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Förord 

Författarna skulle vilja rikta ett tack till den personal i de butiker där observationer till arbetet 
har genomförts. Ett tack för att de tog sig tid att svara på de frågor som behövde besvaras för 
att kunna genomför denna rapport.  Även ett stort tack till alla de respondenter som tog sig 
tiden att besvara den enkätundersökning som har varit en betydande del av detta arbete. Ett 
tack vill även ges till vår handledare för detta arbete, Jonas Larsson, som gett råd och tips och 
som bidragit med relevant information för att kunna färdigställa rapporten. Författarna vill 
även tacka varandra för ett gott samarbete, för att vi kunnat skratta oss igen tuffa tider och 
pushat varandra att nå målen!  

    Frida Enegren       Hanna Hallberg                                   



Abstract  

English title: Bring it back- A study about fashion enterprises’ communication in terms of 
garment collecting and recycling of textiles. 
Author: Frida Enegren & Hanna Hallberg 
Mentor: Jonas Larsson  
Completed (year): 2016  
Language: Swedish  

More and more textiles  are consumed today and much of this is thrown in the household 
trash. A small part of the fabrics are handed in to different collection boxes for charitable 
organizations. Besides these collection points for whole garments, there are no obvious 
collection boxes for worn out and unusable textiles. There are some fast fashion companies 
working to collect used and torn fabrics in the store, but a few of those who openly 
communicate this . 

The purpose of this paper is to identify and analyze fashion stores communication to 
consumers regarding the recycling of textiles and suggest improved methods of 
communication. In order to achieve the purpose , two research questions were formulated. 
The research questions are, How does fashion companies communicate recycling of clothes? 
How does fashion consumers assimilate information about recycling clothes? 

During an observation made in connection with our study , we have been able to notice a poor 
communication from the store to the customer regarding the garment collecting and recycling 
of clothes. In connection with the study, a questionnaire survey was also made. This shows 
that 66 percent of respondents have never received any information from the stores regarding 
what to do with the clothes when they no longer have a need for them . 58 percent of 
respondents in the survey says that they want to have information about this subject by signs 
in the stores, the staff in the stores and so on. 
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Sammanfattning 

Svensk titel: Bring it back- En studie om modeföretags kommunikation gällande insamling 
och återvinning av textilier 
Utgivningsår: 2016 
Författare: Frida Enegren & Hanna Hallberg 
Handledare: Jonas Larsson 
Språk: Svenska 

Det konsumeras allt mer textilier idag och en stor del av detta slängs i hushållssoporna. En 
liten del av textilierna lämnas i olika insamlingsboxar för välgörenhetsorganisationer. 
Förutom dessa insamlingsställen för hela textilier finns det inga självklara insamlingsboxar 
för trasiga och icke användbara textilier. Det finns ett fåtal fast fashion företag som arbetar för 
att samla in använda och trasiga textilier i butik, men det är få som öppet kommunicerar detta.  

Syftet med uppsatsen är att kartlägga och analysera modebutikers kommunikation till 
konsumenter gällande återvinning av textilier samt föreslå förbättrade metoder för 
kommunikation. För att kunna uppnå syftet har två forskningsfrågor formulerats. 
Forskningsfrågorna är Hur kommunicerar modebutiker kring återvinning av kläder? och Hur 
tillgodogör sig konsumenter information om återvinning av kläder? 

Under en observation som genomförts i samband med vår studie har vi kunnat 
uppmärksamma en bristfällig kommunikation från butik ut till kund gällande insamling och 
återvinning av kläder. I samband med studien har även en enkätundersökning genomförts. 
Denna visar att 66 procent av respondenterna aldrig har fått någon information från butik 
gällande hur de ska göra med sina kläder när de inte längre har ett behov av dem. 58 procent 
av de svarande i enkätundersökningen säger sig vilja ha information gällande detta ämne 
genom skyltar i butik, personal i butik och liknande. 

Nyckelord:Kommunikation, återvinning, klädinsamling  



Begreppsdefinition  

Modebutiker: I detta fall är begreppets innerbörd välkända fast fashion företag som säljer 
nyproducerade kläder.  

Higg index: Självmätningsverktyg för företag gällande hur de arbetar med miljöfrågor och 
socialt ansvar genom hela försörgningskedjan (Sustainable apparel coalition, 2016). 

Avfallstrappan: Gällande avfall anger avfallstrappan en hierarki för i vilken ordning olika 
metoder ska användas. Den är baserad på Europeiska Unionens direktiv (Naturvårdsverket, 
2016). 
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1. Introduktion 

1.1 Inledning 

I Sverige konsumeras allt mer textilier och år 2014 inhandlades 128.000 ton kläder och 
textilier. Detta motsvarar cirka 13 kilo per person där åtta kilo slängs i hushållssoporna 
(Naturvårdsverket, 2015). Endast tre kilo av dessa lämnas in till välgörenhet 
(Naturskyddsföreningen, 2015). Fast fashion företag introducerar konstant modenyheter för 
konsumenterna (Cortez, Tu, Van Anh, Ng & Vegafria, 2014). Den snabba produktionen och 
den punktliga tillverkningen har gjort det möjligt för fast fashion företagen att på bara tre 
veckor designa, massproducera och få modeplaggen ut i butik (Fletcher, 2014). Prioritet hos 
dessa företag är att få ut nyheter snabbt och till ett bra pris och därför hamnar inte kvaliteten i 
första hand. Gina Tricots affärsidé är att skapa trendigt och prisvärt mode för alla kvinnor 
oavsett ålder och i deras årsrapport 2012 skriver de om hur de vill hålla sitt löfte att alltid ge 
kunderna nydesignat mode för lite pengar (Gina Tricot, 2012). De låga priserna i kombination 
med den korta tid en modetrend håller i sig, har fått konsumenter att kontinuerligt uppdatera 
sina garderober. De klädesplagg som inte längre anses trendiga slängs trots att de fortfarande 
är användbara (Joung & Park, 2013). Från år 1999-2009 ökade klädkonsumtionen i Sverige 
med 53% (Ekström & Salomonson, 2014) och denna massiva klädproduktionen har en 
negativ påverkan på miljön. Det krävs till exempel 2.700 liter vatten för att tillverka en t-shirt. 
Redan tillverkade textilier bör därför återvinnas eller återanvändas i den mån det går 
(Naturskyddsföreningen, 2015). 

Trots att fast fashion företagen fortsätter att växa och sälja mer och mer, finns det företag som 
försöker ta sitt ansvar och arbeta för minskad påverkan på miljön. Av svenska klädföretag 
ligger Houdini i framkant. Outdoor-företaget Houdini har sedan start haft en vision om att 
skapa plagg utan någon påverkan på miljön. De kommunicerar ständigt sitt miljöarbete ut till 
konsument, både i butik samt via sociala medier, och arbetar med alltifrån lagning och 
reparation av plagg till att återvinna trasiga plagg och tillverka nya av redan framtagna fibrer 
(Houdini, 2016). Fast fashion företaget H&M skriver på sin hemsida att de var det första 
modeföretaget i världen att lansera ett initiativ att samla in använda och trasiga plagg. Deras 
mål är att reducera klädavfall, tära så lite som möjligt på jordens resurser och att inte behöva 
skicka något avfall till deponi (H&M, 2016a). H&M hade under våren 2016 ett projekt där de 
tillsammans med sina kunder skulle samla in minst 1000 ton textilier för att visa att det går att 
ha ett brinnande modeintresse och vara en miljövän samtidigt (H&M, 2016b).  

