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Abstract 
As the consumption of clothing and textiles increase in the world, people tend to throw away 
more and more clothing into the household waste. Studies show that the average Swedish 
person buys about 15 kg of clothing every year, of which 8 kg end up in the trashcan. Only 20 
% of the total textile waste is being recycled. 
 
In spite of the fact that textile recycling has more environmental benefits than for example 
recycling of newsprint, there is no producer responsibility in the textile industry today, which 
means that all collecting of textiles is voluntary. Whether a producer responsibility will be 
mandatory in the industry in the future or not, it requires that all party, both consumer and 
producer engage in the process of collecting textiles in order for it to work. The purpose of 
this study was therefor to examine consumers’ attitudes towards the option to submit their 
unwanted clothing to fashion stores for recycling and reuse. We also wanted to identify the 
major factors that motivate consumers to submit their clothing to fashion stores in order to 
find out how producers can respond to consumers preferences. 
 
To find out what attitudes consumers' have towards the option to submit their unwanted 
clothing to fashion stores, we made a survey that contained questions concerning their 
behaviour; how they presently get rid of their unwanted clothing, the underlying reasons for 
their habits and their over all opinions regarding the option to submit their unwanted clothing 
to fashion stores. 
 
The result from our survey showed that most consumers, especially women, had a positive 
attitude towards submitting their unwanted clothing to fashion stores, even though most stated 
that they had never considered it as an option before our study took place. The fact that most 
of the respondents lacked knowledge and experience about the possibility to submit their 
unwanted clothing to fashion stores, made it a bit difficult for us to determine their attitude 
towards it as an alternative. Factors such as information, accessibility and to help others in 
need were identified as important by consumers when choosing how to get rid of their 
unwanted clothing, and should therefore be taken into consideration by fashion stores in the 
collecting process. 
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Sammanfattning 
I samband med att konsumtionen av kläder och textilier ökar i världen slängs också allt mer 
kläder i hushållssoporna. Studier visar att den genomsnittliga svensken köper cirka 15 kg 
kläder varje år varav hela 8 kg hamnar i soporna. Endast 20 % av det totala textila avfallet 
återvinns. 
 
Trots att återvinning av textilier visat sig ha mer miljönytta än till exempel återvinning av 
tidningspapper så finns i dagsläget inget producentansvar för textilbranschen, vilket gör att all 
insamling av textilier sker på frivillig basis genom bland annat välgörenhetsorganisationer. 
Oavsett om ett producentansvar kommer att införas för branschen i framtiden eller inte krävs 
att samtliga parter, både konsument och producent engagerar sig i processen för att 
insamlingen ska fungera. Syftet med denna uppsats var därför att ta reda på konsumenters 
attityder kring alternativet att lämna in sina avlagda kläder till modebutiker för återvinning 
och återanvändning. Vi har också velat identifiera vilka faktorer som motiverar konsumenter 
till att lämna in sina kläder till butikerna, för att ta reda på hur producentledet på bästa sätt kan 
bemöta konsumenternas önskemål. 
 
För att ta reda på konsumenternas attityder kring alternativet att lämna in sina avlagda kläder 
till modebutiker har vi utfört en enkätundersökning där vi ställde frågor om konsumenternas 
bortskaffningsvanor i dagsläget, anledningar till vanorna samt om deras övergripande åsikter 
kring att lämna in kläder till modebutiker. 
 
Resultatet av vår enkätundersökning visar att de flesta konsumenter, framför allt de kvinnliga, 
har en positiv attityd till att lämna in sina kläder till modebutiker, även om de inte väljer 
alternativet i dagsläget. De flesta respondenter saknade dock kunskap och erfarenhet kring 
modebutiker som insamlingsplats, vilket gör det svårare att fastställa deras attityd gentemot 
alternativet. Faktorer som information, lättillgänglighet och att hjälpa andra behövande 
identifierades som viktiga hos konsumenterna vid val av bortskaffningsalternativ, och bör 
således tas i beaktning av modebutikerna i insamlingsprocessen. 
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1. Inledning      
 

I detta avsnitt introducerar vi läsaren för uppsatsens problemområde som leder fram till vårt 

syfte och våra frågeställningar. Slutligen tar vi upp uppsatsens avgränsningar.  

 

Klädförsäljningen har ökat drastiskt de senaste åren och enligt en undersökning gjord av 

Naturskyddsföreningen har konsumtionen av kläder och hemtextil ökat i Sverige med hela 40 

% mellan år 2000 och 2009 (Naturskyddsföreningen, 2013). En bidragande faktor till att 

konsumenter köper mer kläder idag än i början av 2000-talet är att det blivit billigare 

(Håkansson, 2011). Det råder stor konkurrens inom klädbranschen vilket tvingar 

klädföretagen att ständigt uppdatera sitt sortiment för att locka kunder till sina butiker. Det 

ökade trycket hos företagen har således resulterat i affärsstrategin som har kommit att kallas 

fast fashion. En strategi som innebär pressade ledtider från designprocessen till färdigt plagg, 

kortare livscykler samt lägre vinstmarginaler per produkt för företagen (Bhardwaj och 

Fairhurst, 2010). Målet med strategin för producenterna är att få ut kläderna till butikerna på 

kortast möjliga tid (Barnes och Lea-Greenwood, 2006). Att dessa fast fashion-företag ständigt 

förser marknaden med nyheter har således en benägenhet att stimulera konsumenter till 

överkonsumtion och uppmuntrar till ett så kallat slit och släng samhälle (Birtwistle och 

Moore, 2007). 

 

Barnes och Lea-Greenwood (2010) menar att den ständiga tillgången till medier och tidningar 

där man enkelt kan följa modenyheter, catwalkstilar och kändisar har bidragit till att 

konsumenter är allt mer intresserade av mode och utseende idag samt mer benägna att köpa de 

senaste trendplaggen. Det snabba modet skapar i sin tur en slösaktig kultur där plaggen 

används ett fåtal gånger innan man gör sig av med dem, antingen på grund av den dåliga 

kvaliteten eller för att plaggen köpts för att endast användas vid ett enstaka tillfälle (Birtwistle 

& Moore, 2007).  Textilindustrin orsakar idag stora belastningar på naturens resurser i form 

av bland annat hög vattenförbrukning vid tillverkning. Det krävs till exempel 7 000 till 29 000 

liter vatten för att producera 1 kg bomull (Fletcher, 2008). Industrin bidrar dessutom till 

föroreningar då stora mängder kemikalier släpps ut i avloppsvattnet vid produktion och skadar 

miljön (Tekie, Palm, Ekvall och Söderholm, 2013). 
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I samband med att konsumtionen av kläder och textilier ökar i världen slängs också allt mer 

textilt avfall i hushållssoporna. Studier visar att svenskar i genomsnitt köper cirka 15 kg 

kläder årligen, varav 8 kg slängs i soporna varje år (Carlsson, Hemström, Edborg, Stenmarck, 

& Sörme, 2011). Alltså slängs över hälften av de textilier som köps, medan endast 20 % av 

det totala textila avfallet återvinns (Tekie, Palm, Ekvall och Söderholm, 2013). Hela 62 % av 

Sveriges befolkning slänger dessutom hela, fullt användbara kläder i hushållssoporna när de 

inte vill ha dem längre (Gustafsson och Ekström, 2013). Textilier som hamnar i 

hushållssoporna bränns och resulterar således i energiåtervinning, men enligt EU:s 

ramdirektiv om avfallshierarki är det ett utav de sämsta alternativen ur miljösynpunkt. Istället 

bör man i första hand förebygga uppkomsten av avfall, därefter är återanvändning och 

slutligen återvinning de bästa valmöjligheterna (Europeiska unionen, 2008). Med 

återanvändning menas att plagget brukas med dess ursprungliga funktion medan återvinning 

innebär användning av materialets egenskaper, som till exempel stoppning i möbler eller 

material till nya kläder (Morley, Bartlett och McGill, 2009).  

 

Naturvårdsverket har tillsammans med Svenska miljöinstitutet tagit fram ett etappmål som går 

ut på att Sverige år 2020 ska återanvända 40 % och återvinna 25 % av den textil som man har 

satt på marknaden. I en rapport gjord med syftet att analysera olika medel att applicera för att 

uppnå etappmålen pekar resultatet på att producentansvar är det som har bäst förutsättningar 

för en kostnadseffektiv lösning för textilhanteringen. Troligtvis behövs dock en kombination 

av olika styrmedel från både producentsidan såsom producentansvar, reparationsavdrag och 

information och från konsumentsidan såsom råvaruskatt och återvinningscertifikat (Tekie, 

Palm, Ekvall och Söderholm, 2013). Gustafsson och Hjelmgren (2013) menar vidare att en 

bidragande faktor till att klädföretag börjat engagera sig allt mer i återvinning av textilierna 

med bland annat egna system för insamling i sina butiker, är att många inom textilbranschen 

tror att ett producentansvar inom en snar framtid kommer att införas till följd av att folk blir 

allt mer miljömedvetna.  

 

1.1 Problematisering  
Det finns idag relativt lite forskning kring konsumenters vanor vid bortskaffning av kläder 

(Joung, 2014). Enligt Ekström (2012) är det vanligaste sättet att göra sig av med avlagda 

plagg att donera dem till välgörenhet, vilket på många sätt kan liknas med processen att lämna 

in plaggen till klädföretag.   
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Faktorer som identifierats av forskare, relaterade till konsumenters vanor gällande 

bortskaffning av kläder, är till exempel att man säljer dem vidare för att tjäna pengar, att man 

donerar till välgörenhet för att hjälpa andra och stilla sitt samvete samt att man slänger dem i 

soporna av bekvämlighetsskäl och avsaknad av återvinningsinformation (Jacobs och Bailey, 

1982). Vidare menar Morgan och Birtwistle (2009) att hållbara alternativ till bortskaffandet 

av kläder inte är tillräckligt lättillgängliga för konsumenterna att komma åt. Enligt Joung 

(2014) kan ytterligare en orsak vara bristande kunskap om fördelarna med återvinning och 

återanvändning, samt att många konsumenter tror att kvaliteten är så dålig att fibrerna inte går 

att använda till nyproduktion.  

 

En av orsakerna till att textilhanteringen i Sverige inte fungerar på ett hållbart sätt idag är att 

produktionen ofta sker i länder med relativt billig arbetskraft, medan insamlingen av 

textilierna sker i Sverige, där kostnaderna för arbetskraft är högre. Alltså kan nyproducerade 

textilier säljas relativt billigt medan kostnaderna för insamling, återanvändning och 

återvinning av dem är desto dyrare och processen blir således svår att göra kostnadseffektiv 

(Palm, 2011). Sverige har idag producentansvar för produkter som förpackningar, 

tidningspapper, batterier och läkemedel, men inte för textilier trots att återvinning och 

återanvändning av textilier har större miljönytta än till exempel återvinning av tidningspapper. 

Detta gör att all textilhantering idag sker frivilligt, vilket således kan vara förklaringen till den 

oorganiserade insamlingen (Tekie, Palm, Ekvall och Söderholm, 2013). Många 

välgörenhetsorganisationer tar dessutom inte emot trasiga kläder, vilket gör att de istället 

tenderar hamna i hushållssoporna (Ekström, Gustafsson, Hjemgren och Salomonson, 2012). 

 

Att lämna in avlagda plagg till modebutiker finns i dagsläget i en relativt liten skala men om 

producentansvaret införs för textilindustrin kan det komma att bli en allt mer betydelsefull del 

av att lösa poblemet med det ökade textilavfallet i framtiden. Till skillnad från 

välgörenhetsorganisationernas insamling tillkommer dessutom en ekonomisk aspekt vid 

inlämning hos klädföretag i form av rabattkuponger, som mycket väl kan vara en motivering 

för konsumenter att välja mer hållbara sätt för bortskaffandet av sina avlagda kläder 

(Kollmuss och Agyeman, 2002). Sammanfattas problemområdet kan vi utifrån ovanstående 

vetenskapliga referenser se en rad alternativa sätt för konsumenter att hantera sina avlagda 

kläder men att forskningen på området är tämligen gles, inte minst vad gäller hur ett 

producentled ska kunna bemöta konsumenternas attityder och åsikter i frågan. 
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1.2 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka konsumenters attityder och motiv till att lämna in 

sina avlagda klädesplagg till modebutiker för återvinning och återanvändning och hur detta 

kan hanteras av modeföretag. 

 

1.3 Frågeställningar 
 
För att besvara uppsatsens syfte har vi kommit fram till följande frågeställningar: 

- Vad är konsumenters attityd kring att lämna in sina avlagda kläder till modeföretag? 

- Vad är det som främst motiverar konsumenter till att lämna in sina kläder till 

modeföretag? 

- Hur kan konsumenternas önskemål tillmötesgås och genomföras av ett producentled? 

