det finns såna här containrar där 
man kan lämna kläder till jag tror det är Vitryssland. Det skänks i alla fall. Det kan vara 
andra insamlingar också, klädinsamlingar helt enkelt.” (D4) 
 
Deltagare 3 visar dock ett intresse för vad som sker med produkterna efteråt och säger att hon 
kan hitta den informationen på butikernas hemsidor.  

4.2 Konsumtion och hållbarhet 
Av de tillfrågade deltagarna i undersökningen uppger nio av tio deltagare att de har ett stort 
intresse för kläder. Flera av deltagarna uttrycker ett särskilt stort klädintresse då de säger att de 
“älskar kläder” (D1 och D7), att kläder kan få en att känna sig “upphöjd” (D9), och att det är 
“kul att shoppa” (D9 och D10). Deltagare 4 sticker ut från mängden med sitt svar då hon 
beskriver sitt klädintresse som svagt och förklarar att hon handlar nya kläder efter faktiska 
behov, till exempel för att ersätta trasiga kläder.  
 
Samtliga deltagare uppgav att plaggets utseende är en betydande faktor vid klädinköp. Fem av 
deltagarna (D2, D5, D7, D8, D9) svarade att priset är en viktig faktor när de konsumerar kläder 
och flera deltagare sa även att låga priser är en faktor som gör att de väljer att köpa plagg från 
särskilda varumärken. Andra aspekter som deltagarna prioriterar vid klädinköp är trender och 
material. Sex av deltagarna (D2, D3, D5, D6, D9 och D10) nämnde material som en viktig 
faktor, då de förknippade detta med hur länge plagget kan användas och fortfarande se bra ut. 
Deltagare 2 betonade även vikten av att materialet känns skönt och är bekvämt. Slutligen 
nämner deltagare 1, 6 och 7 att trender är en viktig faktor vid klädkonsumtion. Deltagare 1 
säger exempelvis att hon är väldigt påverkad av mode och sociala medier och att hon handlar 
många trendplagg.  
 
Alla deltagare visar även en viss medvetenhet kring hållbarhet gällande kläder och konsumtion, 
och i sammanhanget nämns lång livslängd (D6, D10, D7, D3), hållbara material (D6, D7, D2, 
D9) och minskad konsumtion (D4, D3, D2, D8, D9) som viktiga aspekter. Dock verkar det 
finnas en brist på kunskap kring just klädkonsumtion och hållbarhet bland vissa deltagare, 
något som följande citat illustrerar: 
 
“Jag känner att hållbarhet inte är så himla upplyst just då inom klädindustrin. Just nu är det 
ju väldigt populärt med just fast fashion typ Zara, H&M och dom flesta jag känner köper ofta 
sina kläder där och jag kan känna att man inte riktigt vet så mycket om hur dåligt det 
egentligen är. “ (D5) 
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“Jag kan känna att jag inte riktig vet varför det är dåligt att handla mycket kläder.” (D7) 
 
Flera deltagare uppger att hållbarhet är något de tänker på, men att det ibland bortprioriteras på 
grund av andra faktorer,  som pris och plaggets utseende; 
 
“Asså jag tänker på det, som tex den här tröjan kostar 100 kronor och jag vet att den kommer 
förstöras efter en användning eller efter tvätt, men om den är snygg så kommer jag ändå köpa 
den eftersom den är billig och det är ju egentligen så sjukt dåligt att tänka så. Så alltså jag 
tänker på det men jag gör ingenting åt det.” (D5) 
 
“Och sen speciellt som student så är det många gånger tycker jag att det är svårt att vara så 
medveten som man vill vara när att man inte har råd. Typ att man kanske hellre vill satsa på 
hållbara, asså typ jag kan tänka mig kanske köpa dyrare plagg för att det ska hålla längre 
men problemet är att budgeten inte finns för det och då går man istället och köper det 
billigare som blir mer slit och släng.” (D1) 
 
“Eh jag försöker ju tänka rätt när det kommer till hur jag konsumerar kläder, men jag tycker 
det är svårt. Egentligen tycker jag det är viktigt, men att köpa nya grejer är liksom ett för 
stort behov hos mig.” (D5) 
 
Flera av deltagarna visar en tydlig skepticism till vissa av klädkedjorna, då de inte anser att 
företagen är särskilt hållbara. Trots detta är de fortfarande konsumenter hos dessa företag och 
de viktigaste faktorerna till detta som tas upp är pris och trender.  
 