Shannon och Weaver (1997) skapade år 1949 en matematisk modell för kommunikation där 
de enkelt visar hur ett meddelande går från sändare via vald kanal till mottagare. Modeföretag 
använder sig i nuläget av flera olika kanaler vid marknadsföring och information i butik ut till 
konsument. De främsta medlen som används är skyltfönster, kassaexponering och specifika 
ytor i butiken. Framförallt kassan är en viktig punkt för muntlig och visuell kommunikation 
då kunder ofta kollar mot kassaområdet när de är i butiken samt när de står i kö och väntar på 
betjäning (Thurow & Nilsson, 2008). Ett annat sätt för butiker att kommunicera till sina 
kunder är enligt Thurow och Nilsson (2008) genom att skicka med information till kunden vid 
köp. Ett exempel är vid köp av skor då information om hur skorna skall tas om hand i många 
fall skickas med.  
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Figur 1. Shannon och Weavers kommunikationsmodell (Shannon & Weaver, 1997) 

En pågående forskningsstudie visar, enligt Larsson ,  att det finns tre steg för hur butiker 1

önskar kommunicera hållbarhet ut till kund. Första steget är snabb kommunikation av ett 
enkelt budskap. Kunden kan på mellan 1-2 sekunder ta åt sig buskapet från 
kommunikationen, där märkningar som Svanen och Kravmärkt ingår. Nästa steg är 
kommunikation för ökad transparens. Den här typen av kommunikation kräver lite mer av 
kunden/användaren. Ofta innefattar det att aktivt gå till en hemsida eller annat 
informationsmaterial för att hitta information om ett plaggs tillverkningsland, 
tillverkningsmetoder, material, pris och så vidare. Det sista steget är kommunikation för 
förändrat kundbeteende, som ämnar att hjälpa kunden att göra klokare val kring användandet 
av plagget, till exempel hjälp med att laga plagget istället för att slänga det. Det innefattar 
också att hjälpa kunden att återföra plaggen tillbaka in i återvinningsinfrastrukturen.  

1.2 Problematisering 

Idag har Human Bridge (2016) 2000 stycken insamlingsbehållare runt om i Sveriges 
kommuner där konsumenterna har möjlighet att skänka kläder till välgörande ändamål. Det 
finns även andra organisationer som tar emot gamla kläder, exempelvis Myrorna (2014) och 
Erikshjälpen (2016). Förutom dessa insamlingsställen för hela textilier finns det inga 
självklara insamlingsboxar för trasiga och icke användbara textilier. På bland annat Göteborgs 
stads hemsida får konsumenterna rekommendationen att i första hand skänka de kläder som är 
hela, men är plaggen trasiga skall dessa slängas i hushållssoporna (Göteborgs stad, 2016). 
Detta stämmer inte överens med Europeiska unionens bestämmelse gällande avfallstrappan 
(Naturvårdsverket, 2016). Sverige blir allt bättre på att hantera avfall och ligger i framkant 
gällande återvinning av papper, plast, glas med mera, men gällande textilier finns ännu inget 
framarbetat system (Sopor, 2016). 

  Jonas Larsson. Universitetslektor Textilhögskolan, e-mail den 12 maj 2016.1
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Informationen från kommunerna gällande klädåtervinning ut till konsument är i nuläget 
bristfällig och konsumenterna har därför ingen eller liten kunskap kring återvinning av 
textilier. Det finns ett fåtal fast fashion företag som arbetar för att samla in använda och 
trasiga textilier i butik, men det är få som öppet kommunicerar detta.  

1.3  Syfte 

Syftet är att kartlägga och analysera modebutikers kommunikation till konsumenter gällande 
återvinning av textilier samt föreslå förbättrade metoder för kommunikation. 

1.4 Frågeställningar 

1. Hur kommunicerar modebutiker återvinning av kläder? 
2. Hur tillgodogör sig konsumenter information om återvinning av kläder? 
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2. Metod 

2.1 Avgränsningar 

I denna studie har en avgränsning gjorts gällande vilka företag som har har valts att 
undersökas och i detta fall är företagen modeföretag. På vilket sätt företagen kommunicerar 
återvinning av kläder är i sig en avgränsning, då vi valt att fokusera endast på aktiviteten att 
kommunicera återvinning.. De företag som har valts är modeföretag vars butiker finns 
representerade i Femmanhuset i Göteborg City.  

2.2. Informationssökning 

Vetenskapliga artiklar har varit en väsentlig del till den teoretiska referensramen i arbetet. 
Vidare har kurslitteratur inom ämnena marknadsföring, kommunikation och 
butikskommunikation använts för att binda samman den teoretiska referensramen. Detta har 
sedan satts i samband med det empiriska materialet som samlats in till arbetet. Utöver 
ovanstående nämna material har övrigt relevant information söks på elektroniska sökmotorer. 

2.3 Kvantitativ metod 

2.3.1 Enkätundersökning 

Som första steg i att undersöka hur modeföretag kommunicerar kring återvinning av textilier, 
har en kvantitativ metod används i form av en enkätundersökning (Harboe, 2013). 
Enkätundersökningen syftar till att undersöka hur eller om konsumenterna upplever att 
modeföretagen kommunicerar kring återvinning av textilier. Enkäten bestod av fem frågor 
som utformades utifrån självmätningsverktyget Higg Index (Sustainable apparel coalition, 
2016). Svarsalternativen till enkätfrågorna valdes utifrån den del i Higg Index där företagen 
själva mäter hur de kommunicerar ut till konsument. Detta för att på ett korrekt sätt se hur 
konsumenterna upplever att företagen lyckats förmedla information kring återvinning av 
kläder. Frågorna i enkäten hade flersvarsalternativ och de svarande hade även möjlighet att 
lämna en kommentar till varje fråga. 

2.3.2 Urval 

De personer som har valts att svara på enkäten är slumpmässigt utvalda respondenter utan 
krav på ålder, kön eller geografiskt område. Enkäten skickades ut via Facebook och därför var 
det enda kravet för de svarande att vara medlemmar i detta sociala nätverk. För att få ett så 
rättvist utfall som möjligt fanns kravet att samla in minst hundra enkätsvar då en svarande 
kunde representera en procent. 
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2.4. Kvalitativ metod 

2.4.1 Observation i butik 

Det empiriska materialet bygger även på en observation där Femmanhuset i Göteborg valts ut 
som geografisk område för en undersökning om och vilka butiker i detta område som erbjuder 
inlämning av gamla, trasiga eller icke trasiga kläder och textilier. Observationen bestod i att 
författarna gick in i de utvalda butikerna och sökte efter konkret information, så som  
insamlingsbox och skyltar, om återvinning och insamling av kläder. Oavsett om konkret 
information fanns eller ej, genomfördes en kort intervju med en anställd i varje butik. Fyra 
frågor ställdes om huruvida butiken arbetar med insamling av använda kläder och textilier, 
hur kommunikationen ser ut kring möjlig insamling, om insamling planeras framöver samt 
om detta efterfrågas av kund. Genom observationerna kan en kartläggning göras möjlig av 
kommunikationen i de valda butikerna i Femmanhuset. Författarna valde att utöka 
observationerna genom att besöka de företags hemsidor som erbjöd insamling av kläder i 
butikerna. Detta för att kunna se om informationen i avseende på återvinning och insamling 
av kläder kommuniceras på denna plattform ut till kund.  