 

1.4 Avgränsningar 
 
I vår studie har vi valt att undersöka vad konsumenter har för attityder och motiv till att lämna 

in sina avlagda klädesplagg till modebutiker för återvinning och återanvändning. Anledningen 

till att vi valt att fokusera på just inlämning till modebutiker framför andra alternativ är för att 

modebutiker ofta använder sig utav affärsstrategin fast fashion. Konceptet fast fashion har, 

enligt studier, visat sig uppmuntra konsumenter till överkonsumtion och bidrar därmed till ett 

så kallat slit och släng samhälle (Birtwistle & Moore, 2007). Vi anser således att modebutiker 

i större utsträckning bör arbeta mer med hållbarhet, så som genom återvinning och 

återanvändning av textilier, för att kompensera för sin massproduktion. I dagsläget är det 

relativt få modebutiker som erbjuder sina konsumenter möjligheten att lämna in sina avlagda 

plagg för återvinning och återanvändning. Avgränsningar och fokusområde i övrigt redovisas 

i metodavsnittet nedan under rubriken urval.  
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2. Metod 
 
I denna del av vår studie presenterar och diskuterar vi vårt metodval. Vi beskriver hur vi har 

gått tillväga för att samla in vår empiri och avslutningsvis reflekterar vi kring alternativa 

metoder för vår studie. 

2.1 Val av metod 
Vid val av metod finns två olika huvudtyper; kvantitativ och kvalitativ metod. Kvantitativa 

metoder avser att samla in data i form av siffror och mängder för att skapa statistiska analyser, 

medan kvalitativa metoder samlar in data i form av ord för att forskaren ska kunna bilda sig 

en uppfattning eller tolkning av ett fenomen (Holme & Solvang, 1991) 

 

Syftet med vår studie är att undersöka konsumenters attityder och motiv till att lämna in sina 

avlagda plagg till modebutiker och för att besvara våra frågeställningar väljer vi att använda 

oss utav kvantitativ datainsamling. Enligt Magne Holme & Krohn Solvang (1991) är fördelen 

med kvantitativa metoder dess generaliseringsbarhet. Eftersom vi är intresserade av att samla 

in så många svar som möjligt för att skapa oss en bred överblick så anser vi att den 

kvantitativa metoden är bäst lämpad. Datainsamlingen kommer att ske i form av en 

enkätundersökning. Fördelar med enkätundersökningar är att vi undviker intervjuareffekt 

d.v.s. att intervjuaren påverkar respondentens svar. Samt att respondenterna har möjlighet att 

svara på enkätundersökningen när det passar dem vilket kan öka vår chans att få in fler svar 

(Bryman & Bell, 2013). Ytterligare en anledning till att vi väljer att använda oss utav en 

enkätundersökning är att liknande studier så som Convenience and frequency of recycling 

implications for including textiles in curbside recycling programs (Domina & Koch, 2002), 

Fast-fashion consumer’s post-purchase behaviours (Joung, 2014) och An investigation of 

young fashion consumers' disposal habits (Morgan & Birtwistle, 2009) valt att samla in data i 

form av enkätundersökningar, vilket vi anser tyder på att enkätundersökning lämpar sig bra 

som insamlingsmetod i ämnet. Vi kommer även använda oss utav sekundärkällor i form av 

litteratur och vetenskapliga artiklar för få en teoretisk kunskap i ämnet. För hitta pålitliga 

källor kommer vi att använda oss utav Google Scholar och Web of science. 

2.2 Utformning av enkät 
Enkätundersökningar kan innehålla olika typer av frågor; faktafrågor, kognitiva frågor eller 

attitydmässiga frågor (Harboe, 2010). För att utforma enkäten i relation till våra 

forskningsfrågor kommer vi att inleda vår enkät med faktafrågor för att se om det finns några 
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skillnader mellan ålder och kön bland respondenterna. Vi kommer även att fråga vilken ort 

respondenten bor i för att se om det finns några skillnader geografiskt bland respondenterna. 

Därefter väljer vi att ställa attitydmässiga frågor för få reda på konsumenters attityd kring att 

lämna in sina avlagda plagg till modebutiker, vad som motiverar dem samt hur 

konsumenternas motivering konkret skall kunna tillmötesgås och genomföras av ett 

producentled. 

 

Harboe (2010) betonar vikten av att utforma frågor som är relevanta och täckande för att 

skapa en lyckad enkät. Enligt Olson & Sörensen (2011) bör frågorna vara entydiga, enkla och 

begripliga. May (2013) menar också att det är viktigt att respondenterna förstår och kan 

besvara på frågorna för att kunna mäta deras attityder. Attitydmässiga frågor formuleras som 

påståenden och svarsalternativen I vår enkät kommer bestå av en graderad skala där 

respondenterna uttrycker sig genom olika grader av instämmande eller avståndstagande 

(Befring, 1994). Med en graderad skala kan vi testa respondenternas attityder till att lämna in 

sina anlagda plagg till modebutiker och vad som motiverar dem utan att förlita oss på att en 

enda fråga ska ge svar på en eventuellt komplex samling attityder (May, 2013).  En nackdel 

med graderade svar kan vara den s.k. central response tendency, med det menas att 

respondenterna tenderar att välja mittenalternativet (Harboe, 2010). Vi kommer därför att 

använda oss av en fyra graderade svarsalternativ; ”Stämmer inte alls” ”Stämmer inte så bra” 

”Stämmer något” ”Stämmer precis” för att förmå respondenterna att ta ställning.  

 

Vi kommer även att formulera en kort inledning med information kring studien eftersom det 

kan motivera respondenter att svara på vår enkät (Magne Holme & Krohn Solvang, 1991). I 

informationen beskriver vi kort syftet med enkäten och vad den kommer användas till. Vi 

framför håller även att respondenterna har anonymitet, något som kan göra respondenterna 

mer benägna att svara (Eliasson, 2006).  

 

Enkäten skapar vi i Google Formulär och därefter distribuerar vi den genom en webblänk på 

internet. Vi väljer att lägga upp enkätundersökningen på internet för att nå en bred publik och 

för att vi anser att det är lämpligast för att få in så många svar som möjligt. Vi undviker på så 

vis även tvetydiga svar från respondenterna då de endast har möjlighet att ange ett 

svarsalternativ (Harboe, 2010). Andra fördelar är att vi kan skapa en estetiskt tilltalande enkät 

samt att svaren lagras automatiskt vilket underlättar bearbetningen av svaren (May, 2013).  
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2.3 Urval av respondenter 
Eftersom vårt syfte är att undersöka vad konsumenter har för attityd kring att lämna tillbaka 

sina avlagda kläder till modebutiker vill vi nå både män och kvinnor i ett så brett 

åldersintervall som möjligt. Ett större urval ökar studiens tillförlitlighet och gör det lättare att 

generalisera resultatet (Olsson & Sörensen, 2011). För att nå ett större urval väljer vi att 

distribuera webblänken till vår enkätundersökning på internet. Vi kommer att sprida 

webblänken till vår enkätundersökning på Facebook, olika forum samt genom Högskolan i 

Borås studentmail. En nackdel med Facebook är att vi endast når ut till respondenter som vi 

på något sätt redan har en relation till. För att även nå ut till en bredare okänd publik väljer vi 

därför att dessutom sprida länken genom Högskolan i Borås studentmail och på olika forum 

så som Flashback.org, Forum.vof.se, Pluggakuten.se, samt Hamsterpaj.net. Det innebär att vi 

använder oss utav den slumpmässiga urvalsprincipen, där vi låter internetanvändarna att 

själva välja om de vill delta eller inte.  

2.4 Alternativa metoder 
Det kan vara lämpligt att även redogöra för hur den valda undersökningsmetoden motiveras 

gentemot andra alternativa metoder. Det finns grovt sett tre olika tillvägagångssätt för att 

samla primärdata till sin studie; enkäter, intervjuer och observationer (Befring, 1992).  

 

Både enkäter och intervjuer är metoder för att samla data som bygger på frågor (Patel, 2003). 

En intervju är ett fysiskt möte mellan intervjuaren och en eller flera respondenter (Harboe, 

2010). Intervjuer används för att skaffa sig kunskap om undersökningspersonens värld och 

kan vara både kvantitativa och kvalitativa. Vid kvantitativ metod präglas intervjun av en hög 

standardisering och strukturering med fasta svarsalternativ medan kvalitativ intervju har en 

låg standardisering och strukturering med öppna svar (Sörensen & Olsson, 2011). Vi väljer att 

inte använda oss utav kvantitativa intervjuer i vår studie eftersom att vi anser att det är för 

tidskrävande att planera och utföra tillräckligt många intervjuer för att kunna generalisera de 

svar vi samlar in. Kvalitativa intervjuer däremot hade varit intressant om vårt syfte, istället för 

att försöka skaffa oss en bred överblick, hade varit att skaffa oss en djupare förståelse för vad 

konsumenter har för attityd till att lämna in sina avlagda plagg till modebutiker för 

återvinning och återanvändning. Vi hade således kunnat ställa följdfrågor och få in mer 

detaljerade svar från respondenterna.  
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Observationer är användbara när man avser att samla in data som berör beteenden och 

skeenden i naturliga situationer (Patel, 2003). Observationer innebär att forskaren under en 

längre eller kortare tid är tillsammans med det objekt man studerar (Holme & Solvang, 1991). 

Forskaren använder sig själv som instrument och registrerar sina intryck genom att titta, 

lyssna, känna och uppleva (Berfring, 1992). Vi anser inte att observation hade gett oss svar på 

våra frågeställningar eftersom att vi är intresserade av konsumenters åsikter och attityder. Det 

hade däremot varit intressant att följa upp vår studie och undersöka om den attityd 

respondenterna uppger att de har stämmer överens med hur de faktiskt agerar. 
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3. Teori 
 

I detta avsnitt presenterar vi tidigare forskning kring konsumenters valmöjligheter vid 

bortskaffning samt diverse faktorer som påverkar bortskaffningsprocessen. Vidare redogörs 

för en attityds beståndsdelar och slutligen belyser vi vår undersökningsmodell.  

3.1 Konsumenters valmöjligheter vid bortskaffning 
 
Jacoby, Berning och Dietvorst (1977) menar att ett konsumentbeteende utgörs av tre faser: 

anskaffande, konsumtion och bortskaffande. För att tydligare förstå den sista fasen har de 

skapat en modell som beskriver konsumenters olika valmöjligheter vid bortskaffning av 

produkter, som senare utvecklats ytterligare av andra konsumentforskare (se figur 1). 

 

De tre grundalternativen som presenteras i modellen är att behålla produkten, det vill säga att 

man fortsätter att använda den till dess ursprungliga syfte, att man använder den till annat 

eller att man sparar den. Det andra alternativet är att göra sig av med produkten temporärt 

vilket innebär att man antingen hyr ut eller lånar ut den. Det sista alternativet är att göra sig av 

med produkten permanent, vilket innefattar att den slängs, ges bort, byts ut eller säljs. 

 
Figur 1. Consumers' disposal options (Solomon et al, 2013) (Egen bearbetning) 
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Modellen som presenteras ovan är en utvecklad variant av ursprungsmodellen av Jacoby, 

Berning och Dietvorst (1977). Modellen är utformad av Solomon, Bamossy, Askegaard och 

Hogg (2013) och har utökats med alternativet att bli återvunnet (to be recycled), vilket inte 

finns i originalmodellen.  

 

Jacoby, Berning och Dietvorst (1977) menar att konsumenters beslutsfattande vid 

bortskaffning grundas på en eller flera av följande faktorer: psykologiska, produkt- och 

situationsfaktorer. De psykologiska faktorerna innefattar personlighet, attityd, uppfattning, 

känslor, risktolerans, kunnighet, socialt samvete, grupptryck med mera hos beslutsfattaren. 

Produktfaktorer är till exempel produktens skick, storlek, ålder, värde, stil färg, hållbarhet, 

ursprungsvärde och ersättningskostnad. Situationsfaktorer omfattar ekonomi, angelägenhet, 

förvaringsutrymmen, förändringar i modet, huruvida produkten var ett eget köp eller en 

present, funktionell användning, tillgång och efterfrågan i ekonomi, lagar med flera (Jacoby, 

Berning och Dietvorst, 1977). 

 

3.2 Process för bortskaffning 
Hanson (1980) har utvecklat en modell som förklarar processen för bortskaffning av 

produkter. Modellen består av fyra delmoment vilka är problemerkännande (Problem 

Recognition), letande och utvärdering (Search and Evaluation), beslut om bortskaffande 

(Disposition Decision) samt resultat av bortskaffande (Post disposition outcomes).  

Modellens syfte är bland annat att kunna identifiera i vilket steg av bortskaffandet som de 

psykologiska, produkt- och situationsfaktorerna presenterade av Jacoby, Berning och 

Dietvorst (1977) spelar in (Se figur 2). 