“som håller lite längre än de från hm, det känns mer slit-och-slängigt, sen vet jag väl 
egentligen inte riktigt om… 
kanske känns lite mer berättigat, än om det skulle vara från hm eller lindex till exempel..” 
(D10) 
 
“Jag gillar cos, arket och H&M, men H&M känns mer slit och släng och har inte kvalitet 
som håller lika länge. Men jag handlar ju där ändå för att vara lite mer up to date med 
trender och så, dels för det är ju billigare och för att man enkelt kan uppdatera sin 
garderob." (D6) 
 
När det kommer till rabatterbjudanden så svarade alla våra deltagare att de använder detta när 
de konsumerar kläder. Majoriteten av av deltagarna svarade även att de hade som vana att 
använda rabatterbjudanden när de konsumerade kläder. Deltagare 6 sa exempelvis: “[...]om det 
är dyrare grejer jag ska köpa så kollar jag alltid om det finns rabatt på stället innan. Det känns 
som hela klädindustrin är väldigt kampanjdrivet så jag köper sällan grejer för fullpris utan 
man nästan vet att det kommer vara nedsatt någonstans.”(D6), medan deltagare 1 nämner 
följande: “[...] Mitt motto är att, speciellt som student, så ska du inte behöva köpa något till 
fullpris” (D1). Att rabatter påverkar hur våra deltagare konsumerar visas i följande citat:  
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“[...] Jag handlar nästan aldrig någonting utan en rabatt just för att man har lite lägre lön 
men också när man var student så tjänar man väldigt mycket på att utnyttja rabatter så då 
väntar jag hellre med att handla och handla sen när jag vet att det är rabatt.“ (D2) 
 
“[...] nästan alltid i alla fall när det gäller kläder så är det alltid såhär jag köper bara om det 
är nånting som man får rabatt på typ för att inte slösa.” (D3) 
 
Alla deltagare var alltså övertygade om att rabatterbjudanden påverkar deras konsumtion och 
de flesta upplevde att det fick dem att konsumera mer. 

4.3 Attityder och drivkrafter bakom återvinning i butik 
När deltagarna fick frågan om de tycker att det är positivt eller negativt att allt fler butiker 
börjat erbjuda att ta emot kläder i butik, svarade alla deltagare att de ansåg att det var positivt 
och motiverade det med att det är bra för miljön och att det kan uppmuntra människor till att 
återvinna istället för att slänga direkt i soporna. Dock var det flera av deltagarna (D1, D4, D9 
och D10) som uttryckte en viss typ av skepticism inför den här typen av system, då de menade 
att det kan leda till ökad konsumtion och att detta är något som företagen tjänar på och det syns 
bland annat i detta citat: “Mm egentligen så är det ganska kontraproduktivt om det handlar om 
återvinning, det beror ju på hur man ser på konsumtion då givetvis. Man vet ju att företagen 
vill tjäna pengar men det är klar att det kanske inte känns så logiskt att om man nu ska 
återanvända sina kläder att man då samtidigt ska konsumera nytt. Så att nja, jag vet inte vad 
jag tycker om det.” (D4).  
 
Av de fem som använt systemet tidigare, angav fyra att anledningen till det främst var rabatten 
eller erbjudandet de erhållit vid tillfället. Alla hade fått en rabattkupong vid inlämningstillfället 
och upplevde det som någonting positivt. En deltagare såg det som en “win-win”-situation, då 
hon ofta handlar i butiken medan en annan menade att det var jättebra att få pengar för sina 
gamla kläder, eftersom hon inte orkar sälja dem. Deltagare 10 uppger även att hon lämnar in i 
butik för att dels göra plats i garderoben och dels för att minska sitt dåliga samvete och säger 
följande: “[...] Sen lämnar jag in kläder på hm då och då, och då blir det ofta att jag köper 
någonting samtidigt.. Alltså jag lämnar in för att kunna köpa någonting (skratt).. Jag måste 
göra mig av med något i min garderob för att kunna köpa något nytt.. Annars får jag dåligt 
samvete [...]”. Alla fyra använde rabattkupongerna de fått vid inlämningstillfället och sa även 
att de använt kupongerna till köp som inte var planerade.  
 