2.4.2. Urval  

Femmanhuset har valts ut som geografiskt område då det där finns en bred representation av 
fast fashion företag samtidigt som området är i begränsad storlek och möjlig för författarna att 
undersöka inom en rimlig tidsram. Av de 42 butiker som finns representerade i femmanhuset 
har författarna valt att observera 10 butiker. Dessa butiker har valts ut då de faller under 
ramen för den form av koncept som ansågs mest passande för uppsatsens ämne. De butiker 
som observerades var följande: Bik Bok, Carlings, Dressman, Gina Tricot, H&M, JC, Monki, 
MQ, Rut and Circle och Saint Tropez. 

2.5 Metodkritik  

Författarna har i samband med enkätundersökningen valt att publicera denna på det sociala 
nätverket Facebook. Detta har lett till att många människor har kunnat nås och då det inte 
funnits några krav på ålder, kön eller geografiskt område, var det ett passande sätt att få in de 
svar som önskats för arbetet. Enkäten publicerades offentligt med uppmaningen att den skulle 
delas vidare med förhoppning om att den skulle få ytterligare spridning utöver författarnas 
vänner inom nätverket.  
Något som kunnat påverka resultatet negativt är att författarna inte har någon inblick i vilka 
som svarat, om enkäten fyllts i seriöst eller om samma person fyllt i enkäten flera gånger.  

Författarna anser att reliabiliteten av den enkätundersökning och de observationer som 
genomförts är relativt hög. Ejvegård (2003) skriver att för att en enkätundersökning ska anses 
reliabel ska samma resultat fås fram vid omfrågning av samma respondenter och detta anser 
författarna i detta fall vara möjligt. Faktorer som ändå kan påverka återtestningen är 
tidsfaktorn och att personer kan förändras. Då enkätfrågorna utformats efter uppsatsens syfte 
och forskningsfrågor anser författarna validiteten vara hög.  
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3. Teori 

3.1 Shannon och Weavers kommunikationsmodell 

Shannon och Weavers kommunikationsmodell skapades, som tidigare nämnt, år 1949 och var 
från början en matematisk modell, men kom senare att anammas bland samhällsvetare 
(Mohorek & Webb, 2015). Modellen består av fem element. Den första är sändaren, där ett 
meddelande skapas. Meddelandet kan bestå av bokstäver i skrift, tal via radio eller telefon, 
som en funktion via TV. Det följande elementet är kodaren. Sändaren skapar en signal av 
meddelandet passande för den valda sändningskanalen. Via kanalen, som är den tredje delen i 
modellen, nås meddelandets mottagare och kan ske genom TV-kabel, radiofrekvenser eller 
ljusstrålar. Störningar kan uppstå då signalen genomgår kanalen. Modellens fjärde element är 
avkodaren, som tolkar meddelandesignalen som sändare skickat ut. Mottagaren, det sista 
elementet, är till vem eller vad meddelandet är avsett. Sändaren, kanalen och mottagaren är de 
tre huvudsakliga elementen. (Shannon & Weaver, 1997)   
 

Figur 2. Shannon och Weavers kommunikationsmodell (Shannon & Weaver, 1998) 

  

Enligt kommunikationsmodellen begränsas effektiviteten i kommunikationen av hur korrekt 
kodningen och avkodningen görs, samt av störningarna. Problem vid kodning och avkodning 
kan uppstå vid bristande erfarenhet eller av inre störningar. Har sändaren eller mottagaren inte 
erfarenhet eller kunskap kring hur ett meddelande ska kodas eller avkodas till en signal kan 
kodningen gå fel. Det kan också gå fel i form av inre störningar så som fysiologiska, 
psykologiska eller semantiska. De fysiologiska störningarna kan vara till exempel hunger, 
smärta eller trötthet, de psykologiska kan innefatta problem med personliga relationer eller 
hierarkiska hinder, attityder och vanor. De semantiska störningarna uppstår om mottagaren 
inte kan tolka ord eller uttryck i det meddelandet sändare skickat ut, vilket kan bero på 
olikheter i kultur, kön, ålder, utbildning med flera. (Mohorek & Webb, 2015)  

Inom signalöverföringen, via den kanal meddelandet går från sändare till mottagare, kan yttre 
störningar uppstå och påverka överföringen. Tekniska fel, miljön och omgivningen, ljud från 
telefoner och annan teknik, musik, personaldistaktioner etcetera räknas till de yttre 
störningarna. (Mohorek & Webb, 2015) Störningana bör reduceras eller om möjligt elimineras 
helt (Gezelius & Wildenstam, 2011).  
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3.2 Berlos kommunikationsmodell 

Under 1960-talet utökades Shannon och Weavers kommunikationsmodell av Berlo (1961). 
Han skapade kommunikationsmodellen SMCR, sender, message, channel och receiver,  
genom att tillföra ytterligare ett fjärde huvudelement till den första modellen. Det nya 
elementet som tillförts modellen är meddelande och är placerat mellan det första och andra 
elementet. Förutom det nya elementet har Berlo även identifierad flera faktorer på som kan 
påverka varje element.  

Faktorer som kan påverka sändaren är hur sändaren uttrycker sig, vilken kunskap sändaren 
har kring ämnet som skall kommuniceras samt hur attityden till mottagaren och ämnet ser ut. 
Ett meddelande består av flera byggstenar och för att det ska uppfattas rätt ska alla byggstenar 
stämma. Språk och hur meddelandet framförs är två faktorer som påverkar om ett meddelande 
blir bra eller inte. Mottagaren kan ta emot ett meddelande genom ett eller flera av de fem 
sinnen som människan besitter. Hur meddelandet sedan uppfattas av mottagaren kan påverkas 
utifrån vilken attityd mottagaren har till meddelandet eller sändaren, vilken kunskap 
mottagaren har kring ämnet som förmedlas och vilken bakgrund denne har (Berlo, 1961).  
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Figur 3. Berlos SMCR model (Slideshare 2014) 

3.3 Återvinning 

Dolan (2002) uttrycker i sin artikel att målet för hållbar konsumtion måste bli ett politiskt 
projekt, där staten, företag och konsumenter alla är delaktiga. Aktörerna på marknaden bör 
samarbeta snarare än konkurera mot varandra, för att på så sätt komma fram till en gemensam 
lösning på problemet (Ekström & Salomonson, 2014). Redan idag finns det exempel på denna 
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typ av samarbete. Avfallstrappan är ett direktiv från Europeiska Unionen för att med denna 
metod uppnå deras miljömål (EUR-Lex, 2015).  

Gällande återanvändning och återvinning krävs det att konsumenter ges en ökad kunskap, 
enligt Ekström och Salomonson (2014). Hon nämner exemplet att bland annat 
välgörenhetsorganisationer bör informera konsumenterna om vad de ska göra med kläder och 
textilier när de inte längre har ett behov av dem. Dessutom är det viktigt att informera om hur 
viktigt det är att inte slänga kläder, både ur miljö- och välgörenhetsperspektiv. Även företag 
inom marknadsföring kan ha en viktig del i att öka medvetenheten gällande återvinning och 
återanvändning av kläder och textilier.  