 11 

 
Figur 2. A paradigm of consumer product disposal process (Hanson, 1980) 

 (Egen bearbetning) 
 

Modellen visar att processen påverkas av situations- och produktfaktorer, såsom till exempel 

årliga förändringar i modet eller när produktens funktion inte längre uppfyller kravet för 

användning i dess ursprungliga form (Hanson, 1980). Där uppstår således 

problemerkännandet och viljan att bortskaffa en produkt som leder till att beslutsfattaren 

börjar leta efter och utvärdera alternativ för bortskaffning. När beslutet om alternativ till 

bortskaffande tas beror det bland annat på påverkan från familj samt tillgänglighet av 

alternativ. Här kan också psykologiska faktorer spela in i form av den upplevda risken eller 

oron för ånger vilket kan leda till att bortskaffningen skjuts upp eller inte blir av alls (Hanson, 

1980). 

 

3.3 ABC modellen för attityder och hierarkiska effekter  
 
En attityd kan definieras som en varaktig, generell utvärdering av människor (inklusive sig 

själv), objekt, information eller problem. Allting som en person har en attityd till kallas 

attitydobjekt (Solomon et al, 2013).  

 

De flesta forskare menar att en attityd består av tre komponenter vilka är påverkan (Affect), 

beteende (Behaviour) och uppfattning (Cognition). Påverkan refererar till hur en konsument 
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känner för ett attitydobjekt, beteende innebär konsumentens intention att agera utifrån sina 

känslor inför objektet och uppfattning menas hur konsumenten uppfattar attitydobjektet. 

Dessa tre komponenter utgör tillsammans den så kallade ABC-modellen för attityder 

(Solomon et al, 2013) (se figur 3). 

 
Figur 3. ABC-modellen (Solomon et al, 2013) (Egen bearbetning) 

 

ABC-modellen avspeglar relationen mellan att veta, känna och göra och det är viktigt att 

samtliga delar identifieras för att kunna ta reda på en konsuments attityd inför någonting. 

Salomon et al (2013) menar vidare att trots att diverse komponenter är viktiga, är det 

konsumentens motivation inför attitydobjektet som avgör vilken komponent som är mest 

relevant. För att förklara de olika delarnas effekt på attityder har forskare utvecklat en modell 

av tre inlärningsprocesser för attitydbildning vid namn The hierarchies of effects (se figur 4) 
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Figur 4. The hierarchies of effects (Solomon et al, 2013) (Egen bearbetning) 

 

Den första processen i modellen, hierarki för standardinlärning (the standard learning 

hierarchy) innebär att konsumenten först samlar information om attitydobjektet och bildar sig 

en uppfattning om objektet utifrån det. Konsumenten utvärderar sedan sin uppfattning om 

objektet och bildar en känsla för det. Om känslan är positiv, faller konsumenten in i ett 

beteende som resulterar i att hon handlar utifrån sin känsla.  

 

Den andra processen, hierarki för lågengagemang (the low-involvement hierarchy) innebär att 

konsumenten agerar utifrån begränsad kunskap om objektet, och efter sin handling bildar sig 

en uppfattning om det. Processen förutsätter att konsumenten inte är så involverad i 

attitydobjektet.  

 

Den tredje processen, erfarenhetsbaserad hierarki (experiental hierarchy), relaterar till 

situationen där konsumenten agerar utifrån sin känsla. Detta perspektiv innebär således att 

konsumenters attityd inför någonting kan påverkas av abstrakta attribut kring attitydobjektet 

(Solomon et al, 2013).  
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3.4 Faktorer som kan motivera etisk bortskaffning  
 

3.4.1 Ekonomiskt incitament  
Ett motiv till att konsumenter väljer att göra sig av med kläder är enligt Ekström och 

Gustavsson (2012) att tjäna pengar på bortskaffningen. Förutom erbjudande om rabattkupong 

hos modebutiker kan detta göras genom att sälja kläderna på loppmarknad eller till 

secondhandbutiker. Inom etisk konsumtion innebär ekonomiska incitament framför allt om 

olika typer av pant och skattesänkningar för donationer till välgörenhet (Kollmuss och 

Agyeman, 2002). Vidare menar Jacobs och Bailey (1982) att samtliga typer av ekonomiska 

incitament gynnar återvinning.  

 

Precis som tidigare studier visar att ett högre pris kan ha en negativ inverkan på konsumtion 

av etiska produkter kan ekonomiska incitament samtidigt vara positivt för etisk konsumtion 

och uppmuntra konsumenter att agera miljövänligt (Joung och Park-Poaps, 2012). Enligt 

Kollmuss och Agyeman (2002) gör ekonomiska incitament att konsumenter agerar 

miljömedvetet utan att nödvändigtvis göra det av miljömässiga skäl. Genom att till exempel 

höja skatten på aktiviteter som skadar miljön kan man således minska det miljöskadliga 

beteendet.  

3.4.2 Bekvämlighet 
Bekvämlighet är enligt Domina och Koch (2002) en betydande faktor vid beslut som rör 

bortskaffning och återvinning. Vidare menar Jacobs och Bailey (1982) att en utav de främsta 

orsakerna till att kläder hamnar i hushållssoporna är av just bekvämlighetsskäl.  

 

Morgan och Birtwistle (2009) menar att de mer hållbara alternativen till bortskaffning av 

kläder inte är tillräckligt lättillgängliga eller bekväma för konsumenter att komma åt. Även 

Gustavsson och Ekström (2012) understryker i sin studie att man behöver göra insamlingskärl 

för kläder mer tillgängliga för konsumenter, både för återanvändning och återvinning, för att 

förhindra att kläderna istället hamnar i hushållssoporna.  

3.4.3 Kunskap och information 
Forskning gällande kunskap och information relaterat till miljömässigt beteende hos 

konsumenter visar delade resultat. Kollmuss och Agyeman (2002) menar att de flesta forskare 

är överens om att man endast kan koppla en liten del av konsumenters miljömedvetna 

beteende direkt till kunskap om hållbarhet och miljö. Istället påverkas de flesta besluten av 
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andra interna eller situationsbaserade faktorer. Gamba och Oskamp (1994) hävdar dock att 

just kunskap kring återvinning är den viktigaste faktorn som skiljer konsumenter som 

återvinner ifrån dem som inte återvinner (Domina och Koch, 2002; Gamba och Oskamp, 

1994).  

 

Gustavsson och Ekströms (2012) studie visar att personer som anser sig vara miljömedvetna 

saknar kunskap om vad avlagda kläder faktiskt kan användas till, vilket anges som en orsak 

till att de istället kastar dem. Vidare anser dem att kopplingen mellan kläder och miljö 

behöver förtydligas för att konsumenter ska se kläder som något som bör källsorteras. Joung 

(2014) menar vidare att en av orsakerna till att avlagda kläder hamnar i hushållssoporna kan 

vara just bristen på kunskaper om fördelarna med återanvändning, samt att många 

konsumenter tror att den sämre kvaliteten på plagg gör att fibrerna inte går att återvinna.  

3.4.4 Etiska och miljömässiga värderingar 
För att förstå vad som motiverar konsumenter att agera som de gör kan man undersöka deras 

grundläggande värderingar (Solomon et al, 2013). Värderingar kan definieras som en 

uppfattning om önskvärda sluttillstånd som överskrider specifika situationer och styr 

individens beteende (Solomon et al, 2013; Shalom och Bilsky, 1987).   

 

Genom sin kvantitativa studie bland aktiva miljöaktivister har Chawla (1998) identifierat de 

främsta faktorer som influerar och skapar en persons miljömässiga värderingar. Dessa är 

bland annat barndomsminnen relaterade till naturen, erfarenheter av miljöförstöring, 

miljömässiga värderingar från familjen samt andra förebilder som till exempel vänner 

(Kollmuss och Agyeman, 2002; Chawla, 1998). Känslomässiga band till naturen har således 

stor inverkan på konsumenters värderingar och attityd gentemot miljön.  

 

Ölander och Thögerson (1995) menar att en positiv attityd till miljön inte alltid leder till 

miljömedvetna beteenden, vilket också stärks i en undersökning gjord av Gustavsson och 

Ekström (2012) gällande konsumenters vanor kring bortskaffning av kläder. En studie gjord 

av Shim (1995) visar att konsumenters miljömedvetenhet har stor påverkan vid bortskaffning 

av kläder, till skillnad från annan återvinning som till exempel glas och papper. Han menar 

dock att resultatet av studien påverkas av respondenternas tillgänglighet till 

återvinningsstationer, vilket gör att agerandet inte nödvändigtvis måste innebära stort 

miljöengagemang. Shim (1995) menar att det är skillnad på att göra sig av med avfall, som 
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sker mer rutinmässigt, än produkter som istället slängs på grund av konsumenters beslut att 

göra sig av med någonting. 

 

Enligt Kollmuss och Agyeman (2002) visar studier dock att miljöattityder har visat sig ha 

relativt liten inverkan på miljömedvetna beteenden, vilket är förvånande. Vidare menar dem 

att den ekonomiska aspekten i form av såväl pengar, tid och engagemang spelar större roll än 

konsumentens miljömässiga värderingar.  

 

Att konsumenter väljer att donera kläder till välgörenhet kan enligt Guy och Patton (1989) 

motiveras av antingen egoism eller alturism. De egoistiska motiven innebär att människan 

drivs av att gynna en själv, medan de altruistiska motiven drivs av människans vilja att hjälpa 

andra.  Vidare menar Andreoni och Scholz (1998) att donationsbeteende påverkas av hur 

personens omgivning samt referensgrupper bidrar. 

3.4.5 Producentansvar 
Lagen om producentansvar innebär att den part som belastar miljön negativt måste betala 

tillbaka till miljön för den belastning man orsakar (Förpacknings & Tidningsinsamlingen, 

2015). I dagsläget finns inget producentansvar för textilindustrin, men Tekie, Palm, Ekvall 

och Söderholm (2013) menar att ett producentansvar i kombination med styrmedel såsom 

information till konsumenter och tillgänglighet av insamlingsplatser skulle motivera och 

förenkla processen för konsumenter att återvinna sina textilier. 

 

3.5 Butiker som samlar in avlagda kläder  
 
Modeföretag såsom Gina Tricot, H&M, Kappahl, Lindex och Indiska erbjuder i dagsläget sina 

konsumenter att lämna in sina avyttrade plagg för återanvändning och återvinning 

(svenskamoderadet.se, 2015). Gina Tricot har valt att ingå ett samarbete tillsammans med 

välgörenhetsorganisationen Human Bridge. Gina Tricot står för insamling utav plaggen och 

Human bridge för sortering efter skick för antingen återanvändning eller återvinning 

(Ginatricot.com, 2014). H&M och Kappahl samarbetar tillsammans med det schweiziska 

företaget I:CO som står för ”I collect” (Ico-spirit, 2015). Konsumenterna deltar i processen 

genom att lämna in sina avlagda plagg och textilier till klädbutikerna i utbyte mot en 

rabattkupong. De insamlade plaggen transporteras därefter till en sorteringsanläggning för 

textil i Tyskland. Där sorteras textilierna beroende på skick för återanvändning, återvinning 
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eller energiåtervinning (HM.com, 2015 & Kappahl.com, 2015). Lindex och Indiska samlar in 

konsumenters avlagda plagg och skickar dem sedan vidare till Sveriges största 

secondhandkedja Myrorna (Lindex.com, 2015 & Indiska.com, 2015). I utbyte ger Lindex sina 

konsumenter en rabattkupong (Lindex.com, 2015). De trasiga plaggen som inte kan säljas 

vidare för återanvändning väljer Myrorna att antingen återvinna eller förbränna beroende på 

dess skick (Myrorna.se, 2015).  

 

3.6 Undersökningsmodell 
 
För att tydliggöra vilka delar av de teoretiska modellerna vi presenterat i kapitlet som är 

relevanta för vår studie, samt hur de hänger ihop, har vi utformat en undersökningsmodell 

som vi kommer att utgå ifrån i analysavsnittet vid bearbetningen av vår datainsamling.  

 
Figur 5. Undersökningsmodell 

(Egenutformad undersökningsmodell modifierad utifrån Consumer’s disposal options av 

Solomon et al, 2013, Consumer product disposition processes av Hanson, 1980 samt ABC-

modellen av Solomon et al, 2013) 

 

Vår undersökningsmodell är utarbetad utifrån modellen consumers’ disposal options av 

Solomon, Bamossy, Askegaard och Hogg (2013), som beskriver konsumentens olika 
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valmöjligheter vid bortskaffning av produkter. I vår studie fokuserar vi på alternativet att göra 

sig av med produkten genom att ge bort den i syftet att återvinna den, där valmöjligheten att 

lämna till modebutiker hamnar. För att kunna uppfylla vårt syfte med uppsatsen att ta reda på 

konsumenternas attityd är det väsentlig att veta hur konsumenterna agerar i frågan i dagsläget, 

då beteendet enligt Solomon et al (2013) är en utav beståndsdelarna som formar en persons 

attityd.  

