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Abstrakt 
 

Titel: Turn trash into treasure – Kommunikation av hållbar fast fashion i butiksmiljö 

Författare: Filippa Karlsson & Pauline Krogsböll 

Handledare: Åsa Lindström 

Examinator: Christine Tidåsen 

Kurs: Kandidatuppsats, 15hp. Företagsekonomi, Detaljhandel och Service 

management, Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan, VT 2017 

 

Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna studie är att analysera och frambringa en djupgående förståelse för 

hur företag inom fast fashion-branschen implementerar insamling av brukade textilier i 

butiksmiljön, som en del av deras hållbarhetsarbete. Studien avser även att identifiera 

hur företagen kommunicerar ut dessa hållbarhetsinitiativ till konsumenten medan de 

befinner sig i butiksmiljön. Vidare syftar studien till att kartlägga de möjligheter och 

utmaningar som detta medför för ett företag. Utifrån syftet formulerades tre 

forskningsfrågor; 

 

1. Vilken betydelse har insamlingsaktiviteter i butiksmiljö inom fast fashion-

företags hållbarhetsarbete?  

2. Hur utformas och tillämpas kommunikation av hållbarhet och 

insamlingsaktiviteter inom fast fashion-branschen i butiksmiljö? 

3. Vilka möjligheter och utmaningar medför kommunikationen av och arbetet med 

hållbarhet och insamlingsaktiviteter i butiksmiljö för fast fashion-företag? 

 

Metod 

Studien är en fallstudie rörande hållbarhet inom fast fashion-branschen i Sverige. 

Studien är av kvalitativ metod som präglas av ett induktivt synsätt med deduktiva 

inslag. Vidare har studien utförts genom semistrukturerade intervjuer med sju 

respondenter. Metodvalet grundar sig i att vi ansåg att det gav en djupare inblick i 

fenomenet.  

 

Slutsatser 

Studien implicerar att marknadsföring är en betydande del för framgången av 

hållbarhetsaktiviteter inom butiksmiljön. Detta framgår till stor del av att konsumenter 

anses vara mer benägna att engagera sig i aktiviteter som insamling vid erhållande av 

kunskap gällande processen. Studien påvisar även att insamlingsaktiviteter bidrar till 

kontakt med konsumenteten, vilket i sin tur medför en möjlighet för företagen att sprida 

kunskap och engagemang. Arbetet med hållbarhet och insamling är inte endast ett sätt 

för företag att sprida kunskap utan även utöka sitt ansvar sett till deras affärsverksamhet. 

Vidare klargör studien att företag har stora möjligheter till att både engagera sig själva 

och sina konsumenter gällande hållbar produktion och konsumtion genom sitt 

hållbarhetsarbete och insamlingsaktiviteter.  

 

Nyckelord 

Fast fashion, Hållbarhet, Insamlingsaktiviteter, Återvinning, Återanvändning, 

Kommunikation 
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Purpose 

The purpose of this study is to analyze and provide a profound understanding of how 

companies in the fast fashion industry implement the collection of used textiles in the 

store environment as part of their sustainability initiatives. Furhtermore, the study aims 

to identify the opportunities and challenges that this entials for a company. Based on the 

purpose, three research questions were formulated; 

1. What is the significance of collection activities in the store environment within 

fast fashion comapnies sustainability work? 

2. How is communication of sustainability and collection activities in the fast 

fashion industry designed and applied in the store environment? 

3. What opportunities and challenges entails the communication of and the work 

with sustainability and collection activities in the store environment for fast 

fashioned companies? 

 

Method 

The study is a case study concerning sustainability in the fast fashion industry in 

Sweden. The study is of a qualitative method that is characterized by an inductive 

approach with deductive elements. Furthermore, the study has been conducted through 

semi-structured interviews with seven respondents. The method selection is based on 

our belief that it would give us a deeper insight into the phenomenon. 