Ekström och Salomonson (2014) diskuterar, i sin artikel, huruvida konsumenterna verkligen 
skulle orka eller vilja lägga tid på att sortera sina kläder för att lämna till välgörenhet 
alternativt återvinning. Hon diskuterar vidare om en extra moms eller pant skulle kunna 
införas på textilier för att öka konsumenters vilja att inte endast slänga i hushållssoporna. I 
USA slängs 86 procent av alla använda PET-flaskor i hushållssoporna då det inte finns något 
utarbetat återvinningssystem för dessa (de Coverly, McDonagh, O´Malley & Patterson, 2008). 
I Sverige, där ett väl utarbetat pantsystem finns, pantades år 2015 nästan 85 procent av alla 
PET-flaskor och burkar (Pantamera, 2016). 
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4. Empiri 

4.1 Enkätundersökning 

1. Vad gör du med dina kläder när du inte längre har ett behov av att 
använda dem? Exempelvis ur tiden eller tröttnat. 

Enkätundersökningen visar att majoriteten av respondenterna lämnar gamla kläder som de 
inte längre har ett behov av till välgörenhet. Det var nästan 30 procent som svarade endast 
detta alternativ, medan det var 77 procent som svarade alternativet i kombination med ett eller 
flera andra alternativ. Av respondenterna var det endast 3,1 procent som svarade att de 
lämnade in kläderna till insamling i butik och det ar nästan 17 procent av respondenterna som 
valde alternativet i kombination av ett eller flera andra alternativ. En av respondenterna säger 
”Tycker inte om att slänga eftersom kläderna fortfarande är ok, då är det bättre att andra får 
dem” medan en annan gav kommentaren ”Ger bara bort fräscha kläder andra slänger jag” . 

!  
(För större bild se bilaga 3) 

1. Lämnar till välgörenhet 
2. Säljer på exempelvis loppis och tradera 
3. Slänger i hushållsoporna  
4. Lämnar till välgörenhet, ger bort till vänner och familj, säljer på exempelvis loppis och tradera 
5. Lämnar till välgörenhet, ger bort till vänner och familj, säljer på exempelvis loppis och tradera, lämnar 

till insamling i butik 
6. Slänger i hushållssoporna, lämnar till välgörenhet 
7. Slänger i hushållssoporna,, lämnar till insamling i butik 
8. Slänger i hushållssoporna, lämnar till välgörenhet, ger bort till vänner och familj, säljer på exempelvis 

loppis och tradera,  
9. Lämnar till välgörenhet, lämnar till insamling i butik 
10. Lämnar till välgörenhet, syr om 
11. Lämnar till välgörenhet, syr om, ger bort till vänner och familj 
12. Slänger i hushållssoporna, Lämnar till välgörenhet, ger bort till vänner och familj 
13. Ger bort till vänner och familj. 
14. Lämnar till insamling i butik 
15. Lämnar till välgörenhet, ger bort till vänner och familj, lämnar till insamling i butik 
16. Lämnar till välgörenhet, syr om, säljer på exempelvis loppis och tradera 
17. Lämnar till välgörenhet, ger bort till vänner och familj 
18. Slänger i hushållssoporna, Lämnar till välgörenhet, syr om 
19. Slänger i hushållssoporna, ger bort till vänner och familj 
20. Slänger i hushållssoporna, Lämnar till välgörenhet, säljer på exempelvis loppis och tradera 
21. Lämnar till välgörenhet, säljer på exempelvis loppis och tradera 
22. Lämnar till välgörenhet, syr om, ger bort till vänner och familj, säljer på exempelvis loppis och tradera 
23. säljer på exempelvis loppis och tradera, lämnar till insamling i butik 
24. Slänger i hushållssoporna, ger bort till vänner och familj, lämnar till insamling i butik 
25. Slänger i hushållssoporna, Lämnar till välgörenhet, ger bort till vänner och familj, lämnar till insamling 

i butik 
26. Lämnar till välgörenhet, syr om, ger bort till vänner och familj, lämnar till insamling i butik 
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27. Slänger i hushållssoporna, Lämnar till välgörenhet, lämnar till insamling i butik 
28. Syr om, lämnar till insamling i butik 
29. Lämnar till välgörenhet, säljer på exempelvis loppis och tradera, lämnar till insamling i butik 
30. Ger bort till vänner och familj,  säljer på exempelvis loppis och tradera 
31. Ger bort till vänner och familj, lämnar till insamling i butik 
32. Lämna till välgörenhet, syr om, Ger bort till vänner och familj, Säljer på exempelvis loppis och tradera, 

Lämnar till insamling i butik 

Svarandes kommentarer:  
- Ger bara bort fräscha kläder andra slänger jag. 
- Tycker inte om att slänga eftersom kläderna fortfarande är ok, då är det bättre att andra 

får dem. 
- Använder som skräpkläder för t ex målning, träning, trädgård, att ligga hemma 

framför film i. Men oftast ger jag bort. 
- Skänker för det mesta gamla kläder eller sparar dem för framtiden. Vissa syr jag om 

för att passa mig nu. 
- Skänker till släktingar och deras vänner utomlands 
-
2. Vad gör du med dina kläder när de är trasiga? 

  
Hela 56 procent av respondenterna som deltog i undersökningen svarade att de slänger de 
kläder som är trasiga i hushållssoporna, 20 procent svarade detta alternativ i kombination med 
ett eller flera andra alternativ. En av respondenterna gav kommentaren i samband med sitt 
svar ”Önskar att jag hade lämnat in men sanningsenligt gör jag aldrig det utan jag gör en 
påse hemma som ska lämnas in men tillslut slänger jag den”. Det är endast 8 procent av 
respondenterna som svarat alternativet, antingen i kombination med flera alternativ eller 
endast detta alternativ, att de lämnar kläderna till insamling i butik. En annan respondent sade 
i samband med frågan att denne  ”Försöker bli bättre på att lämna in mina trasiga kläder till 
exempelvis H&M”. 

!  
1. Slänger i hushållssoporna 
2. Lämnar till välgörenhet 
3. Syr om 
4. Syr om, Lämnar till välgörenhet 
5. Slänger i hushållssoporna, Syr om 
6. Lämnar till välgörenhet, Syr om, Ger bort till vänner och familj, Säljer på exempelvis Tradera eller 

loppis, Lämnar till insamling i butik 
7. Slänger i hushållssoporna, Lämnar till välgörenhet, Syr om, Ger bort till vänner och familj 
8. Lämnar till välgörenhet, Syr om 
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9. Slänger i hushållssoporna, Lämnar till välgörenhet 
10. Slänger i hushållssoporna, Lämnar till välgörenhet, Syr om 
11. Lämnar till insamling i butik 
12. Slänger i hushållssoporna, Lämnar till insamling i butik 
13. Syr om, Ger bort till vänner och familj 
14. Slänger i hushållssoporna, Lämnar till välgörenhet, Lämnar till insamling i butik 

Svarandes kommentarer:  
- Önskar att jag hade lämnat in men sanningsenligt gör jag aldrig det utan jag gör en 

påse hemma som ska lämnas in men tillslut slänger jag den. 
- Försöker i den mån det går att lämna dem på en återvinningsstation men inte heller där 

finns det specifik återvinning för textil utan man får slänga det med övrigt brännbart. 
- Sämsta alternativet, tyvärr svårt att hitta ställen att lämna trasiga kläder till 
- Lagar om möjligt, i annat fall slängs de. 
- Försöker bli bättre på att lämna in mina trasiga kläder till exempelvis H&M 

3. Har du någon gång fått information från modebutiker gällande hur du ska 
hantera plagg när du inte längre har ett behov av att använda dem eller när de är 
trasiga? 

Av respondenterna som deltog i undersökningen svarade 66,1 procent att de aldrig fått någon 
information från butik gällande vad de ska göra med sina plagg när de inte längre har ett 
behov av dem. ”Tycker att butiker oftast bara vill sälja, vad som sen händer med sakerna är 
inte deras sak” kommenterar en av respondenterna i samband med frågan.  26,5 procent av 
respondenterna säger att de på något sätt fått information i ämnet, en av respondenterna gav 
följande kommentar på frågan ”En gång, genom boomerang och deras "boomerang-effekten" 
medan en annan av respondenterna säger ”Händer sällan men ibland gör butiker olika 
kampanjer för att lämna in kläder i utbyte mot rabatt. Vilket egentligen gör att de bara får 
sälja mer”. 