 

För att vidare skapa förståelse för bortskaffningsprocessen och de faktorer som påverkar 

konsumenten att välja att återvinna sina plagg har vi valt att använda delar ur modellen 

consumer product disposition processes av Hanson (1980). För vår studie är det relevant att 

undersöka hur situation, objekt och personens egenskaper och omgivning påverkar beslutet, 

för att besvara vår frågeställning angående vad som motiverar konsumenten att lämna sina 

plagg till modebutiker för återvinning.  

 

Vår undersökningsmodell bygger slutligen på ABC-modellen av Solomon, Bamossy, 

Askegaard och Hogg (2013) som beskriver en attityds beståndsdelar. Modellen berör 

faktorerna påverkan, beteende och uppfattning och hur de tillsammans formar en attityd. 

Modellen är relevant för att uppnå vår studies syfte att ta reda på konsumenternas attityd kring 

att lämna in sina avlagda plagg till modebutiker för återvinning.  
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4. Empiri 
 
I denna del av vår studie presenterar vi resultatet av vår enkätundersökning. 

Huvudrubrikerna är formulerade utifrån vår undersökningsmodell.  

4.1 Presentation av respondenter 
 
Sammanlagt 159 respondenter deltog i vår enkät varav 106 stycken, 66,7 %, var kvinnor och 

53 stycken, 33,3 % var män. Respondenterna bestod av ett åldersintervall från 13 år till 63 år.  

Majoriteten av respondenterna uppgav att de var i åldrarna 21-28 och bosatta i västra Sverige. 

Tabell 1. Respondenternas bostadsorter 
 

Tabell 2. Respondenternas ålder 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ort Västra 
Sverige: 
Göteborg 
Borås 
Alingsås 
Rävlanda 
Partille 
Varberg 
Halmstad 

Östra 
Sverige: 
Stockholm 
Rosersberg 
Vällingby 
Solna 
Söder-
köping 
Regna 
Norrköping 
Uppsala 
Eskilstuna 
Nybro 

Södra 
Sverige 
Malmö 
Lund 
Helsing-
borg 
Brantevik 
Brömölla 

Norra 
Sverige 
Luleå 
Kalix 
Umeå 
Sunds-
vall 

Mittersta 
Sverige: 
Örebro 
Borlänge 
Säffle 

Utanför 
Sverige 
Amster-
dam, 
Tokyo 

Ville  
ej 
uppge 

Antal 
respon-
denter 

 
101 st 
 

 
27 st 

 
14 st 

 
4 st 

 
3 st 

 
2 st 

 
8 st 

Ålders-
intervall 

13-19 20-24  25-29 30-34  35-39  40-44  45-49  50-54  55-63 

Antal 
respondenter 

 
13 st 
 

 
68 st 

 
41 st 

 
9 st 

 
4 st 

 
4 st 

 
3 st 

 
4 st 

 
13 st 
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4.2 Objekt 
 
Under denna rubrik presenteras resultatet av vår enkätundersökning gällande hur konsumenter 

väljer att göra sig av med sina avlagda kläder beroende på plaggets skick. 

4.2.1 Hela kläder 
Nedan följer en tabell över respondenternas svar på hur de vanligtvis gör sig av med sina hela 

avlagda kläder. De allra flesta svarade att de brukar skänka dem till välgörenhet och minst 

antal svarade att de brukar byta dem mot någonting annat. 

 

 Stämmer  
inte alls 

Stämmer  
inte så bra 

Stämmer något Stämmer 
precis 

Jag brukar skänka mina 
hela avlagda kläder till 
välgörenhet 

 
23,3 % 

 
20,8 % 

 
20,8 % 

 
35,2 % 

Jag brukar skänka mina 
hela avlagda kläder till 
second hand 

 
52,2 % 

 
11,9 % 

 
17,6 % 

 
18,2 % 

Jag brukar skänka mina 
hela avlagda kläder till 
bekanta 

 
37,7 % 

 
27,7 % 

 
20,8 % 

 
13,8 % 

Jag brukar lämna in mina 
hela avlagda kläder till 
klädbutiker 

 
89,3 % 

 
5,7 % 

 
3,1 % 

 
1,9 % 

Jag brukar sälja mina 
hela avlagda kläder 

68,6 % 13,2 % 9,4 % 8,8 % 

Jag brukar byta mina 
hela avlagda kläder till 
någonting annat 

 
85,5 % 

 
10,1 % 

 
3,8 % 

 
0,6 % 

Jag brukar slänga mina 
hela avlagda kläder i 
hushållssoporna 

 
68,6 % 

 
17 % 

 
10,1 % 

 
4,4 % 

Tabell 3. Hur respondenterna gör sig av med hela kläder 
 

Här svarade något fler män än kvinnor att de brukar slänga sina hela avlagda kläder i 

hushållssoporna. Sammanlagt 25 % av männen svarade att resonemanget stämmer något eller 

precis in på dem, medan motsvarande 10 % av kvinnorna svarade detsamma.  
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Diagram 1. Antal kvinnor respektive män som slänger hela kläder i soporna 

 

4.2.2 Trasiga kläder  
Nedan följer en tabell över respondenternas svar på hur de vanligtvis gör sig av med sina 

trasiga avlagda kläder. De flesta svarade att de brukar slänga dem i hushållssoporna, medan 

minst antal svarade att de brukar sälja dem.  

 

 Stämmer  
inte alls 

Stämmer  
inte så bra 

Stämmer något Stämmer 
precis 

Jag brukar skänka mina 
trasiga avlagda kläder till 
välgörenhet 

 
80,5 % % 

 
8,8 % 

 
6,9 % 

 
3,8 % 

Jag brukar skänka mina 
trasiga avlagda kläder till 
second hand 

 
90,6 % 

 
6,9 % 

 
1,3 % 

 
1,3 % 

Jag brukar skänka mina 
trasiga avlagda kläder till 
bekanta 

 
94,3 % 

 
4,4 % 

 
0,6 % 

 
0,6 % 

Jag brukar lämna in mina 
trasiga avlagda kläder till 
klädbutiker 

 
91,2 % 

 
3,8 % 

 
3,1 % 

 
1,9 % 

Jag brukar sälja mina 
trasiga avlagda kläder 

98,7 % 0,6 % 0,6 % 0 % 

Jag brukar byta mina 
trasiga avlagda kläder till 
någonting annat 

 
98,7 % 

 
0 % 

 
0 % 

 
1,3 % 

Jag brukar slänga mina 
trasiga avlagda kläder i 
hushållssoporna 

 
10,1 % 

 
12,6 % 

 
21,4 % 

 
56 % 

Tabell 4. Hur respondenterna gör sig av med sina trasiga kläder 
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Även här svarade något fler män än kvinnor att de brukar slänga sina trasiga avlagda kläder i 

hushållssoporna. Sammanlagt 85 % av männen svarade att resonemanget stämmer något eller 

precis, medan motsvarande 74 % av kvinnorna svarade detsamma.  

 

 
Diagram 2. Antal kvinnor respektive män som slänger trasiga kläder i soporna 

 

Det framkom även skillnader beroende på var respondenterna uppgav att de var bosatta 

geografiskt i Sverige. I västra, östra och södra Sverige uppgav en majoritet att de slängde sina 

trasiga avlagda kläder i soporna. I norra Sverige svarade en majoritet ”stämmer inte så bra” 

och i mittersta Sverige svarade de flesta ”stämmer inte alls” på frågan.  

 
Diagram 3. Antal som slänger trasiga kläder i soporna i norra respektive mittersta Sverige 

 

4.3 Situation 
 
Under denna rubrik presenteras resultatet av vår enkätundersökning gällande huruvida 

situationsfaktorer såsom bekvämlighet och tillgänglighet av insamlingsplatser påverkar 

konsumenternas bortskaffningsprocess. 
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4.3.1 Tillgänglighet av insamlingsplatser och tidsbrist 
På frågan om respondenternas bortskaffningsvanor i dagsläget beror på att de inte orkar lämna 

bort sina hela avlagda kläder svarade sammanlagt 21,4 % att det stämmer något eller precis in 

på dem. 19 % av kvinnorna och motsvarande 30 % utav männen. Vad gäller respondenternas 

bortskaffningsvanor för trasiga kläder svarade något fler, 27,7 % att orsaken brist på ork 

stämmer något eller precis in på dem. Även här var de flest män som ansåg resonemanget 

stämma in på dem då 38 % av männen och motsvarande 22 % utav kvinnorna svarade att det 

stämmer något eller precis in på dem. En majoritet av respondenterna, oavsett bostadsort 

svarade ”stämmer inte alls” på frågan. Avvikande från resultatet var respondenter bosatta i 

mittersta delarna av Sverige där 67 % svarade ”stämmer något”. 

  

På frågan om respondenterna ansåg lättillgänglighet vara en viktig faktor för att de ska lämna 

bort sina avlagda kläder svarade en majoritet, sammanlagt 83 % att det stämmer något eller 

precis in på dem. 89 % utav kvinnorna och motsvarande 66 % utav männen. 

 
Diagram 4. Antal som anser lättillgänglighet vara viktig faktor vid bortskaffning 

 
Vad gäller huruvida respondenterna anser det bekvämt att lämna in sina avlagda kläder till 

modebutiker eller inte, svarade sammanlagt 29,6 % att det stämmer något eller precis att de 

vill, eller i dagsläget lämnar in sina kläder till modebutiker för att de anser det vara bekvämt. 

Något fler kvinnor, 33 %, gentemot 23 % utav männen.  

 
Diagram 5. Antal som anser det vara bekvämt att lämna in till modebutiker 
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4.4 Person 
 
Under denna rubrik presenteras resultatet av vår enkätundersökning gällande hur personliga 

egenskaper såsom etiska- och miljömässiga åsikter samt intresset för ekonomiska incitament 

påverkar konsumenternas bortskaffningsprocess. 

4.4.1 Etiska och miljömässiga anledningar  
På frågan om respondenternas bortskaffningsvanor beror på att de bryr sig om miljön svarade 

57,3 % att det stämmer något eller precis in på dem. I övrigt visar siffrorna något utspridda 

svar bland respondenterna. 

 
Diagram 6. Antal vars bortskaffningsvanor beror på att de bryr sig om miljön 

 

Av respondenterna svarade 57,3 % att de ansåg miljönyttan som ett bra motiv för dem att 

lämna in sina avlagda kläder till modebutiker.  

 
Diagram 7. Antal som vill lämna in till butiker för att det är bra för miljön 

 

Här svarade fler kvinnor än män att de vill eller lämnar in sina kläder till modebutiker för att 

det är bra för miljön. Sammanlagt 67 % av kvinnorna och motsvarande 38 % av männen 

svarade att resonemanget stämmer något eller precis in på dem.  

 

På frågan om respondenternas bortskaffningsvanor beror på att de vill hjälpa andra behövande 

svarade de flesta att det stämmer något eller precis in på dem. Sammanlagt 69,8 %. Fler 

kvinnor, 59 % gentemot motsvarande 42 % utav männen.  
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4.4.2 Ekonomiska incitament 
På frågan om respondenterna ansåg det viktigt att få ekonomisk ersättning för att de ska lämna 

bort sina plagg svarade de flesta att det inte stämmer in på dem. Endast 7,5 % svarade att 

resonemanget stämmer något eller precis in på dem.  

 

Det var också få som svarade att deras bortskaffningsvanor i dagsläget beror på att de vill 

tjäna pengar på sina avlagda kläder. Endast 18,2 % svarade att det stämmer något eller precis 

in på dem. Det var en viss skillnad på de manliga och de kvinnliga respondenternas svar, där 

23 % av kvinnorna svarade att deras vanor delvis eller helt beror på att de vill tjäna pengar på 

sina bortskaffade kläder, medan motsvarande 9 % av männen svarade detsamma. 

 

På frågan om respondenterna vill eller i dagsläget lämnar in sina kläder till modebutiker för 

att de blir erbjudna rabattkupong i butiken svarade 43,4 % att det stämmer något eller precis 

in på dem.  

 
Diagram 8. Antal som anser rabattkupong vara ett bra motiv till att lämna in till butiker 

 
Även här svarade fler kvinnor än män att de vill eller lämnar in kläder till butiker för att de 

blir erbjudna rabattkupong. Sammanlagt 49 % av kvinnorna gentemot motsvarande 32 % av 

männen. 