Deltagare 3 skiljer sig från de andra deltagarna som har använt systemet, hon svarade istället 
att anledningen var att hon känner sig trygg med vad som händer med plaggen efter att hon 
lämnat in dem samt att bekvämlighet, i form av tillgänglighet, var en viktig faktor, då närmsta 
återvinningscentralen ligger relativt avlägset. Hon var också den enda deltagaren som inte 
använt sig av rabattkupongen vid inlämningstillfället. 
 
Endast två av deltagarna, deltagare 1 och deltagare 5, kände inte till möjligheten att lämna in 
kläder i butik. När de fått information om hur systemen fungerar svarade fyra av de fem 
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deltagare som ej använt systemen att de hade kunnat tänka sig att göra det. Deltagare 5 uttryckte 
dock en vilja att i så fall få reda på vad som händer med plaggen efteråt, medan deltagare 8 var 
väldigt positiv till att använda det, men sa också att hon inte hade någon kunskap om vad som 
händer med plaggen efteråt. Endast deltagare 9 var tveksam av bekvämlighetsskäl: “Jag är lite 
för lat tror jag…..Hade jag gjort det? Alltså ja, jag hade kunnat tänka mig. Men tror jag att 
jag hade gjort det? Nej... Jag tycker typ att det är en smart grej, men det ligger lite för långt 
bort... Jag tror inte att jag hade gjort det.”.  
 
På frågan om deltagarna hellre skulle gå till en butik som erbjuder rabatt vid inlämning än en 
butik som inte gör det, svarade åtta av tio deltagare att de hellre skulle lämna in kläder till en 
butik som erbjuder rabatt. Sju av deltagarna svarade att de hellre går till en butik där de kan få 
rabatt och att det var någonting som lockade. En deltagare hade till exempel tidigare lämnat in 
kläder till butiker där hon inte fått rabatt och sa i samband med detta: “Jag har ju gjort det 
innan, men jag känner väl lite... vad får jag ut av det? Så då väljer jag hellre något där jag får 
kompensation för det... “. Deltagare 1 svarade att hon hellre lämnade in i butik än 
insamlingsboxar, men att det berodde på att hon då kände sig tryggare med att plaggen 
återvinns på rätt sätt. Deltagare 4 var osäker och menade att det beror på hur enkelt det är och 
sa att bekvämlighet är en faktor som spelar in, medan deltagare 6 svarade att hon inte trodde 
att rabatt var något skulle påverka henne, utan att ambitionen i så fall skulle vara att göra 
någonting bra.  

4.4 Analys av resultat 
Deltagarnas attityder till hållbarhet var generellt positiva, då de visar ett intresse inom 
hållbarhet och en ambition att försöka agera hållbart. Deras inställning till hållbarhet och 
miljöfrågor stämmer överens med tidigare forskning som visar att konsumenter idag bryr sig 
allt mer om hållbarhetsfrågor (McNeill & Moore 2015; Niinimäki 2010; Saxena & Khandelwal 
2012). Många av deltagarna svarade att de tänker på miljö när det hör hållbarhet, medan en 
annan deltagare tog upp “det mänskliga lidandet” som en viktig aspekt. Att hållbarhet och 
hållbart mode upplevs och uppfattas på olika sätt av konsumenter, är även det något som har 
stöd i tidigare forskning (Henninger, Alevizou & Oates 2016). En miljömedveten inställning 
går också att urskilja i deltagarnas uttalanden kring återvinning i butik. De flesta av deltagarna 
säger att de är positiva till den här typen av system, då de anser att alla initiativ som uppmuntrar 
till återvinning är bra. 
 
Forskning visar att trots att konsumenter säger sig bry sig om miljö och hållbarhet, så verkar 
det finnas faktorer som motverkar ett hållbart köpbeteende (Bray et al. 2011; Carrigan & Attalla 
2001), vilket också går att se i vår undersökning. Deltagarna uttrycker i intervjuerna  en 
medvetenhet och kunskap kring hållbar konsumtion genom att associera detta med att öka 
plaggets livslängd, att inte överkonsumera och att välja bra material. Trots detta uppger många 
av undersökningens deltagare att detta inte är något man följer i den egna konsumtionen. De 
faktorer som deltagarna nämner motverkar hållbar konsumtion är främst priskänslighet, men 
även trender och plaggets utseende. Priskänslighet är den mest nämnda faktorn, då deltagarna 
verkar uppleva en konflikt i att ha råd att konsumera på det sätt de vill och samtidigt agera 
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hållbart, vilket också överensstämmer med tidigare forskning (Bray et al. 2011; Carrigan & 
Attalla 2001).  
 