!  
Svarandes kommentarer:  

- Har aldrig hänt om det inte är som säljargument ex. Material är biologiskt nedbrytbart 
eller återanvändbart 

- Tycker att butiker oftast bara vill sälja, vad som sen händer med sakerna är inte deras 
sak. 
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- Händer sällan men ibland gör butiker olika kampanjer för att lämna in kläder i utbyte 
mot rabatt. Vilket egentligen gör att de bara får sälja mer. 

- En gång, genom boomerang och deras "boomerang-effekten" 
- Jag vet att man kan lämna på HM 

Om svaret var JA på fråga 3 svara på denna annars hoppa över: 
4.  Hur har modebutikerna kommunicerat denna information?  

40 procent av respondenterna som säger sig ha fått information om återvinning och insamling 
av kläder svarade att de fått informationen genom de modebutiker där de köper kläder, 
exempelvis genom skyltar och personal. 28 procent av de svarande har i kombination med 
andra alternativ svarat att de fått information genom marknadsföring från företagen. 

!  

1. Genom modebutiker där jag köper kläder (skyltar och/eller personal) 
2. Genom hemsidor till de modebutiker där jag köper mina kläder 
3. Genom modebutiker där jag köper kläder (skyltar och/eller personal), Genom hemsidor till de 

modebutiker där jag köper mina kläder 
4. Genom marknadsföring från modebutikerna (exempelvis på stan, tv-reklam etc.) 
5. Inget av ovanstående alternativ  
6. Genom modebutiker där jag köper kläder (skyltar och/eller personal), Genom marknadsföring från 

modebutikerna (exempelvis på stan, tv-reklam etc.) 
7. Genom modebutiker där jag köper kläder (skyltar och/eller personal), På produktpaketeringen 

( exempelvis folders, etiketter, omslagsplast etc.) 
8. På produktpaketeringen ( exempelvis folders, etiketter, omslagsplast etc.) 
9. Genom modebutiker där jag köper kläder (skyltar och/eller personal), Genom hemsidor till de 

modebutiker där jag köper mina kläder, Genom marknadsföring från modebutikerna (exempelvis på 
stan, tv-reklam etc.) 

10. Genom hemsidor till de modebutiker där jag köper mina kläder, Genom marknadsföring från 
modebutikerna (exempelvis på stan, tv-reklam etc.) 

11. Genom modebutiker där jag köper kläder (skyltar och/eller personal), Genom marknadsföring från 
modebutikerna (exempelvis på stan, tv-reklam etc.), På produktpaketeringen ( exempelvis folders, 
etiketter, omslagsplast etc.) 

12. Genom modebutiker där jag köper kläder (skyltar och/eller personal), Genom hemsidor till de 
modebutiker där jag köper mina kläder, Genom marknadsföring från modebutikerna (exempelvis på 
stan, tv-reklam etc.), På produktpaketeringen ( exempelvis folders, etiketter, omslagsplast etc.) 
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Svarandes kommentarer: 
- Minns inte exakt men vet jag sett det en gång för ngn tid sedan 
- En kompis berättade att hon hade blivit informerad 
- Jag funderar sällan själv över det så jag söker inte informationen 
- Enbart från HM 
- Dotter upplyste om detta. 

5. Hur skulle du vilja ta del av information från modebutiker gällande 
återvinning av textilier? 

Gällande frågan om hur respondenterna skulle vilja ha information gällande återvinning av 
kläder svarade 58 procent, genom endast detta alternativ eller i kombination med ett eller flera 
andra alternativ, att de vill ha informationen i de butiker där de köper kläder, till exempel 
genom personal och skyltar. Det alternativ som näst flest svarade var att de skulle vilja ha 
information på produktpaketering, 16,4 av respondenterna svarade endast detta alternativ. En 
av respondenterna gav förslaget ”Genom nyhetsbrev från butikernas kundklubbar jag är med 
i”. 

!  
1. Genom modebutiker där jag köper kläder (skyltar och/eller personal) 
2. På produktpaketeringen ( exempelvis folders, etiketter, omslagsplast etc.) 
3. Genom marknadsföring från modebutikerna (exempelvis på stan, tv-reklam etc.) 
4. Genom modebutiker där jag köper kläder (skyltar och/eller personal), genom hemsidor till de 

modebutiker där jag handlar.  
5. Inget av ovanstående alternativ 
6. Genom modebutiker där jag köper kläder (skyltar och/eller personal), Genom marknadsföring från 

modebutikerna (exempelvis på stan, tv-reklam etc.) 
7. Genom modebutiker där jag köper kläder (skyltar och/eller personal), genom hemsidor till de 

modebutiker där jag handlar,  Genom marknadsföring från modebutikerna (exempelvis på stan, tv-
reklam etc.) 

8. Genom hemsidor till de modebutiker där jag handlar, Genom marknadsföring från modebutikerna 
(exempelvis på stan, tv-reklam etc.), På produktpaketeringen ( exempelvis folders, etiketter, 
omslagsplast etc.) 

9. Genom hemsidor till de modebutiker där jag handlar, Genom marknadsföring från modebutikerna 
(exempelvis på stan, tv-reklam etc.) 

10. Genom modebutiker där jag köper kläder (skyltar och/eller personal), genom hemsidor till de 
modebutiker där jag handlar 

11. Genom modebutiker där jag köper kläder (skyltar och/eller personal), På produktpaketeringen 
( exempelvis folders, etiketter, omslagsplast etc.) 

12. Genom hemsidor till de modebutiker där jag handlar, På produktpaketeringen ( exempelvis folders, 
etiketter, omslagsplast etc.) 

13. Genom hemsidor till de modebutiker där jag handlar 
14. Genom modebutiker där jag köper kläder (skyltar och/eller personal), genom hemsidor till de 

modebutiker där jag handlar, På produktpaketeringen ( exempelvis folders, etiketter, omslagsplast etc.) 
15. Genom modebutiker där jag köper kläder (skyltar och/eller personal),Genom marknadsföring från 

modebutikerna (exempelvis på stan, tv-reklam etc.) 
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16. Genom marknadsföring från modebutikerna (exempelvis på stan, tv-reklam etc.), På 
produktpaketeringen ( exempelvis folders, etiketter, omslagsplast etc.) 

Svarandes kommentarer: 
- För dem som inte är så insatta i återvinning vore det nog lätt att ta till sig information 

om det kom på reklam eller via internet. 
- Genom nyhetsbrev från butikernas kundklubbar jag är med i. 
- Jag bryr mig inte om återvinning 

4.2 Observation i butik 

Ingen av de butiker författarna observerade hade någon uppenbar information gällande 
återvinning och insamling av kläder. I tre av de tio butiker sade personalen att de hade 
insamling av kläder. En av butikerna säger sig kommunicera detta genom både skyltning i 
butik och genom hemsidan, den andra endast genom hemsidan och den tredje butiken 
kommunicerar endast i butik. Enligt personalen i de butiker som har observerats är efterfrågan 
från kund avseende återvinning och insamling av kläder låg. Den enda butiken som sa sig ha 
kunder som efterfrågade detta var H&M. Ingen av de tre butiker där en observation av 
hemsidan gjordes hade någon tydlig och lättfunnen information. 