 

4.5 Påverkan 
 

Under denna rubrik presenteras resultatet av vår enkätundersökning gällande konsumenternas 

känslor vid bortskaffning samt hur deras omgivning och känslor påverkar deras 

bortskaffningsprocess. 
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4.5.1 Känslomässig aspekt 
På frågan om respondenterna inte vill eller i dagsläget inte lämnar in sina avlagda kläder till 

modebutiker för att de tycker att det är pinsamt svarade 16,3 % att det stämmer något eller 

precis in på dem. Här fanns en viss åldersskillnad i svaren då 39 % av respondenterna i 

åldrarna 13-19 år och 19 % av respondenterna i åldrarna 20-24 år uppgav att de upplever det 

som något pinsamt, eller pinsamt att lämna in sina avlagda kläder till modebutiker.  

 
Diagram 9. Antal som anser det pinsamt att lämna in till modebutiker i åldrarna 13-19 och  

20-24 år 
 
De allra flesta respondenterna uppgav att de känner positiva känslor efter att de bortskaffat 

sina kläder. Sammanlagt 76,1 % svarade att det stämmer något eller precis in på dem. Svaren 

visar en viss skillnad mellan könen då sammanlagt 91 % av kvinnorna uppgav att det stämmer 

något eller precis in på dem medan motsvarande 48 % av männen svarade detsamma.  

 
Diagram 10. Antal kvinnor respektive män som känner positiva känslor efter bortskaffning 

 

4.5.2 Påverkan av andra 
Sammanlagt 34,6 % av respondenterna uppgav att de i dagsläget påverkas något eller helt 

utav hur deras familj eller vänner gör sig av med sina avlagda kläder.  

4.6 Beteende 
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Under denna rubrik presenteras resultatet av vår enkätundersökning i frågorna gällande 

konsumenternas agerande och åsikter kring alternativet att lämna in plagg till modebutiker. 

 
De flesta respondenterna uppgav i enkäten att de aldrig lämnat in kläder till modebutiker för 

återvinning eller återanvändning. Sammanlagt 82,4 % svarade att det stämmer något eller 

precis in på dem. 

På frågan huruvida respondenterna kan tänka sig att, och tycker att det är en bra idé att kunna 

lämna in sina avlagda kläder till modebutiker för återvinning och återanvändning svarade en 

majoritet, 76,7 % att det stämmer något eller precis in på dem. Här fanns en viss skillnad 

mellan könen där fler kvinnor, 82 %, gentemot motsvarande 66 % utav männen svarade att 

det stämmer något eller precis in på dem.  

 
Diagram 11. Antal kvinnor respektive män som tycker det är en bra idé att kunna lämna in till 

butiker 
 

De respondenter som var mest positiva till att lämna in kläder till butiker var respondenter i 

åldersintervallen 20-24 år, 25-29 år, 45-49 år samt 55-63 år. I åldrarna 50-54 år svarade 35 % 

”stämmer något”. Övriga åldersintervall svarade 100 % ”stämmer inte alls”. 
 

4.7  Uppfattning  
 
Under denna rubrik presenteras resultatet av vår enkätundersökning gällande hur 

konsumenternas bortskaffningsvanor påverkas av avsaknad av kunskap om insamlingsplatser 

och vad som händer med de bortskaffade kläderna.  

4.7.1 Avsaknad av kunskap 

På frågan om respondenternas bortskaffningsvanor beror på att de saknar kunskap om 

insamlingsplatser för sina hela avlagda kläder svarade de flesta att det inte stämmer in på 

dem. Endast 15,7 % svarade att resonemanget stämmer något eller precis in på dem. Något 
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fler svarade att deras bortskaffningsvanor för trasiga kläder beror på kunskapsbrist om 

insamlingsplatser, där sammanlagt 58,5 % svarade att det stämmer något eller precis in på 

dem. 

 
Diagram 12. Antal vars bortskaffningsvanor beror på kunskapsbrist om insamlingsplatser för 

trasiga kläder 
 
48,4 % av respondenterna svarade även att de anser det viktigt att veta vad som händer med 

kläderna för att de ska lämna bort dem. 

 

4.7.2 Producentansvar 
Sammanlagt 30,2 % angav att de vill, eller i dagsläget lämnar in sina kläder till modebutiker 

för återvinning eller återanvändning för att de anser att de är producenternas ansvar att ta hand 

om dem. 

 

4.8 Sammanfattning av resultatet 
 

159 respondenter deltog i vår enkät varav 106 stycken var kvinnor och 53 stycken var män. 

Majoriteten av respondenterna uppgav att de var bosatta i de västra delarna av Sverige samt 

var i åldrarna 21-28 år.  

 

På frågan hur respondenterna vanligtvis brukar göra sig av med sina hela avlagda plagg 

svarade de flesta att de brukar skänka plaggen till välgörenhet. Dessutom var alternativen att 

skänka plaggen till secondhand eller bekanta vanligt förekommande. På frågan hur de 

vanligtvis brukar göra sig av med sina trasiga avlagda plagg svarade nästan alla respondenter 

att de brukar slänga plaggen i hushållssoporna. Deras bortskaffningsvanor berodde främst på 

faktorer som att de brydde som om miljön, att de ville hjälpa andra behövande samt brist på 

kunskap om insamlingsställen för sina trasiga plagg. Faktorer som ansågs vara viktiga vid 
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bortskaffning av kläder var att insamlingsplatsen är lättillgänglig och att de visste vad som 

händer med dem. 

De flesta respondenter uppgav att de aldrig lämnat in avlagda plagg till modeföretag, 

majoriteten ansåg dock att det är ett bra alternativ. Anledningen ansågs främst vara att det är 

bra för miljön. Därefter var det många som uppgav att de tyckte att det var ett bra ett 

alternativ om de blev erbjudna rabatt i butiken.  

 

Efter att de bortskaffat sina avlagda plagg upplevde en majoritet av respondenterna att de 

kände positiva känslor.  
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5. Analys 
 

I detta avsnitt kopplar vi resultatet av vår enkätundersökning till vår undersökningsmodell 

och tidigare forskning vi presenterat i teoriavsnittet. Huvudrubrikerna är utformade utifrån 

vår undersökningsmodell. 

5.1 Objekt 
 

Hanson (1980) presenterar i sin modell om processen vid bortskaffning de faktorer som 

påverkar konsumenters val av bortskaffningsalternativ, så som bland annat objektets skick. 

Under denna rubrik kopplar vi därför tidigare forskning i ämnet till resultatet av vår 

enkätundersökning, gällande hur objektets egenskaper påverkar konsumenternas 

bortskaffningsbeslut. 

5.1.1 Hela kläder 
Precis som Hanson (1980) menar, visar vår enkätstudie tydligt att plaggets skick har stor 

betydelse vid konsumenters bortskaffning då respondenternas svar om bortskaffningsvanor 

skiljer sig relativt mycket åt beroende på om plagget anses vara trasigt eller helt. Endast 14,5 

% svarade att resonemanget att de brukar slänga sina hela kläder i hushållssoporna stämmer 

något eller precis in på dem, medan hela 77,4% svarade detsamma för trasiga kläder. Däremot 

visar vår undersökning att fler män än kvinnor slänger hela kläder i soporna. Sammanlagt 25 

% av männen svarade att resonemanget stämmer något eller precis, medan motsvarande siffra 

hamnar på 10 % för kvinnorna. Siffrorna kan kopplas samman med resonemanget att 

respondenternas vanor beror på att de inte orkar lämna bort sina hela kläder, där fler män, 28 

%, svarade att det stämmer, till skillnad från motsvarande 19 % av kvinnorna. 

 

Tidigare forskning visar att det vanligaste sättet för konsumenter att göra sig av med sina 

avlagda kläder är att skänka dem till välgörenhet (Ekström, 2012). Detta resonemang styrks 

även av vår kvantitativa undersökning där flest respondenter, 56 % svarade att resonemanget 

att de brukar skänka sina hela avlagda kläder till välgörenhet stämmer något eller precis in på 

dem. På vår fyrgradiga skala visar dock resultatet vara relativt utspritt vilket tyder på att 

konsumenterna brukar skänka plaggen, men inte alltid gör det.  
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5.1.2 Trasiga kläder  
Vår undersökning visar att de allra flesta respondenterna brukar slänga sina trasiga kläder i 

hushållssoporna, sammanlagt 77,4 % svarade att resonemanget stämmer något eller precis in 

på dem. De andra valbara alternativen, att skänka dem till välgörenhet, second hand eller till 

bekanta, att byta dem mot någonting annat, att sälja dem eller att lämna in dem till 

modebutiker fick samtliga låga siffror, mellan 0-3,8 %.  

 

Shim (1995) menar att det är skillnad på konsumenternas agerande i att göra sig av med 

avfall, som sker mer rutinmässigt, än andra produkter som konsumenter själva väljer att göra 

sig av med. Att kläderna anses trasiga av konsumenten kan således förenkla 

bortskaffningsprocessen då man räknar plagget som avfall man ska göra sig av med och man 

väljer således det enkla sättet att slänga dem i soporna.  

5.2 Situation 
 
Hanson (1980) menar vidare att bortskaffningsprocessen påverkas av situationsfaktorer såsom 

tillgänglighet av insamlingsplatser. Under denna rubrik kopplar vi således tidigare forskning i 

ämnet till resultatet av vår enkätundersökning, gällande hur faktorerna tillgänglighet och 

bekvämlighet påverkar konsumenternas bortskaffningsprocess.  

5.2.1 Tillgänglighet av insamlingsplatser och tidsbrist 
Enligt Domina och Koch (2002) är bekvämlighet en betydande faktor vid beslut som rör 

miljövänligt beteende såsom bortskaffning och återvinning av produkter. Detta styrks även av 

vår enkätundersökning som visar att respondenterna anser att tillgänglighet är en viktig faktor 

vid bortskaffning av avlagda kläder. Hela 81 % svarade att resonemanget stämmer något eller 

precis in på dem. 

 

På frågan vilka faktorer som i dagsläget påverkar respondenternas bortskaffningsvanor visar 

resultatet relativt låga siffror för resonemanget att man inte orkar lämna bort sina avlagda 

kläder. Siffrorna skiljer sig inte så mycket åt beroende på plaggets skick, då 78,6 % svarade 

att det inte stämmer alls eller inte så bra att man inte orkar lämna bort sina hela kläder, medan 

72,3 % valde alternativen för trasiga kläder. Tidigare forskning visar att den vanligaste 

orsaken att kläder hamnar i hushållssoporna är av bekvämlighetsskäl (Jacobs och Bailey, 

1982), men jämför man siffrorna med antalet som svarade att de brukar slänga sina trasiga 

kläder i hushållssoporna, sammanlagt 77,4 %, visar dock resultatet att bekvämlighet inte är 
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den största orsaken för att respondenterna slänger sina kläder i hushållssoporna. Däremot 

visar vår studie att männen anser bekvämlighet vara viktigare än kvinnor, då sammanlagt 30 

% av männen svarade att de inte orkar lämna bort sina hela kläder och motsvarande 38 % för 

trasiga kläder. Det är också de som slänger mest kläder i hushållssoporna.  

 

Vad gäller att lämna in sina kläder till modebutiker för återvinning och återanvändning visar 

resultatet av enkätundersökningen att respondenterna inte anser alternativet vara speciellt 

bekvämt för dem. Endast 29,6 % svarade att resonemanget att de vill eller faktiskt lämnar sina 

avlagda plagg till modebutiker för att det är bekvämt stämmer något eller precis in på dem. 

Tidigare forskning visar, precis som vår undersökning, att de mer hållbara alternativen till 

bortskaffning av kläder, såsom till exempel att lämna in sina plagg till modebutiker, inte är 

tillräckligt tillgängliga eller bekväma för konsumenter att komma åt (Morgan och Birtwistle, 

2009). 

5.3 Person 
 
Enligt Hanson (1980) påverkas bortskaffningsprocessen slutligen av psykologiska faktorer 

såsom personens attityd, känslor och sociala samvete. Under denna rubrik kopplar vi därför 

tidigare forskning i ämnet till resultatet av vår enkätundersökning, gällande hur personliga 

faktorer såsom etiska- och miljömässiga åsikter och intresset för ekonomiska incitament 

påverkar konsumenters bortskaffningsprocess. 

5.3.1 Etiska och miljömässiga anledningar  
En positiv attityd till miljön behöver inte nödvändigtvis resultera i ett miljövänligt beteende 

då andra omständigheter som ekonomi och tid kan väga tyngre (Kollmuss och Agyeman, 

2002). I vår enkätundersökning visar siffrorna ett något utspritt resultat vad gäller huruvida 

respondenternas bortskaffningsvanor grundar sig i miljömedvetenhet eller inte. Sammanlagt 

57,2 % svarade att resonemanget att vanorna beror på att man bryr sig om miljön stämmer 

något eller precis in på dem, medan resterande 42,7 % svarade att det inte stämmer så bra eller 

inte alls. 