 

Conclusions 

The study implies that marketing is a significant part of succeeding with activities 

regarding sustainability within the store environment. This is due to the fact that 

consumers are considered more likely to engage in activities, such as collection of used 

textilies, when obtaining knowledge of the process of the activity. The study also shows 

that collection activities contribute to companies gaining contact with consumers, wich 

in turn leads to an opportunity for the company to distribute knowledge for further 

consumers commitment. Work regarding sustainability and collection of used textiles is 

not only a way for companies to spread knowledge, but also expand their 

responsibilities to their business. Furthermore, the study clarifies that companies have 

great opportunities to engage themselves and their consumers in sustainable production 

and consumption through their work regarding sustainability and collection activities.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

En svensk konsument slänger omkring 8 kg textilier i sitt hushållsavfall varje år 

(Ekström & Salomonson, 2014). Sedan 2004 har konsumtionen av kläder i Sverige ökat 

med omkring 50 procent, vilket dessutom har medfört att mer textilier avyttras och 

slängs (Kant Hvass, 2014; Zamani, Svanström, Peters, & Rydberg, 2015). Kadolph 

(2014) och Wang (2006) hävdar dock att det endast är en liten andel av dessa produkter 

som sedan återanvänds eller återvinns. Trots att såväl produktion som konsumtion är 

bidragande faktorer till den ekonomiska tillväxten, så bör även den ökade avyttringen av 

textilier tas i beaktning. Vidare framhäver Ekström & Salomonson (2014) att över 60 

procent av Sveriges befolkning slänger användbara kläder, som inte längre är i bruk, i 

sina hushållssopor.   

 

Svensk Handel (2016) betonar att framtiden inom den svenska detaljhandeln avser att 

göra rätt och göra gott, varför hållbarhet har utvecklats från en trend till en självklarhet 

och fungerar som en drivande funktion för tillväxt och innovation. År 2016 uppgav tre 

av fyra företag inom svensk detaljhandel att de arbetar aktivt med hållbarhet, vilket är 

en ökning från 2015 då endast två av tre företag var engagerade i denna typ av frågor 

(Svensk Handel, 2016). Av dessa företag anser nio av tio att hållbarhet ger en 

ekonomisk lönsamhet på lång sikt, vilket har utmynnat i att hållbarhetsfrågor blivit mer 

aktuella och fått ett allt större fokus.  

 

En definition görs av Wilson (2015) som framhäver hållbarhet som en utveckling där 

man tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 

tillfredsställa sina behov. Wiese et al. (2012) betonar hur ny forskning är förenlig med 

Corporate Social Responsibility (CSR) där miljömässiga, sociala och ekonomiska 

dimensioner av hållbarhet inkluderas och understryker det ömsesidiga samspelet mellan 

dessa. CSR kan även länkas till People, Planet, Profit, vilket refererar till en ställning 

där företag avser att harmonisera de tre aspekterna med de ansträngningar som företaget 

utför och således vara ekonomiskt stabila, miljövänliga samt ta ett socialt ansvar 

(Marrewijk, 2003). Följaktligen kan hållbarhet koncentreras till såväl miljömässigt som 

socialt ansvarstagande, där företag utifrån dessa perspektiv kan frambringa ett attraktivt 

produktutbud till sina konsumenter samt anpassa sina affärsstrategier till utvecklingen 

inom klädbranschen gällande hållbarhet (Svensk Handel, 2016). 

 



  
 

2 

Inom klädbranschen har de stora kedjeföretagen ett väl utvecklat arbete kring hållbarhet 

som på senare tid har integrerats i många företags affärsmodeller (Svensk Handel, 

2016). Då dagens klädindustri ständigt är i förändring, har trycket från sociala media 

och modebloggar frambringat en ökad efterfrågan på nyheter och kreativitet (Hwa 

Kyung & Van Dyke, 2015). Fenomenet fast fashion har växt fram utifrån denna 

atmosfär, då det syftar till att introducera nya trender på marknaden så snabbt och så 

förmånligt som möjligt genom att påskynda produktionsprocessen. Genom att 

komprimera ledtider kan företagen tillfredsställa marknadens efterfrågan och Hayes & 

Jones (2006) menar att fenomenet innebär att ha rätt produkt på rätt plats vid rätt 

tidpunkt. Beroende på produktens kvalitet och trendkänslighet varierar den exakta tiden 

för hur länge en konsument använder plagget och Joung (2014) menar att fast fashion-

branschen uppmanar till en slösaktig kultur då produkterna som framställs mestadels 

beräknas användas omkring tio gånger innan avyttring. 