Några deltagare nämner även okunskap som något som påverkar dem till att inte agera hållbart 
vad gäller klädkonsumtion. En deltagare säger till exempel att hon inte vet varför det är dåligt 
att handla kläder och en annan menar att det inte finns tillräckligt med information gällande 
kläder och hållbarhet. Bristfällig information är också en faktor som Bray et al. (2011) 
identifierar i sin studie. Flera deltagare uttrycker också att de har en bristande kunskap gällande 
både klädkonsumtion och textilåtervinning, vilket bland annat Hill och Lee (2012) samt 
Morgan och Birtwistle (2009) visat i tidigare forskning. Till exempel är det flera av deltagarna 
som uttrycker att de inte vet vad som hände med de plagg man lämnar till återvinningscentraler 
och en del av deltagarna som saknar kunskap i hur man hanterar trasiga och oanvändbara 
textilier, vilket leder till att deltagarna slänger textilier i hushållsavfallet. Bristande kunskap 
kring avyttring av kläder är även något Birtwistle och Moore (2007) belyser i sin studie.  
 
Bray et al. (2011) konstaterar att cynism uppstår när konsumenter är osäkra kring huruvida 
företaget har så goda intentioner som de ger intryck att ha. Flera av deltagarna uttrycker en 
skepticism gällande fast fashion kedjornas hållbarhetsarbete, och sa bland annat att det var 
“slit-och-släng” produkter, dålig kvalitet och att företagen uppmuntrade till överkonsumtion. 
Trots detta uppgav deltagarna att de handlade hos varumärkena och då var det främst på grund 
av faktorer som pris, trend och design. Detta är något som Carrigan och Attalla (2001) också 
finner i sin studie, då de menar att konsumenter sällan bojkottar företag så länge företagen 
erbjuder produkter som konsumenten uppskattar. En skepticism kunde även ses när det handlar 
om återvinning i butik, då flera av deltagarna uttryckte en medvetenhet kring att företagen kan 
använda den typen av system för att uppmuntra till mer konsumtion.  
 
En studie utförd av Joung och Park-Poaps (2013) visar att det finns olika drivkrafter bakom 
olika avyttringsalternativ. I vår studie kunde vi se att drivkrafterna bakom återvinning i butik 
enligt de flesta deltagare var rabatterbjudandet, alltså en ekonomisk faktor, vilket liknar den 
forskning som finns angående drivkrafter bakom vidareförsäljning (Joung & Park-Poaps 3013). 
En deltagare angav att hon återvinner i butik av bekvämlighet, då det ligger nära hennes bostad. 
Tillgänglighet och bekvämlighet är faktorer som flera studier tidigare har visat har stor 
inverkan på konsumenters avyttringsbeteenden (Joung och Park-Poaps 2013). Vissa deltagare 
uttryckte även skuld och tankar om att rättfärdiga sin konsumtion genom att sälja gamla kläder 
eller lämna in dem till återvinning. En av deltagarna sa, angående inlämning i butik, att hon 
lämnar in plagg för att samtidigt kunna köpa någonting nytt och att detta gör att hon slipper 
dåligt samvete. Brookshire & Hodges (2009) finner liknande beteenden i sin studie, där de 
kunde se att donation av gamla plagg fick deltagarna att känna sig fria från skuld och ångest. 
Rättfärdigande av icke hållbar konsumtion är även något som både Bray et al. (2011) och 
Chatzidaki et al. (2007) tar upp i sina studier som ett beteende konsumenter har för att bli fria 
från dåligt samvete och skuld. 
 