 

Huruvida respondenternas bortskaffningsvanor beror på att de vill hjälpa andra behövande 

visade ett mer tydligt resultat där sammanlagt 69,8 % svarade att alternativet stämmer något 

eller precis in på dem. Detta kan således kopplas ihop med siffrorna från de som väljer att 

skänka sina plagg till välgörenhet där sammanlagt 56 % svarade att det stämmer något eller 



 33 

precis att de skänker sina hela avlagda kläder till välgörenhet. Anledningen till att 

konsumenter väljer att donera till välgörenhet behöver dock inte nödvändigtvis bero på att 

man vill hjälpa andra behövande, utan det kan också bero på att man vill gynna sig själv 

genom att stilla sitt dåliga samvete (Guy och Patton, 1989).  

 

På frågan om respondenterna vill eller i dagsläget faktiskt lämnar in sina avlagda kläder till 

modebutiker för att det är bra för miljön svarade flest personer, 38,4 % att det stämmer precis 

in på dem. Siffrorna visar dock ett något motstridigt resultat då näst flest, 29,6 % svarade att 

det inte stämmer alls in på dem. Motivet att det gynnar miljön kan således bortprioriteras för 

andra faktorer som till exempel att det inte är tillräckligt bekvämt för konsumenten att lämna 

in sina plagg hos modebutiker (Kollmuss och Agyeman, 2002). 

 

5.3.2 Ekonomiska incitament 
Tidigare forskning visar att ekonomiska incitament har en positiv inverkan på etisk 

konsumtion och återvinning (Jacobs och Bailey, 1982). Pengar har visat sig vara en faktor 

som ofta prioriteras högre hos konsumenter än viljan att agera miljövänligt (Kollmuss och 

Agyeman, 2002), som till exempel att man inte köper ekologiska produkter för att de ofta är 

dyrare (Joung och Park-Poaps, 2012).  

 

Vår enkätstudie visar dock att få av respondenterna väljer av att bortskaffa sina kläder för att 

tjäna pengar på dem. Sammanlagt 81,7 % svarade att resonemanget att de gör sig av med 

kläder för att tjäna pengar på dem inte stämmer alls eller inte så bra. Siffrorna kan också 

kopplas ihop med respondenternas svar på bortskaffningsvanor där bara 18,2 % svarade att 

det stämmer något eller precis att de brukar sälja sina hela avlagda kläder.  

 

Vad gäller att bli erbjuden ekonomiska incitament såsom rabattkupong som ett motiv för att 

lämna in hos en modebutik visar siffrorna på delade åsikter. 56,5 % svarade att resonemanget 

inte stämmer alls eller inte stämmer så bra, medan resterande 43,4 % svarade att det stämmer 

något eller precis. Precis som Jacobs och Bailey (1982) menar kan alltså ekonomiska 

incitement gynna det miljövänliga alternativet till återvinning som i detta fall att lämna in till 

butiker, och ses som ett motiv för somliga. På frågan om respondenterna överlag anser det 

viktigt att få ekonomisk ersättning vid bortskaffning av kläder svarade dock 92 % att det inte 
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är det, vilket innebär att andra faktorer kan spela större roll än det ekonomiska motivet även 

vid bortskaffning till modebutiker. 

5.4 Påverkan 
 
Enligt Solomon et al (2013) formas en persons attityd utifrån bland annat påverkan, vilket 

innebär hur personen känner inför ett attitydobjekt. Under denna rubrik kopplar vi därför 

tidigare forskning i ämnet till resultatet av vår enkätundersökning, gällande hur konsumenters 

känslor samt omgivning påverkar deras bortskaffningsprocess och attityd inför att lämna in 

kläder till modebutiker. 

5.4.1 Känslomässig aspekt 
Vid bortskaffningsprocessen påverkas konsumentens beslut av psykologiska faktorer såsom 

känslor (Jacoby, Berning och Dietvorst, 1977). I vår enkätstudie svarade de flesta 

respondenter att de känner positiva känslor när de bortskaffat sina avlagda kläder. 

Sammanlagt 76,1 % svarade på resonemanget att de känner positiva känslor när de bortskaffat 

sina avlagda kläder stämmer något eller precis in på dem. Vår studie visar att kvinnor känner 

något mer positiva känslor vid bortskaffning än män, sammanlagt 91 % av kvinnorna svarade 

att det kände positiva känslor medan motsvarande 48 % av männen. Enligt Hanson (1980) kan 

känslor såsom oro för ånger påverka bortskaffningsprocessen. Att männen inte känner 

positiva känslor vid bortskaffning överlag kan således också påverka deras attityd gentemot 

alternativet att lämna sina kläder till modebutiker.  

 

Vad gäller huruvida respondenternas känslor spelar in i beslutet att vilja lämna in sina kläder 

till modebutiker svarade 16,3 % på resonemanget att de inte vill lämna in kläder till 

modebutiker för att det är pinsamt stämmer något eller precis in på dem. Vilket således kan 

vara en orsak att man inte kan tänka sig att lämna in sina kläder till modebutiker. En attityds 

beståndsdelar utgörs bland annat av påverkan, vilket innebär hur konsumenten känner inför 

attitydobjektet (Solomon et al, 2013) som i detta fall är modebutiken som insamlingsplats. 

Känslan av att processen är pinsam kan således bidra till en negativ attityd hos konsumenterna 

till att lämna in plagg hos modebutiker.  

5.4.2 Påverkan av andra 
Jacoby, Berning och Dietvorst (1977) menar vidare att konsumenters bortskaffningsprocess 

påverkas av faktorer som till exempel grupptryck och påverkan av familj och vänner. Tidigare 
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forskning visar också att valet att donera till välgörenhet påverkas av hur ens omgivning samt 

referensgrupper bidrar (Andreoni och Scholz, 1998). Vår enkätundersökning visar att de flesta 

respondenterna inte ansåg att deras bortskaffnigsvanor berodde på påverkan av familj eller 

vänner. 34,6 % svarade dock att resonemanget att deras vanor berodde på påverkan av familj 

eller vänner stämmer något eller precis in på dem, vilket alltså enligt Jacoby, Berning och 

Dietvorst (1977) kan ses som en motivering för de konsumenterna att välja ett visst 

bortskaffningsalternativ.  

5.5 Beteende 
 

Förutom påverkan består en attityd också utav beteende, vilket innebär hur personen tänkt 

agera utifrån sina känslor för någonting (Solomon et al, 2013). Under denna rubrik kopplar vi 

därför tidigare forskning i ämnet till resultatet av vår enkätundersökning, gällande hur 

konsumenterna agerar vid bortskaffning av kläder i dagsläget, samt huruvida de säger sig 

kunna agera i framtiden angående att lämna sina avlagda plagg till modebutiker. 

 
Enligt Solomon et al (2013) behöver beteendefaktorn i en attityd inte nödvändigtvis innebära 

att personen faktiskt agerar som den tänkt. Vår enkätundersökning visar att få respondenter i 

dagsläget väljer att lämna in sina plagg till modebutiker för återanvändning och återvinning. 

Hela 82,4 % svarade på resonemanget att de aldrig lämnat in plagg till en modebutik stämmer 

något eller precis in på dem. Resultatet visar ingen större skillnad på männens eller 

kvinnornas beteende. Endast 6,2 % svarade att resonemanget att de brukar lämna in plagg till 

modebutiker stämmer något eller precis in på dem. Däremot svarade sammanlagt 76,7 % att 

resonemanget att de kan tänka sig och tycker att det är en bra idé att kunna lämna in sina 

plagg till modebutiker stämmer något eller precis in på dem. Här visar dock resultatet en viss 

skillnad på männen och kvinnornas svar, där 66 % av männen svarade att resonemanget 

stämmer precis eller ganska bra, medan 82 % av kvinnorna svarade detsamma, vilket enligt 

Solomon et al (2013) således kan innebära att kvinnorna har en något mer positiv attityd till 

att kunna lämna in kläder till modebutiker. 

 

5.6 Uppfattning  
 
Slutligen menar Solomon et al (2013) att den tredje komponenten som utgör en attityd är 

uppfattning, som alltså innebär hur personen uppfattar ett attitydobjekt. Under denna rubrik 
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kopplar vi därför tidigare forskning i ämnet till resultatet av vår enkätundersökning, gällande 

hur konsumenterna uppfattar olika bortskaffningsalternativ, inklusive alternativet att lämna 

sina kläder till modebutiker för återvinning och återanvändning, utifrån den kunskap de har. 

5.6.1 Avsaknad av kunskap 
Attityden kan formas utifrån känslor för objektet eller efter att man samlat information om det 

och därefter skapar sig en åsikt om det och formar en attityd (Solomon et al, 2013). Vår 

enkätundersökning visar att bristen på kunskap om insamlingsplatser ansågs vara en 

betydande anledning till respondenternas bortskaffningsvanor av framför allt trasiga kläder. 

Vad gäller de hela kläderna var det endast 15,7 % som svarade på resonemanget att vanorna 

berodde på avsaknad av kunskap om insamlingsplatser stämmer precis eller ganska bra in på 

dem. För de trasiga kläderna svarade däremot 58,5 % på resonemanget att vanorna beror på 

avsaknad av kunskap om insamlingsplatser stämmer något eller precis in på dem. Kopplar 

man samman siffrorna med respondenternas svar på huruvida de slänger sina trasiga kläder i 

hushållssoporna där sammanlagt 77,4 % svarade på resonemanget att de brukar slänga sina 

trasiga kläder i hushållssoporna stämmer något eller precis in på dem kan des ses som en av 

de huvudsakliga orsakerna för att de trasiga kläderna ofta hamnar i hushållssoporna.  

 

Tidigare forskning visar motstridiga resultat vad gäller huruvida kunskapsbrist går att 

sammankopplas med miljömedveten och hållbar konsumtion. Vad gäller återvinning menar 

dock Gamba och Oskamp (1994) att kunskap är den avgörande faktorn som skiljer de 

konsumenter som återvinner från de som inte återvinner, något som stämmer överens med 

resultatet av vår enkätundersökning. En studie gjort av Gustavsson och Ekström (2012) visar 

att personer som anser sig vara miljömedvetna ändå väljer att slänga sina kläder i 

hushållssoporna för att de helt enkelt saknar kunskap om hur man kan ta till vara på 

textilierna. Detta är något som kan sammankopplas med kunskapsbristen om 

insamlingsplatser då bättre information om insamling av framför allt trasiga kläder skulle 

skapa bredare kunskap om textilåtervinning. Enligt Solomon et al (2013) identifieras en 

attityd utifrån sambandet mellan att veta, känna och göra hos konsumenten. Att 

respondenterna i studien dels saknar kunskap om insamlingsplatser och dels har liten 

erfarenhet av att lämna in till modebutiker kan således skapa vissa svårigheter att identifiera 

deras attityd kring att lämna in till butiker.  
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5.6.2 Producentansvar 
Att införa ett producentansvar för textilindustrin hade enligt Tekie, Palm, Ekvall och 

Söderholm (2013) kunnat leda till att fler konsumenter skulle återvinna sina avlagda plagg. På 

frågan om huruvida respondenterna i vår enkätundersökning vill eller lämnar in sina avlagda 

plagg till modebutiker för att de anser att det är producenternas ansvar att ta hand om dem var 

det 30,2 % som svarade att resonemanget stämmer något eller precis in på dem, vilket således 

kan ses som en motivering för vissa att lämna in sina avlagda plagg till modebutikerna.     
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6. Slutsats 
 

I denna del av uppsatsen presenterar vi slutsatser kring vår studies resultat kopplat till vårt 

syfte och våra forskningsfrågor. Rubrikerna är utformade utifrån våra forskningsfrågor. 

 
Syftet med vår studie har varit att ta reda på konsumenters attityd kring att lämna in sina 

avlagda kläder till modebutiker för återvinning och återanvändning. Vi har även undersökt 

vilka faktorer som konsumenter anser vara viktiga vid avyttring av kläder samt vad som kan 

motivera dem till att välja alternativet att lämna in till modebutiker. Med resultatet från vår 

undersökning som underlag har syftet också varit att kunna identifiera vad ett producentled 

kan göra för att bemöta konsumenternas önskemål.  

6.1 Konsumenters attityd till att lämna in avlagda plagg till 
modeföretag 

Vår enkätundersökning visar att få konsumenter i dagsläget faktiskt lämnar in sina avlagda 

kläder till modebutiker för återvinning och återanvändning. De flesta var dock positiva till 

alternativet och svarade att de kunde tänka sig att lämna in plagg hos butikerna vilket pekar på 

en positiv attityd hos de flesta respondenterna, då andra faktorer kan påverka det faktiska 

agerandet. Vi kan dock se en viss skillnad hos de manliga och kvinnliga respondenterna, där 

fler kvinnor svarade att de kunde tänka sig att lämna in till butikerna, vilket tyder på en mer 

positiv attityd hos kvinnliga konsumenter. Kopplar man samman svaren på frågorna som 

berör konsumenternas beteende, påverkan och uppfattning visar resultatet att de flesta 

konsumenter uppfattar möjligheten som positiv, de agerar dock inte utifrån den samt att 

känslomässig påverkan såsom upplevd pinsamhet gör att somliga inte kan tänka sig att lämna 

in kläder till modebutiker.  