4.2.1 Bik Bok 

Observation: Ingen synlig insamlingsbox eller något synligt material för insamling. 
Svar från personal på de frågor som ställts: 

1. Nej, ingen insamlingsmöjlighet finns. 
2. Denna fråga ställdes inte då svaret på fråga ett var nej. 
3. Nästan ingen kund har efterfrågat denna möjlighet. 
4. Ingen information om detta. 

4.2.2 Carlings 

Observation: Ingen synlig insamlingsbox eller något synligt material för insamling. 
Svar från personal på de frågor som ställts: 

1. Nej, ingen insamlingsmöjlighet finns. 
2. Denna fråga ställdes inte då svaret på fråga ett var nej. 
3. Inga kunder har efterfrågat detta, de vill endast att vi ibland ska slänga ett par gamla 

byxor när de är inne och köper nya.  
4. Ingen information om detta. 

4.2.3 Dressman 

Observation: Ingen synlig insamlingsbox eller något synligt material för insamling. 
Svar från personal på de frågor som ställts: 
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1. Nej, ingen insamlingsmöjlighet finns. 
2. Denna fråga ställdes inte då svaret på fråga ett var nej. 
3. Inga kunder har efterfrågat detta, de vill endast att vi ibland ska slänga ett par gamla 

byxor när de är inne och köper nya.  
4. Ingen information om detta. 

4.2.4 Gina Tricot 

Observation: Ingen synlig insamlingsbox eller något synligt material för insamling. 
Observation hemsida: På hemsidan finns ingen uppenbar information för kunden gällande 
återvinning eller insamling av kläder. Vet kunden inte under vilken flik den ska titta är 
informationen svår att hitta då den enda informationen gällande detta finns under en frågor 
och svar flik som man inte når förens efter flera klick på hemsidan. 
Svar från personal på de frågor som ställts: 

1. Kunder har möjlighet att lämna in kassar med plagg. 
2. Företaget har tidigare testat att använda skyltar och förmedla information i 

skyltfönster men responsen har varit dålig och de har därför valt att sluta med detta. 
Numera informeras kunden om detta via hemsidan. 

3. Få kunder efterfrågar detta. 
4. Företaget har redan insamling av kläder. 

4.2.5 H&M 

Observation: Butiken har en synlig insamlingsbox framme vid kassan, men den 
uppmärksammades inte av författarna förrän butikspersonalen nämnde den. Ingen annan 
information i form av skyltar eller annat reklammaterial fanns synligt i butik. 
Observation hemsida: Det finns ingen information direkt när kunden kommer in på 
hemsidan. Det krävs flera klick och kunden bör leta efter just klädinsamling för att komma 
fram till information om återvinning och insamling av kläder. Informationen som finns är 
dock klar och tydlig.  
Svar från personal på de frågor som ställts: 

1. Kunder har möjlighet att lämna in kassar med plagg mot en värdecheck. För varje påse 
som lämnas in får kunden 50 kronor rabatt vid nästa köp för minst 300 kronor. 

2. Vi förmedlar information gällande insamling av textilier på hemsidan, sociala medier 
och i butik. Företaget har även haft speciella kampanjer där de förmedlar denna 
information extra tydligt i reklam och på deras shoppingkassar.  

3. Många kunder efterfrågar detta. 
4. Företaget har redan insamling av kläder. 
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4.2.6 JC 

Observation: Ingen synlig insamlingsbox eller något synligt material för insamling. 
Svar från personal på de frågor som ställts: 

1. Nej, ingen insamlingsmöjlighet finns. 
2. Denna fråga ställdes inte då svaret på fråga ett var nej. 
3. Inga kunder har efterfrågat detta. 
4. Ingen information om detta. 

4.2.7 Monki 

Observation: Ingen synlig insamlingsbox eller något synligt material för insamling. 
Observation hemsida: Ingen information hittades på hemsidan gällande deras klädinsamling 
i butik. Under fliken “Garment Care” informeras dock  kunden om att kläder som inte längre 
används bör lämnas till välgörenhetsorganisationer.  
Svar från personal på de frågor som ställts: 

1. Vissa butiker har insamling av kläder men inte alla. 
2. De butiker som har insamling av kläder har material om detta uppsatt i butiken hela 

tiden. 
3. Vi har inte märkt av någon särskild efterfrågan om återvinning av kläder. 
4. Företaget har redan till viss del insamling av kläder. 

4.2.8 MQ 

Observation: Ingen synlig insamlingsbox eller något synligt material för insamling. 
Svar från personal på de frågor som ställts: 

1. Nej, ingen insamlingsmöjlighet finns. 
2. Denna fråga ställdes inte då svaret på fråga ett var nej. 
3. Inga kunder har efterfrågat detta. 
4. Ingen information om detta. 

4.2.9 Rut and Circle 

Observation: Ingen synlig insamlingsbox eller något synligt material för insamling. 
Svar från personal på de frågor som ställts: 

1. Nej, ingen insamlingsmöjlighet finns. 
2. Denna fråga ställdes inte då svaret på fråga ett var nej. 
3. Inga kunder har efterfrågat detta. 
4. Ingen information om detta. 

!  22



4.2.10 Saint Tropez 

Observation: Ingen synlig insamlingsbox eller något synligt material för insamling. 
Svar från personal på de frågor som ställts: 

1. Nej, ingen insamlingsmöjlighet finns. 
2. Denna fråga ställdes inte då svaret på fråga ett var nej. 
3. Inga kunder har efterfrågat detta. 
4. Ingen information om detta. 
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5. Analys 

Under observationen som genomfördes kunde uppmärksammades en bristfällig 
kommunikation ut till kund i de butiker där insamlingsmöjligheter fanns. I två av de två 
butiker där insamlingsboxar för kläder fanns noterades ingen information som förtydligade att 
insamling faktiskt var möjlig. Detta kan sättas samman med den empiriska studie som 
genomförts då det i den kan utläsas att 66 procent av de svarande i enkätundersökningen 
aldrig fått någon information från butik gällande hur de ska göra med sina kläder när de inte 
längre önskar ha dem i sina ägor. Genom att ha granskat Shannon och Weavers 
kommunikationsmodell har ett gap identifierats mellan sändaren, i detta fall fast fashion 
företaget och mottagaren, kunden.  

!  

Av de 27% som säger sig ha fått information om insamling av kläder säger sig nästan 40% av 
dem att de fått informationen i butikerna. Det näst vanligaste sättet, gällande hur kunderna fått 
information om insamling av kläder, är genom marknadsföring från företagen. 28% svarade 
att det var genom detta alternativ de fått sin information. Då de svarande hade möjlighet att 
svara mer än ett alternativ i enkäten kan svaret ha angetts i kombination med andra alternativ. 

Mohorek och Webb (2015) förklarar att det som påverkar effektiviteten i Shannon och 
Weavers kommunikationsmodell är kodning, avkodning och störningar. För att dessa faktorer 
ska påverka kommunikationen krävs det att ett meddelande faktiskt har sänts ut. 
Enkätundersökningen visar att det i 66% av fallen inte kommunicerats något meddelande alls. 
En av de tre butikerna med insamlingsmöjlighet säger sig informera kunden om detta via 
hemsida och skyltning med mera, medan en av de tre butikerna kommunicerar endast via 
hemsida och den sista enbart genom skyltning i butik. Enligt den observation författarna 
genomförde på vederbörandes hemsidor, kan det utläsas att de två butiker som säger sig 
förmedla information via hemsidan, också gör det, medan den butik som säger att de inte 
förmedlar information via hemsidan uppmanar kunden att lämna in använda plagg till 
välgörenhetsorganisationer istället för till butikens egna insamlingar. H&M säger sig 
kommunicera information gällande återvinning och insamling av kläder genom skyltar med 
mera i butik. Enligt den observation som genomförts har dock ingen sådan information 
uppmärksammats i butiken. Gina Tricot berättade under observationen i butik att de testat att 
skylta med information om återvinning och insamling av kläder i butik, men att detta inte gett 
några goda resultat. Detta kan tänkas vara motsägelsefullt då det inte stämmer överens med 
den enkätundersökning som genomförts då 58 procent av de svarande säger sig vilja ha 
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information i ämnet just genom skyltar, personal med mera i butik. Då de svarande hade 
möjlighet att svara mer än ett alternativ i enkäten kan svaret ha angetts i kombination med 
andra alternativ. 