Rabatterbjudandet var enligt de flesta av deltagarna den viktigaste drivkraften till varför de 
väljer att lämna in kläder i butik. Majoriteten av deltagarna sa att de hellre lämnar in till en 
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butik där de får ett rabatterbjudande än en butik som bara tar emot gamla plagg. Överlag är 
rabatterbjudanden något som deltagarna använder ofta när de konsumerar kläder, många av 
deltagarna har som vana att leta efter erbjudanden och uppgav att de aldrig eller sällan handlade 
utan någon typ av rabatt. Alla deltagarna uppgav även att rabatterbjudanden påverkade deras 
konsumtion på så sätt att de handlade mer och även andra produkter. Då deltagarna uttryckte 
en medvetenhet kring konsumtionens negativa påverkan på miljön, kan rabatterbjudanden ses 
som något som motverkar ett hållbart beteende trots en medvetenhet. Detta kan liknas vid den 
priskänslighet som både Carrigan & Attalla (2001) och Bray et al. (2011) identifierade som en 
viktig faktor som kan påverka konsumenter att välja bort hållbara produkter. 
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5. Diskussion 
Våra deltagare uppvisar positiva attityder kring hållbarhet och god medvetenhet i miljö- och 
hållbarhetsfrågor. Däremot finner vi att det råder relativt stor okunskap kring hållbarhet vad 
gäller kläder. Resultatet tyder på att man generellt är medveten om de negativa effekterna av 
ökad konsumtion, men även att det finns faktorer som bidrar till att konsumenter tenderar att 
förbise dessa effekter vad gäller konsumtion av just kläder. Detta exemplifieras tydligt i 
deltagarnas inställning till och relativt höga utnyttjandegrad av återvinning i butik, vilket främst 
verkar drivas av ekonomiska incitament, men även av bekvämlighets- och samvetsskäl. 
Deltagarna är generellt medvetna om att konsumtionen ökar, men förbiser detta p.g.a. nämnda 
drivkrafter/faktorer. 
 
En stor del av vårt resultat överensstämmer med tidigare studier inom både hållbart 
konsumtionsbeteende och forskning inom återvinnings- och avyttringbeteenden. Våra 
deltagare visar en tydlig medvetenhet i miljö- och hållbarhetsfrågor på så sätt att alla uttrycker 
en oro för miljön i allmänhet och verkar förstå att textilindustrin är problematisk, men vet inte 
på vilket sätt. Där visar vårt resultat på en osäkerhet och okunskap när det kommer till hållbara 
beslut vid konsumtion av kläder och flera deltagare verkar tyngda av bland annat skuld och 
ångest kopplat till konsumtion. Vår undersökning visar att flera av deltagarna saknade kunskap 
angående just kläder och hållbarhet då de flesta deltagarna inte kände till vilka material som är 
bra ur ett hållbarhetsperspektiv och de visste egentligen inte på vilket sätt klädkonsumtion kan 
vara skadligt för miljön. Det var också tydligt att flera av deltagarna saknade kunskap om vad 
som händer med kläder efter avyttring och deltagarna var även osäkra kring benämningen av 
olika avyttringsalternativ. En förklaring eller anledning till detta skulle kunna vara att 
deltagarna inte kommer i kontakt med information, vilket kan bero på ett ointresse från 
deltagarnas sida alternativt bristande eller svårtillgänglig information från företag och media, 
något som även vissa deltagare uttryckte. Även Morgan & Birtwistle (2009) finner att 
konsumenter saknar kunskap, och de menar att om media publicerar mer information och råd 
kring hållbar konsumtion, så kan detta underlätta förändring i konsumenters avyttringsvanor.  
 
Flera av deltagarna uttryckte även tankar om att de rättfärdigade sin konsumtion genom att 
lämna in plagg i butik eller till återvinning. En anledning till den inställningen skulle kunna 
vara att man vill undvika skuld och rättfärdiga ett beteende som man vet är oetiskt, precis som 
tidigare studier (Bray et al. 2011; Chatzidakis et al. 2007) visar. Även i detta fallet skulle det 
dock kunna bero på okunskap eller bristande kommunikation från företagens sida. Genom att 
inte kommunicera ut tillräcklig eller missvisande information angående den här typen av 
system, kan företagen ge deltagarna en snedvriden uppfattning om den miljöpåverkan 
återvinning har i förhållande till konsumtion. Gingerich & Karaati (2015) belyser 
problematiken med greenwashing och menar att det är viktigt att konsumenter idag är 
välutbildade och informerade vid konsumtion, så att de inte luras till att tro att den bidrar till 
en lösning, trots att så inte är fallet. Bristande kunskap skulle även kunna förklara våra 
deltagares priskänslighet. Henninger et al. (2016) menar att konsumenter som saknar kunskap 
och erfarenhet av hållbara klädinköp upplever hållbara produkter som dyrare, till skillnad från 
konsumenter som har kunskap om den faktiska kostnaden av hållbar konsumtion. I vår studie 
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skulle detta kunna förklara varför de deltagare som hade mer kunskap inom ämnet inte tog upp 
pris som en viktig faktor vid klädkonsumtion. 