 

Tidigare studier visar att personers engagemang och kunskap om attitydobjektet påverkar 

personens attityd inför det. Att de flesta respondenterna i vår studie inte har tillräckligt med 

kunskap eller erfarenhet kring modebutiker som insamlingsplats påverkar således deras attityd 

gentemot det. Det kan också innebära att de flesta respondenter ännu inte har format en attityd 

kring alternativet att lämna in till modebutiker, förrän de faktiskt lämnat in plagg och därefter 

kan bilda sig en känsla och uppfattning av situationen.  
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6.2 Konsumenters främsta motiv till att lämna in plagg till 
modebutiker 

Vår studie visar att tillgänglighet av insamlingsplatser är den viktigaste faktorn vid 

konsumenternas bortskaffningsbeslut. Något som också styrks av tidigare forskning i ämnet. 

Att de flesta respondenter svarade att tillgänglighet är viktigt för att de ska lämna bort sina 

kläder kan också kopplas samman med de få respondenterna som svarade att de lämnar in sina 

kläder till butikerna i dagsläget, då de flesta svarade att alternativet med modebutiker inte 

ansågs bekvämt för dem.  

 

Att hjälpa andra behövande är enligt vår studie det motivet som väger näst tyngst för 

konsumenterna vid valet av bortskaffningsalternativ. Att butikerna skulle samla in kläder och 

skänka dem till välgörenhet kan således ses som en betydande drivkraft för konsumenterna att 

lämna in sina kläder till modebutiker. 

 

Studien visar vidare att bristen på kunskap är betydande för konsumenternas 

bortskaffningsvanor. Dels uppgav många att de saknade kunskap om insamlingsplatser för 

framför allt trasiga kläder och dels ansåg många att det var viktigt att de fick veta vad som 

händer med plaggen för att de skulle vilja lämna bort dem.  Även här kan svaren kopplas ihop 

med de få respondenter som svarade att de lämnar in plagg till modebutiker idag, då bristen på 

kunskap att valmöjligheten faktiskt finns och på vilket sätt avlagda kläder kan återvinnas kan 

ses som en orsak.  Vi kan därför dra slutsatsen att bättre information om såväl 

insamlingsplatser som återvinningsmöjligheten för kläder kan utgöra skäl för konsumenter att 

lämna in sina plagg hos butikerna, och är enligt vårt resultat det tredje viktigaste motivet för 

konsumenter vid valet av bortskaffningsalternativ av avlagda kläder.  

 

Ungefär hälften av respondenterna uppgav att deras bortskaffningsvanor beror på att de bryr 

sig om miljön och näst intill lika många angav det som ett motiv för att de skulle lämna in 

kläder till modebutiker. Vi kan därför dra slutsatsen att det anses som ett betydande skäl för 

konsumenter att lämna in kläder till modebutiker och hamnar således på fjärde plats i vår 

rangordning av de främsta motiven. 

 

Att bli erbjuden rabattkupong i butiken som incitament vid bortskaffning visar sig också vara 

en bra motivering för många att lämna in sina plagg. Men trots att nästan hälften av 

respondenterna svarade att de kan tänka sig att lämna in plagg till butiker om de blir erbjudna 
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rabattkupong är det inte säkert att motivet väger tillräckligt tungt. Endast några få procent 

ansåg det viktigt att få ekonomisk ersättning vid bortskaffning av kläder, vilket innebär att 

andra faktorer såsom till exempel tillgänglighet väger tyngre vid valet av 

bortskaffningsalternativ. Rabattkupongen kan dock fungera som en morot framför allt för 

kvinnorna där fler svarade att de vill tjäna pengar på sitt bortskaffande.   Nästan en tredjedel 

av respondenterna ansåg dessutom att producenterna är skyldiga att ta hand om sina kläder 

när de anses färdiganvända, vilket alltså också kan ses som en motivering för samtliga att 

lämna in kläderna hos butikerna.  

6.3 Producentledets roll 
Med resultatet av vår enkätundersökning och tidigare forskning i ämnet som underlag kan vi 

dra slutsatsen att vissa faktorer anses viktigare än andra för konsumenter vid bortskaffning av 

avlagda kläder. Faktorer som lättillgänglighet, att hjälpa andra behövande och kunskap anses 

enligt vår studie viktigast och kan således motivera konsumenterna att lämna in sina avlagda 

kläder till modebutiker. Att bli erbjuden ekonomiska incitament såsom rabattkupong i butiken 

visar sig också vara en bra motivering för somliga konsumenter och kan fungera som en 

morot, men verkar inte vara ett tillräckligt starkt motiv för att konsumenter ska välja det 

framför andra mer lättillgängliga.  

 

Att insamlingsplatsen anses lättillgänglig visar sig enligt vår studie vara den allra viktigaste 

faktorn vid valet av bortskaffningsalternativ för konsumenter. Butikerna skulle således kunna 

placera sina insamlingskärl både i anslutning till den fysiska butiken, men också intill 

återvinningsstationer eller på andra platser mer lättillgängliga för konsumenterna. Det skulle 

också underlätta för de framför allt yngre konsumenter som anser processen med inlämning 

till modebutiker vara pinsam.  

 

Då många konsumenter vill donera sina kläder till andra behövande vore det fördelaktigt för 

butikernas insamling om de skänkte de hela kläderna till välgörande ändamål. Att också 

marknadsföra de miljömässiga fördelarna med återanvändning och återvinning av kläder kan 

motivera de konsumenter som väljer bortskaffningsalternativ för att de bryr sig om miljön. 

 

Vad gäller trasiga kläder verkar bristen på kunskap vara betydande för konsumenternas 

bortskaffningsvanor. Det vill säga att många väljer att slänga dem i hushållssoporna. Bättre 

marknadsföring kring själva insamlingsplatserna skulle således kunna öka antalet som lämnar 
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till butiker, men också mer information om vad som händer med kläderna när de väl lämnas 

in. Här avses både de hela kläderna som doneras till välgörenhet och de trasiga kläderna där 

materialet återanvänds som till exempel stoppning eller där fibrerna återvinns i nyproduktion. 

Detta kan också styrkas av att många respondenter svarade att det ansåg det viktigt att veta 

vad som händer med de plagg de lämnar bort. 
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7. Avslutande diskussion 
 

Under denna rubrik reflekterar vi över studiens resultat och dess tillförlitlighet. Slutligen 

presenterar vi förslag på vidare forskning i ämnet bortskaffning av avlagda kläder. 

7.1 Egna reflektioner 
 
Resultatet av vår undersökning visade att fler kvinnor än män var positiva till att lämna in sina 

avlagda plagg till modebutiker för återanvändning och återvinning. Kanske kan resultatet bero 

på att kvinnorna i vår undersökning spenderar mer tid till att besöka butiker än männen och att 

de således anser att alternativet är mer lättillgängligt. Det hade därutav varit spännande om vi 

haft med en fråga som berörde hur ofta respondenterna vanligtvis besöker butiker för att se 

om det fanns några skillnader mellan könen. När vi tittade närmare på åldersskillnaderna såg 

vi att svaren varierade något beroende på vilken ålder respondenterna uppgett sig vara. De 

respondenter som var mest positiva till att lämna in sina avlagda plagg till butiker var i 

åldrarna 20-29 år samt 45-63 år. En anledning till att de yngre respondenterna i åldrarna 13-19 

år var mindre positiva till alternativet kan eventuellt kopplas samman med att de i större 

utsträckning upplevde det som pinsamt att lämna in sina avlagda plagg till modeföretag. I 

åldrarna 30-44 år kan resultatet bero på att de har andra prioriteringar än övriga respondenter. 

Att de på grund av familjeliv har mindre pengar att spendera på kläder och således tar tillvara 

på de kläder de äger längre än övriga. 

 

Resultatet visade även att fler kvinnor än män tyckte att lättillgänglighet var en viktig faktor 

vid bortskaffning av sina avlagda plagg. Paradoxalt svarade fler män än kvinnor att de inte 

orkade göra sig av med sina plagg. Resultatet får oss att undra om fler män än kvinnor väljer 

att hamstra, det vill säga behålla sina avlagda plagg i garderoben istället för att göra sig av 

med plaggen permanent. För att få svar på hur deras vanor ser ut kring hamstring hade det 

varit intressant att ha med en fråga som berörde hur ofta respondenterna rensar sin garderob. 

Fler män än kvinnor uppgav dessutom att de kände negativa känslor efter att dem bortskaffat 

sina plagg. Något som eventuellt kan innebära att män föredrar att hamstra sina avlagda plagg 

i garderoben för att de förknippar bortskaffning med någonting negativt. Ett resultat som 

vidare kan kopplas samman med männens något mer negativa attityd gentemot att lämna in 

plagg till modebutiker. Hade vi istället valt att utföra intervjuer i vår studie hade vi kunnat 
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ställa en följdfråga kring varför de känner negativa känslor efter bortskaffning av sina avlagda 

plagg och därmed fått mer klarhet i frågan. 

 

Ytterligare ett resultat i vår studie visade sig vara paradoxalt. På frågan huruvida 

respondenterna brukar slänga sina trasiga avlagda plagg i hushållssoporna svarade 56 % att 

det stämmer precis och 21,4 % att det inte stämmer alls. När vi tittade närmare på skillnader 

geografiskt utmärkte sig norr och mellersta Sverige från övriga. I de mellersta delarna av 

Sverige svarade majoriteten att påståendet inte stämmer alls och norra delarna att det inte 

stämmer så bra. Samtidigt utmärkte sig mittersta delarna av Sverige på frågan huruvida deras 

vanor beror på att de inte orkar lämna bort sina trasiga avlagda kläder, då 67 % av 

respondenterna svarade att det stämmer något. Kan det vara så att även respondenterna i 

mittersta delarna av Sverige väljer att hamstra sina avlagda plagg i garderoben?  

 

På frågan om respondenterna vill eller lämnar in sina kläder till modeföretag för att det är bra 

för miljön svarade 38,4 % av respondenterna att det stämmer precis och 18,9 % att det 

stämmer något. När vi tittade närmare om det fanns några skillnader mellan könen i frågan 

visade det sig att fler kvinnor än män tyckte att påståendet stämde. Även geografiskt fann vi 

en tydlig skillnad där de flesta respondenterna, oavsett bostadsort, svarade att det inte 

stämmer alls, bortsett från de västra delarna av Sverige där 49 % svarade att det stämmer 

precis och 22 % att det stämmer något. Vi tror att resultatet kan bero på att vi bland annat valt 

att distribuera vår enkätundersökning via Högskolan i Borås studentmail. Det kan vara så att 

ett stort antal studenter som läser ett textilinriktat program svarat på vår enkätundersökning 

för att de är intresserade av ämnet och att de således är mer insatta i textiliernas påverkan på 

miljön. Det hade därför eventuellt varit av intresse att ta reda på vilka förkunskaper 

respondenterna hade genom att ställa en fråga kring deras yrke och utbildning.  

7.2 Tillförlitlighetsutvärdering  
 

7.2.1 Validitet  
Enligt Harboe (2010) uppnår en studie intern validitet när alla delar i studien är relevanta i 

förhållande till problemformuleringen. Svenning (2003) betonar vikten av att det i studien 

måste finnas en tydlig koppling mellan teori och empiri. Det innebär således att man måste 

välja rätt typ av datainsamlingsmetod samt ställa rätt typ av frågor till rätt urval av 

respondenter för att åstadkomma intern validitet (Svenning, 2010).  
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Vi anser att vi genom vårt metodval når intern validitet eftersom att vi undersökt det vi avsett 

att undersöka, det vill säga vad konsumenter har för attityd kring att återlämna sina avlagda 

plagg till modebutiker. Ett sätt att säkra ens interna validitet är att låta någon utomstående läsa 

igenom ens enkät och svara på om de frågor man utarbetat kan fungera för ens syfte (Bell, 

2006). Vi har genom opponering och handledning fått feedback på våra frågor. Därefter valde 

vi att rensa bort de frågor som inte ansågs vara relevanta för vår studie och lade istället till 

andra samt formulerade om de som uppfattades som diffusa. Genom att distribuera vår 

enkätundersökning på internet nådde vi ut till män och kvinnor i ett brett åldersintervall och 

lät respondenterna ta ställning genom fyra graderade svarsalternativ.  

 

Extern validitet uppnår studien då den är giltig i förhållande till verkligheten (Harboe, 2010). 