Ovanstående kan sättas i relation till Shannon och Weavers kommunikationsmodell och 
SMCR-modellen, då Mohorek och Webb (2015) samt Berlo (1961) talar om 
störningsfaktorerna kunskap och attityd som kan påverka hur meddelandet tas emot av 
mottagaren. Även Ekström och Salomonson (2014) påpekar att en ökad kunskap skulle ha en 
positiv påverkan. Gina Tricots skyltning för klädinsamling gav, enligt de själva, dåliga resultat 
och detta kan, enligt Mohorek och Webbs teori, bero på att Gina Tricots kunder inte hade 
tillräckligt med kunskap eller en positiv attityd till ämnet. Detta kan ha gjort att meddelandet 
ha fått en störning som lett till att avkodningen blivit felaktig och resultatet inte uppnåddes. 
En annan faktor som kan ha påverkat det negativa resultatet av Ginas Tricots skyltning kan 
enligt Berlos (1961) modell vara meddelandet. Berlo (1961) beskriver att byggstenarna i ett 
meddelande måste stämma för att det ska uppfattas på rätt sätt av mottagaren. Om en 
byggsten i Gina Tricots meddelande på något sätt har blivit fel, kan detta vara anledningen till 
att meddelandet inte mottagits på önskat sätt. 

Enligt den observation som genomförts i modebutiker i Femmanhuset i Göteborg kan det 
fastställas att fem av tio butiker inte har någon form av återvinning och insamling av kläder. 
Då butikerna inte har detta kommunicerar de inte heller ut information i butik, på hemsida 
eller annat sätt ut till konsument. Butiken som sändare har alltså inget meddelande att koda 
och signalera till mottagaren, det vill säga kunden, och enligt kommunikationsmodellen 
kommunicerar inte sändare och mottagare återvinning eller klädinsamling. Som Dolan (2002) 
skriver är det viktigt att flera aktörer på marknaden går ihop och tar ansvar, detta lägger 
ytterligare press på företagen och butikerna att kommunicera information gällande återvinning 
och insamling av kläder, samt att ha en faktisk insamling av kläder. 

Majoriteten av de svarande säger sig lämna gamla, men funktionella kläder till välgörenhet. 
Ett stort antal svarar även att de ger bort kläder till vänner och familj när de inte längre har 
användning för kläderna själva. Är kläderna trasiga väljer den största delen av de svarande att 
slänga dessa i hushållssoporna. Mer än 50 procent av de svarande har valt endast detta 
alternativ medan lite mer än 20 procent har valt detta alternativ i kombination med att till 
exempel sy om plaggen. Endast åtta procent av de svarande har valt alternativet, antingen i 
kombination med ett annat alternativ eller enbart alternativet, att de lämnar in kläderna till 
insamling i en butik. Att ett så stort antal av respondenterna svarar att de slänger trasiga kläder 
i hushållssoporna kan ha sin förklaring i att konsumenter, som nämnt tidigare, uppmanas att 
göra detta genom kommunernas hemsidor. En annan förklaring till detta kan vara att den 
information, som de butiker med insamlingsmöjligheter har, också har en bristfällig 
kommunikation och att budskapet att även trasiga kläder kan lämnas in av någon anledning ej 
kan tas emot av mottagaren. Detta styrker ytterligare det gap i kommunikationsmodellen som 
författarna uppmärksammat. 
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6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

De medel som använts för att uppnå uppsatsens syfte och besvara forskningsfrågorna har 
bestått i både en kvalitativ och en kvantitativ metod. I och med den kvantitativa metoden i 
form av en enkätundersökning, har vissa brister i efterhand uppdagats. Information kring de 
svarandes medvetenhet samt deras inställning kring klädåtervinning hade hjälpt oss att 
ytterligare kunna analysera de svar som har givits. Därför hade en eller flera frågor kring detta 
i efterhand varit önskvärt. 

Forskningsfrågan gällande hur butikerna kommunicerar kring återvinning av kläder har 
besvarats genom två observationer. Från början var tanken att endast en observation skulle 
genomföras. Denna skedde i ett antal utvalda butiker där författarna sökte efter material 
gällande insamling och återvinning av kläder i butik, samt att personalen i butikerna fick 
svara på några frågor. Efter denna observation genomförts kände författarna ett behov av att 
utöka observationen av de företag som hade eller sa sig ha insamling av kläder i butik. Den 
andra observationen gjordes för att se huruvida företagen även förmedlade denna information 
genom deras hemsidor.  

Den andra och sista forskningsfrågan om hur kunder tillgodogör sig information om 
återvinning av kläder har besvarats genom en enkätundersökning. Man kan vara kritiskt till 
valet att förmedla enkäten genom Facebook men författarna ville nå ut till så stor skara av 
respondenter som möjligt och ansåg därför den plattformen som den bäst lämpade. 

6.2 Resultat- och analysdiskussion  

H&M (2016) skriver på sin hemsida att deras mål med initiativet att samla in använda textilier 
är att reducera klädavfall och tära så lite som möjligt på jordens resurser. Detta kan tyckas låta 
motsägelsefullt då det vid observationen uppmärksammades att kunder som lämnar in påsar 
med kläder i utbyte får en värdecheck på 50 kronor att handla för vid köp för minst 300 
kronor. Denna värdecheck uppmanar till ytterligare köp vilket leder till mer konsumtion och 
ytterliga påverkan på jordens resurser och är tvärtemot vad H&M skriver i sina mål gällande 
initiativet.  

Under observationen talade de anställda, som författarna pratade med, inne på H&M bra om 
företagets arbete med insamling av kläder. De sa att de förmedlade initiativet på både deras 
hemsida och  genom sociala medier samt i butiken. När författarna var inne på hemsidan 
konstaterades det som relativt svårt att orientera sig fram till informationen om insamling av 
kläder. Företaget säger sig vilja förmedla informationen till så stor mängd kunder som 
möjligt, vi är därför kritiska till deras val av plats för informationen på hemsidan. Inte heller i 
butik återfanns någon information om insamling. Thurow och Nilsson (2008) skriver att 
kassaområdet i en butik är en viktig punkt för muntlig och visuell kommunikation och det är 
även i butik som kunder, enligt enkätundersökning, vill ha information. Ett sätt att tydligt 
förmedla denna information hade kunnat vara att nyttja området kring och bakom kassan, 
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samt personalens kunskap. I samband med ett köp skulle butikspersonalen kunna upplysa 
kunden om hur denna kan ta hand om sitt nya plagg på bästa sätt och samtidigt berätta vad 
kunden kan göra med plagget när det inte längre används. Detta kan stödjas av, som nämnt i 
inledningen, att det finns tre önskade sätt för företag att kommunicera hållbarhet i butik. 
Genom ett av dessa ska kunden kunna ta in informationen på en till två sekunder och som 
flera respondenter svarar i enkätundersökningen är det på så sätt de vill ha information om 
återvinning och insamling. Företagen borde nyttja detta sätt att kommunicera klädinsamling 
till sina kunder. 