Vi ville ta reda på vilka drivkrafter som påverkar konsumenter till att avyttra kläder i butik, 
men också deltagarnas attityder och inställning gentemot att klädkedjor idag använder sig av 
den här typen av system. Trots den uttryckta medvetenheten gällande miljön så verkar miljö 
inte vara den främsta drivkraften för våra deltagare att använda sig av sådana system. Alla visar 
att de aktivt arbetar med att förbättra miljön då de nämner att de källsorterar i viss mån vilket 
tyder på att de är medvetna. Dock så visar resultatet att  när det kommer till just kläder och 
textilindustrin så verkar det spela mindre roll då det är andra drivkrafter som prioriteras högre. 
Den främsta drivkraften till att återvinna i butik var att deltagarna ville ta del av 
rabatterbjudandet som erbjuds i utbyte, även om några deltagare uttryckte att drivkrafterna var 
att göra någonting bra för miljön eller bekvämlighets- och samvetsskäl. Slutligen svarade alla 
deltagare att de ofta eller alltid, använder rabatterbjudanden när de konsumerar kläder och att 
detta är något som ökar deras klädkonsumtion.  

Vi fann det överraskande att samtliga deltagare i vår studie använder rabatterbjudanden när de 
konsumerar kläder, och att alla deltagare sa att de var medvetna om att det ökade deras 
klädkonsumtion. Deltagarnas beteenden och användande av rabatten var så långt vi kan se 
oberoende av deras inställning och kunskap kring kläder, hållbarhet och konsumtion. Många 
deltagare ansåg att de inte skulle behöva handla varor till fullpris och vårt resultat indikerar att 
rabatter och erbjudanden uppfattas som en norm av deltagarna och att de därför upplever att de 
betalar ett överpris när en produkt säljs för fullpris. Det är tydligt att deltagarnas 
konsumtionsbeteenden påverkas av rabatterbjudandet. De är medvetna om att 
rabatterbjudandet ökar konsumtionen vilket man vet är negativt men de väljer att i hög grad 
förbise detta för att få en ekonomisk vinning. Det tyder på att ett intresse för mode prioriteras 
högre än hållbarhet. Även om ett fåtal deltagarna såg en problematik med systemen där 
rabatterbjudanden används, så var majoriteten av deltagarna positivt inställda, då de menade 
att dessa system kan uppmuntra människor till återvinning.  
 
 
 

 
 

6. Slutsats 
Vår studie visar att deltagarna har en positiv inställning till att allt fler butiker har börjat 
använda sig av återvinningssystem. De främsta anledningarna till detta är att deltagarna 
upplever systemen som något som är bra för miljön, då det uppmuntrar konsumenter till 
återvinning. De personliga drivkrafterna bakom att återvinna i butik visade sig dock framförallt 
vara ekonomiska, då rabatterbjudandet togs upp som den viktigaste orsaken till att nyttja dessa 
system. Vårt resultat visar också att deltagarna, trots hållbara attityder och ambitioner, påverkas 
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till ett mindre hållbart konsumtionsbeteende på grund av olika faktorer. Plaggets pris och den 
egna ekonomin tycks vara den viktigaste faktorn när deltagarna konsumerar och det är också 
något som påverkar deltagarna till att välja bort hållbara produkter.  
 
Studiens deltagare har som vana att handla med rabatter och uppger att rabatter och andra 
erbjudanden ökar deras konsumtion. Deltagarnas kunskap och inställning till hållbarhet verkar 
inte påverka inställningen och användandet av rabatterbjudanden. Deltagarna svarade också att 
de föredrar att lämna in kläder till en butik som erbjuder rabatter gentemot en som inte gör det. 
Därmed är en slutsats att rabatter påverkar både hur man konsumerar och hur man väljer att 
återvinna kläder. Rabatterbjudanden, bekvämlighet och ett gott samvete är de tydligaste 
drivkrafterna som kommer fram och är anledningen till att man använder dessa system, snarare 
än att leva upp till den medvetenhet och attityd man har. Det verkar alltså finnas en diskrepans 
mellan medvetenhet/attityd och hur man faktiskt väljer att agera, när det kommer till just kläder. 
Man är medveten om att erbjudanden som dessa ökar ens konsumtion men väljer att prioritera 
sitt modeintresse över hållbarhet.  