Enligt Svenning (2010) innebär det att den empiri vi samlat in ska gå att generalisera utifrån 

vårt urval till populationen som helhet. Vi avsåg att uppnå extern validitet genom att samla in 

så många svar som möjligt för att kunna generalisera vad konsumenter har för attityd. Vi såg 

dock i vårt resultat att majoriteten av respondenterna i vår enkätundersökning uppgav att de 

var kvinnor, bosatta i de västra delarna av Sverige samt var i åldrarna 21-28, vilket kan bero 

på att vi bland annat valde att distribuera länken till vår enkätundersökning på Facebook och 

Högskolan i Borås studentmail. Det innebär att de svar vi samlat in blir svårare att 

generalisera till hela populationen och utgör således en brist i vår externa validitet. Det har 

även medfört att de diagram som vi utformat för att undersöka skillnader mellan kön, ålder 

och bostadsort bland våra respondenter blir en aning missvisande då antalet respondenter 

skiljer sig i diverse kategorier.  

7.2.2 Reliabilitet 
Reliabilitet handlar om hur tillförlitlig och giltig studiens resultat är (Bell, 2006). Vid 

kvantitativa studier görs en mätning, det vill säga att man tilldelar olika siffervärden för de 

objekt man studerar (Patel, 2003). När samma resultat går att uppnå genom samma mätningar 

vid olika tillfällen anses studien vara reliabel (May, 2013). 

 

Enligt Patel (2003) är det viktigt när man använder sig utav enkät som insamlingsmetod att 

frågorna uppfattas så som man tänkt sig. Vid utformningen av introduktionen samt frågorna 

till vår enkät var vi måna om att vara tydliga för att minska risk för missförstånd och för att 

underlätta för respondenterna att svara på frågorna. Vilket vi även, som tidigare nämnt, fått 
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hjälp med genom feedback från opponerings- och handledningstillfällen. Det är dock enligt 

Patel (2003) först då man ser resultatet från sin enkät som man kan kontrollera att 

respondenterna förstått frågorna. Patel (2003) menar att det går att urskilja genom att se om 

det finns frågor som respondenterna lämnat obesvarade eller markerat fler än ett alternativ. 

Eftersom vi använde oss utav en attitydskala i form av fyra graderade svarsalternativ tvingade 

vi respondenterna att ta ställning oavsett om de förstod frågan eller inte. Samtliga frågor i vår 

enkätundersökning var dessutom obligatoriska att svara på vilket gör det svårt för oss att 

avgöra huruvida respondenterna faktiskt förstod alla frågor. En annan risk med 

enkätundersökningar är att respondenten medvetet eller omedvetet uppger en motvilja till 

undersökningen och eventuellt ljuger (Harboe, 2010). Vi har försökt motverka detta genom att 

framhålla i vår introduktion att respondenterna har anonymitet, vilket enligt Eliasson (2006) 

kan leda till att respondenterna är mer benägna att uppge ärliga svar.  

 

Ett annat sätt att kontrollera reliabiliteteten för ens metod är att upprepa undersökningen efter 

en lämplig tid och jämföra resultaten (Harboe, 2010). Enligt Ruane (2005) finns det risk, om 

undersökningarna utförs tätt inpå varandra, att respondenten blir ifrågasättande eller kommer 

ihåg de svar de angett tidigare. Utförs däremot undersökningarna för långt ifrån varandra 

finns det risk för att respondenten vid attitydmätning ändrat sig mellan de två mätningarna 

(Olsson & Sörensen, 2010). Eftersom att vi har haft en begränsad tidsram för vår studie och 

därmed inte har möjligt att utföra vår undersökning efter en lämplig tid är det svårt för oss att 

använda denna metod för att fastställa hur reliabelt vårt resultat är. 

7.3 Vidare forskning  
 
Ett problem när man undersöker attityder kan vara att det finns ett gap mellan en respondents 

attityd och handling (Solomon et al, 2013). Som uppföljning till vår studie hade det därför 

varit spännande att undersöka om de svar respondenterna uppgett i vår enkätundersökning 

stämmer överens med hur de verkligen agerar. Genom observationer skulle man således 

kunna undersöka mer ingående hur konsumenterna väljer att bortskaffa sina avlagda plagg 

och vilka faktorer som verkar spela in.  

 

Det vore även intressant att undersöka vad konsumenter definierar som trasigt. För en del kan 

det kanske röra sig om att en knapp lossnat medan andra anser att det är trasigt först då det 

blivit hål i plagget. Det vore även intressant att se vilka faktorer som väger tyngst vid beslutet 
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att bortskaffa ett plagg. Är det på grund av att plagget inte längre fyller sin funktion på grund 

av att det är trasigt eller av dålig kvalitet och passform? Eller är det mer psykologiska och 

sociala faktorer som spelar in? 

 

Ett ytterligare förslag till framtida forskning är att utföra en studie som undersöker 

producentledets perspektiv i frågan. Genom intervjuer med ansvarig personal hade man på så 

sätt kunnat ta reda på hur deras strategier ser ut i dagsläget och hur de ser på modeföretags 

insamling av avyttrade plagg i framtiden. 
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9. Bilagor 
 

9.1 Bilaga 1: Enkät 
 
Instruktion: Denna enkät består av 39 frågor skrivna i form av påståenden som 
handlar om vanor och tankar kring konsumtion och återvinning av kläder. Det finns 
fyra möjliga svarsalternativ vilka är ”stämmer inte alls”, ”stämmer inte så bra”, 
”stämmer något” samt ”stämmer precis”. Din uppgift är att ta ställning till vilket 
svarsalternativ som passar bäst in på Dig just nu och kryssa i rutan framför 
alternativet. Enkäten är anonym.  
 
1. Kön 

 
     Man            Kvinna 

 
2. Ålder 
____________ 
 
3. Bostadsort 
____________ 
 
Nedan följer ett antal frågor som handlar om hur du vanligtvis gör dig av 
med dina hela avlagda kläder 
 
4. Jag brukar skänka mina hela avlagda kläder till välgörenhet 
 
Stämmer inte alls stämmer inte så bra  stämmer något    stämmer precis 
 
5. Jag brukar skänka mina hela avlagda kläder till second hand 
 
Stämmer inte alls stämmer inte så bra  stämmer något   stämmer precis 
 
6. Jag brukar skänka mina hela avlagda kläder till bekanta 
 
Stämmer inte alls stämmer inte så bra  stämmer något    stämmer precis 
 
7. Jag brukar lämna in mina hela avlagda kläder till producenter/klädbutiker 
 
Stämmer inte alls stämmer inte så bra  stämmer något   stämmer precis 
 
8. Jag brukar sälja mina hela avlagda kläder  
 
Stämmer inte alls stämmer inte så bra  stämmer något    stämmer precis 
 
9. Jag brukar byta mina hela avlagda kläder mot något annat 
 
Stämmer inte alls stämmer inte så bra stämmer något    stämmer precis 
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10. Jag brukar slänga mina hela avlagda kläder i hushållssoporna 
 
Stämmer inte alls stämmer inte så bra  stämmer något   stämmer precis 
 
Nedan följer ett antal frågor som handlar om hur du vanligtvis gör dig av 
med dina TRASIGA avlagda kläder 
 
11. Jag brukar skänka mina trasiga avlagda kläder till välgörenhet 
 
Stämmer inte alls stämmer inte så bra  stämmer något    stämmer precis 
 
12. Jag brukar skänka mina trasiga avlagda kläder till second hand 
 
Stämmer inte alls stämmer inte så bra  stämmer något    stämmer precis 
 
13. Jag brukar skänka mina trasiga avlagda kläder till bekanta 
 
Stämmer inte alls stämmer inte så bra  stämmer något    stämmer precis 
 
14. Jag brukar lämna in mina trasiga avlagda kläder till producenter/klädbutiker 
 
Stämmer inte alls stämmer inte så bra  stämmer något    stämmer precis 
 
15. Jag brukar sälja mina trasiga avlagda kläder 
 
Stämmer inte alls stämmer inte så bra  stämmer något    stämmer precis 
 
16. Jag brukar byta mina trasiga avlagda kläder mot något annat 
 
Stämmer inte alls stämmer inte så bra  stämmer något    stämmer precis 
 
17. Jag brukar slänga mina trasiga avlagda kläder i hushållssoporna 
 
Stämmer inte alls stämmer inte så bra  stämmer något    stämmer precis 
 
Nedan följer ett antal frågor om de främsta anledningarna till dina 
avyttringsvanor  
 
18. Mina vanor beror på att jag saknar kunskap om insamlingsplatser för mina 
hela avlagda kläder 
 
Stämmer inte alls stämmer inte så bra  stämmer något   stämmer precis 
 
19. Mina vanor beror på att jag inte orkar lämna bort mina hela avlagda kläder 
 
Stämmer inte alls stämmer inte så bra  stämmer något    stämmer precis 
 
20. Mina vanor beror på att jag saknar kunskap om insamlingsplatser för mina 
trasiga avlagda kläder 
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Stämmer inte alls stämmer inte så bra  stämmer något    stämmer precis 
 
21. Mina vanor beror på att jag inte orkar lämna bort mina trasiga avlagda 
kläder 
 
Stämmer inte alls stämmer inte så bra  stämmer något stämmer precis 
 
22. Mina vanor beror på att jag bryr mig om miljön 
 
Stämmer inte alls stämmer inte så bra  stämmer något   stämmer precis 
 
23. Mina vanor beror på att jag bryr mig om andra behövande 
 
Stämmer inte alls stämmer inte så bra  stämmer något    stämmer precis 
 
24. Mina vanor beror på att jag vill tjäna pengar på mina avlagda kläder 
 
Stämmer inte alls stämmer inte så bra  stämmer något    stämmer precis 
 
25. Mina vanor beror på att jag påverkas av hur familj/vänner väljer att göra sig 
av med sina avlagda kläder 
 
Stämmer inte alls stämmer inte så bra  stämmer något    stämmer precis 
 
Nedan följer ett antal frågor kring vilka faktorer du anser vara viktiga vid 
avyttring av dina avlagda kläder 
 
26. För att jag ska lämna bort mina avlagda kläder är det viktigt att 
insamlingsplatsen är lättillgänglig 
 
Stämmer inte alls stämmer inte så bra  stämmer något    stämmer precis 
 
27. För att jag ska lämna bort mina avlagda kläder är det viktigt att jag får 
ekonomisk ersättning 
 
Stämmer inte alls stämmer inte så bra  stämmer något    stämmer precis 
 
28. För att jag ska lämna bort mina avlagda kläder är det viktigt att jag vet vad 
som händer med dem 
 
Stämmer inte alls stämmer inte så bra  stämmer något stämmer precis 
 
Nedan följer ett antal frågor om hur dina vanor samt åsikter ser ut kring 
att lämna in dina avlagda kläder till modebutiker/producenter 
 
29. Jag har aldrig lämnat in avlagda kläder till modebutiker för återvinning och 
återanvändning 
 
Stämmer inte alls stämmer inte så bra  stämmer något    stämmer precis 
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30. Jag brukar lämna in mina avlagda kläder till modebutiker för återvinning 
och återanvändning 
 
Stämmer inte alls stämmer inte så bra  stämmer något    stämmer precis 
 
31. Jag kan tänka mig att, och tycker att det är en bra idé att kunna lämna in 
avlagda kläder till modeföretag för återvinning och återanvändning 
 
Stämmer inte alls stämmer inte så bra  stämmer något    stämmer precis 
 
32. Jag vill/lämnar in mina kläder till modebutiker för att blir erbjuden rabatt i 
butiken 
 
Stämmer inte alls stämmer inte så bra  stämmer något    stämmer precis 
 
33. Jag vill/lämnar in mina kläder till modebutiker är för att jag anser att det är 
producenternas ansvar att ta hand om kläderna 
 
Stämmer inte alls stämmer inte så bra  stämmer något    stämmer precis 
 
34. Jag vill/lämnar in mina kläder till modeföretag för att det är bekvämt 
 
Stämmer inte alls stämmer inte så bra  stämmer något    stämmer precis 
 
35. Jag vill/lämnar in mina kläder till modeföretag för att det är bra för miljön 
 
Stämmer inte alls stämmer inte så bra  stämmer något    stämmer precis 
 
36. Jag vill inte lämna in mina avlagda kläder till modebutiker för att det är 
pinsamt 
 
Stämmer inte alls stämmer inte så bra  stämmer något    stämmer precis 
 
37. Jag vill inte lämna in mina avlagda kläder till modebutiker för att jag inte vet 
vad som händer med dem 
 
Stämmer inte alls stämmer inte så bra  stämmer något    stämmer precis 
 
38. Jag vill inte lämna in mina avlagda kläder till modebutiker för att jag inte 
orkar 
 
Stämmer inte alls stämmer inte så bra  stämmer något    stämmer precis 
 
39. Efter att jag bortskaffat mina avlagda kläder känner jag positiva känslor 
 
Stämmer inte alls stämmer inte så bra  stämmer något   stämmer precis 
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