Vid observationen som genomfördes i samband med detta arbete kunde författarna tydligt se 
brist på kommunikation om återvinning och insamling av textilier. Mer än hälften av de 
butiker som observanterna var inne i hade ingen kommunikation alls, detta för att företagen 
inte hade någon form av insamling och därför inte hade någon information om detta att 
förmedla till sina kunder. De anställda i butikerna kunde tydligt säga att deras kunder inte 
heller efterfrågade någon form av information kring insamling och inte heller någon faktisk 
insamlingsmöjlighet i butikerna. Författarna har förståelse för att kunder inte efterfrågar 
denna typ av insamling i butiker som aldrig har haft det. Vet man som kund att ett visst 
företag har möjlighet för insamling av gamla textilier, går man kanske automatiskt dit istället 
för att fråga runt i flera butiker. Ett antagande är att om fler hade efterfrågat insamling i 
butiker, även om butikerna i fråga inte har någon insamling för stunden, hade dessa känt en 
press att införa det för att tillfredsställa kundernas behov.  

Enligt Berlo (1961) behöver mottagaren av ett meddelande ha en god kunskap och en positiv 
attityd till informationen som förmedlas för att denna ska kunna uppfatta meddelandet på ett 
korrekt sätt. I det fall som beskrivits innan då Gina Tricot under en period testat att 
kommunicera information gällande insamling av textilier i deras butiker, men utan resultat. 
Anledningen till det dåliga resultatet kan vara att kunderna haft för dålig kunskap inom ämnet 
och därför inte kunnat ta emot informationen på rätt sätt. Om fler butiker och företag startade 
upp insamlingar av textilier och kommunicerade det genom kundernas önskade kanaler som 
tidigare redovisats i empirin, tror författarna att en större medvetenhet skulle uppstå hos 
kunderna. Uppfattningen är att detta skulle leda till en ökad kunskap och en mer positiv 
attityd kring ämnet hos kunder. Denna teori kan styrkas genom Dolan (2002) och Ekström 
och Salomonson (2014) då de båda skriver i sina artiklar att ett gemensamt samarbetsprojekt 
skulle vara till fördel för en mer hållbar konsumtion. 

Ekström och Salomonson (2014) diskuterar i sin artikel kring huruvida konsumenterna skulle 
orka lägga tid på att sortera ut sina hela och trasiga kläder för att sedan lämna de till insamling 
och återvinning. Undersökningen visar att detta inte skulle vara något problem då ungefär 70 
procent av respondenterna i enkätundersökningen valde bort alternativet att de slänger sina 
användbara kläder i hushållssoporna. Konsumenterna har då redan gjort en typ av sortering 
och kan därför antas att det inte skulle vara något hinder om insamlingsboxar för trasiga 
kläder skulle bli kommersiellt.  
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7. Slutsats 

Syftet med denna studie var att kartlägga och analysera modebutikers kommunikation till 
konsumenter gällande återvinning av textilier samt föreslå förbättrade metoder för 
kommunikation. Med hjälp av observationer och en enkätundersökning anser författarna 
syftet och frågeställningarna besvarade.  

De slutsatser som kan dras utifrån den teori som använts samt analyserna som gjorts är att det 
är få butiker som idag kommunicerar någon information kring återvinning av textilier. De 
butiker som säger sig ha information kring ämnet kommunicerar inte denna på ett uppenbart 
sätt ut till kunder. Detta hänger samman med slutsatsen att ett fåtal respondenter säger sig ha 
fått information angående återvinning och insamling av textilier från butik. Den information 
som respondenterna säger sig ha tillgodogjort sig har de fått främst genom de modebutiker, 
skyltar och personal, där de köper sina kläder.  

7.1 Vidare forskning 

Förslag på vidare forskning inom det område som tagits upp i denna studie skulle kunna vara 
att utöka den studie som genomförts. Under denna studie har ett mindre område observerats 
och det skulle vara intressant att se hur utfallet blivit om studien genomförts i större 
geografiskt område. Då våra observationer endast gjordes i butik skulle det vara intressant att 
ha kontakt med företagens ledning för att se hur de tänker kring ämnet, men även se om och 
hur de arbetar med liknande projekt.  

Studiens fokus har legat på fast fashion företag, men för att få en bredare inblick i återvinning 
och insamling av kläder hade vidare forskning kunnat studera alla sorters modeföretag. Detta 
för att kunna jämföra om skillnader finns mellan dessa.  
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9. Bilagor 

9.1 Observationsschema i butik 

1. Författarna kollar efter uppenbar information gällande återvinning och insamling av 
kläder, så som skyltar och insamlingsboxar.  

2. Ställde fyra frågor till en personal i butikerna. 

9.2 Observationsschema på hemsida 

1. Kollade efter information om klädåtervinning och insamling av kläder på startsidan.  
2. Letade vidare på hemsidan för att se om det fanns någon information någon 

annanstans.  

9.3 Observationsfrågor 

1. Har ni någon form av insamling av trasiga eller gamla kläder som era kunder inte 
längre vill ha? 

2. Om ja på fråga ett:  
Hur kommunicerar ni detta till era kunder? 

3. Är det många kunder som efterfrågar detta? 
4. Hur ser det ut i framtiden gällande insamling av kläder från kunder hos ert företag? 

9.4 Enkätfrågor 

1. Vad gör du med dina kläder när du inte längre har ett behov av att använda dem? 
Exempelvis ur tiden eller tröttnat. 

- Slänger i hushållssopporna  
- Lämnar till välgörenhet 
- Syr om 
- Ger bort till vänner och familj  
- Säljer på exempelvis loppis och tradera 
- Lämnar till insamling i butik 

2. Vad gör du med dina kläder när de är trasiga? 
- Slänger i hushållssopporna  
- Lämnar till välgörenhet 
- Syr om 
- Ger bort till vänner och familj  
- Säljer på exempelvis loppis och tradera 
- Lämnar till insamling i butik 
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3. Har du någon gång fått information från modebutiker gällande hur du ska hantera 
plagg när du inte längre har ett behov av att använda dem eller när de är trasiga? 

- Ja  
- Nej 
- Vet ej 

4. Om svaret var JA på fråga 3 svara på denna annars hoppa över:  
Hur har modebutiken kommunicerat denna information? 

- Genom modebutiker där jag köper kläder (skyltar och/eller personal) 
- Genom hemsidor till de modebutiker där jag köper mina kläder 
- Genom marknadsföring från modebutikerna (exempelvis på stan, tv-reklam etc.) 
- På produktpaketeringen ( exempelvis folders, etiketter, omslagsplast etc.) 
- Inget av ovanstående alternativ (lämna gärna en kommentar om hur ifall detta blir ditt 

svarsalternativ) 

5. Hur skulle du vilja ta del av information från modebutiker gällande återvinning av 
textilier? 

- Genom modebutiker där jag köper kläder (skyltar och/eller personal) 
- Genom hemsidor till de modebutiker där jag köper mina kläder 
- Genom marknadsföring från modebutikerna (exempelvis på stan, tv-reklam etc.) 
- På produktpaketeringen ( exempelvis folders, etiketter, omslagsplast etc.) 
- Inget av ovanstående alternativ (lämna gärna en kommentar om hur du skulle vilja te 

emot informationen ifall detta blir ditt svarsalternativ) 
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9.5 Förtydligande bild av enkätsvar fråga 1 
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