6.1 Förslag på framtida forskning 
Vårt resultat indikerar att mer forskning på hållbarhet och rabatterbjudanden borde göras, för 
att förstå om rabatterbjudanden kan vara en faktor som gör att konsumenten avstår från hållbar 
konsumtion, trots hållbara intentioner. Vi ser att rabatterbjudanden är något som attraherar våra 
deltagare och detta tyder på att rabatter eventuellt kan bidra till ökad konsumtion. Då vår studie 
inte har så stor omfattning med relativt få deltagare hade det varit intressant att genomföra 
denna undersökning med större demografisk spridning och med fler deltagare. Det hade kunnat 
ge en bredare bild av hur en större population resonerar gällande detta.  
 
Resultatet kan vara av intresse för organisationer och beslutfattare samt bidra till 
samhällsdiskussionen kring hur textilåtervinning bör gå till utifrån ett hållbarhetsperspektiv 
och vilka organisationer eller företag som ska få ta ansvar för detta.  
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8. Bilagor 

8.1 Intervjuguide 
 
● Kön? 
● Hur gammal är du? 

 
 

1. Hållbarhet  
Syfte: Att undersöka medvetenhet/kunskap/intresse kring miljö- och hållbarhetsfrågor. 

- Om jag säger hållbarhet, vad tänker du på då? 
- Vilka områden är viktiga för dig när det kommer till hållbarhet? 
- Hur gör du för att leva hållbart? 
- Tänker du på hållbarhet när du konsumerar kläder? Upplever du någon 

skillnad när det handlar om mode jämfört med andra områden? 
- Om ja; på vilket sätt då?  

 
 

2. Konsumtion 
Syfte: Få information om deltagarens konsumtionsbeteenden och vanor. Finns det samband 
mellan hög/låg konsumtion och återvinning? 

- Hur skulle du beskriva ditt klädintresse? 
- Vilket/vilka är ditt favorit-varumärke och varför?  
- Hur mycket spenderar du på kläder på en månad? 
- Hur många plagg skulle du säga att du köper varje månad? 
- Vilket var det senaste plagget du köpte och varför köpte du just det? I vilken 

butik genomfördes detta köp?  
- Vad är viktigt när du köper ett nytt klädesplagg? Vilka faktorer tänker du 

på/påverkar dig när du handlar ett nytt klädesplagg?  
- Använder du rabatter och andra typer av erbjudanden? 
- Tror du att rabattcheckar och erbjudanden får dig att konsumera annorlunda? 

Hur? 
 

3. Återvinning 
Syfte: Att ta reda hur deltagarens återvinningsvanor ser ut. För att få reda på om deltagaren 
återvinner rent allmänt, om man återvinner kläder och vilka olika alternativ deltagaren 
använder sig av för att bli av med sina kläder. 

- Återvinner du?  
- Om ja: Hur ser dina vanor ut? Vilka produkter återvinner du? 
- Om nej: Vad är det som gör att du inte återvinner? 
- Hur gör du dig av med kläder du inte använder?  
- Vad är det som gör att du har valt just de alternativen? 
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- Vilka andra alternativ känner du till?  
- Varför använder du inte de alternativen? 

 
 

4. Återvinning i butik 
Syfte: Att få svar på våra frågeställningar dvs ta reda på vilka värden konsumenter 
associerar med textilåtervinning i butik, vilka drivkrafter som ligger bakom återvinning av 
textilier i butik och vilken inställning konsumenter har till rabattcheckar vid återvinning? 

- Känner du till att man kan återvinna kläder i butik? 
- Om ja; Har du gjort det någon gång? 
- Om ja; Vad var det som fick dig att göra det? 
- Om ja; I vilken butik genomfördes detta och när? 
- Om ja; Fick du en rabattcheck då? Vad använde du den till? Var det ett 

planerat köp? 
- Vad var din upplevelse av att använda denna typ av system? 
- Om nej; Då berättar vi hur det fungerar! 
- Skulle du kunna tänka dig att använda ett sådant system?  
- Skulle du hellre gå till en butik som erbjuder rabatt än en butik som bara tar 

emot gamla plagg?  
- Tycker du det är positivt eller negativt att allt fler butiker har börjat med denna 

typen av initiativ? Varför?  
- Är det någon i din närhet (exempelvis vänner, familj, kollegor etc.) som du vet 

har återvunnit kläder i butik?  
 