 

Ekström & Salomonson (2014) framhåller hur klädernas snabba förändringstakt har 

expanderat över tid, samtidigt som det har skett en utveckling av såväl massproduktion 

som konsumentkultur. Vidare hävdar författarna att fast fashion involverar en kort 

produktionscykel och Domina & Koch (1999) understryker hur kläder och textilier är 

konsumentvaror med stark återvinnings- och återanvändningspotential. Återanvändning 

definieras av Ekström & Salomonson (2014) som användning av produktens 

ursprungliga funktion, det vill säga att kläder återanvänds som kläder, medan 

återvinning fastställs som återanvändning av produktens materialegenskaper. Dessa två 

alternativ anses i hög grad vara mer ekonomiska och miljövänliga än avyttring, då de 

förlänger produktens eller materialets livscykel. Fortsättningsvis menar Domina & 

Koch (1999) att ökad uppmärksamhet beträffande hållbarhet, återvinning och 

återanvändning hos konsumenterna kan resultera i mindre avyttring av kläder och 

textilier som kanaliseras till sopstationer, så kallade deponier. Genom att erbjuda 

konsumenterna fler valmöjligheter till återvinning eller återanvändning belyser Domina 

& Koch (1999) att det kan stimulera ett mer miljömedvetet beteende.  

 

Lange & Nordfält (2012) betonar att en essentiell kvalifikation för att uppmärksamma 

konsumenterna är att framhäva kommunikationen av fenomenet i butiksmiljön. Enligt 

författarna är det en väsentlig del för företagen att frambringa en förståelse för hur 

utformningen av butikslandskapet kan influera konsumenternas beteende. Lange & 

Nordfält (2012) framhåller även att användningen av skyltning, aktiviteter och 

kampanjer i butiksmiljön kan vara avgörande för om konsumenterna tar till sig det 
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förmedlade budskapet. Butikskommunikationen understryks av författarna som 

vägledande, varför den bör inriktas på fokuseringspunkter för att öka uppmärksamheten. 

 

1.2 Problematisering 

I takt med att kunskapsnivån expanderar bland såväl företag som konsumenter, samt det 

faktum att miljöproblemen antagit en allvarligare roll i samhället, har vikten av hållbara 

metoder ökat avsevärt (Wiese et al., 2012). Svensk Handel (2016) belyser hur stora 

företag generellt engagerar sig mer i hållbarhetsfrågor jämfört med små företag, något 

som kan antas ha sin grund i det faktum att det är ett tidskrävande arbete där stora 

resurser erfordras. Hållbarhetsaspekter inom fast fashion-branschen kan därmed ses 

utifrån två dimensioner, nämligen konsument- och företagsperspektiv, där båda sidorna 

har möjlighet att påverka och förbättra hur hållbarheten inom branschen ska utvecklas 

(Payne, 2015). 

 

Även om tidigare forskning uppmärksammar problemet kring den ökade konsumtionen 

och dess negativa inverkan på miljön, så beskriver de även svårigheten i att minska 

konsumtionsnivån i samhället (Ekström & Salomonson, 2014). Kant Hvass (2014) 

understryker relevansen av att se detta ur ett företagsperspektiv, då det är företagens 

designers, producenter och marknadsförare som skapar de kläder som omvandlas till de 

produkter som sedan avyttras. Tidigare studier, framställda ur ett konsumentperspektiv, 

indikerar hur fast fashion-företag uppmuntrar konsumenter till ett “slit och släng”-

beteende, där produkten hastigt förlorar sitt värde och konsumenten uppmanas till att 

slänga och ersätta denna innan den verkliga brukningstiden är uppnådd. Kant Hvass 

(2014) menar att fler klädföretag har börjat utvärdera och inspektera sina affärsmodeller 

för att frambringa ett mer holistiskt synsätt där de ser till ansvar efter konsumtion samt 

avfallshantering och på så vis inkorporera ett mer aktivt hållbarhetsarbete. Ekström & 

Salomonson (2014) föreslår att en alternativ åtgärd är att öka medvetenheten angående 

kläders och konsumtionens negativa inverkan på miljön samt att uppmärksamma de 

åtgärder som kan vidtas för att minimera konsumtionens påverkan.   

 

Kant Hvass (2014) beskriver hur tillgängligheten att lämna in kläder till återvinning- 

eller donationsstationer är av avgörande betydelse för om en konsument kommer 

återvinna sina oönskade plagg eller inte. Ytterligare ett problem gällande återvinning 

kopplat till kläder är att många konsumenter är villrådiga angående skicket som en 

produkt besitter och saknar kunskap om huruvida den kan återanvändas eller återvinnas 

(Kant Hvass, 2014). Detta resulterar i att åtskilliga mängder av kläder istället hamnar på 
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deponi, vilket bidrar till att stora massor av textilier går förlorade. Morgan & Birtwistle 

(2009) menar att fast fashion-branschens lågkostnadsproduktion stödjer användningen 

av blandat material i allt större utsträckning, varför det blir svårare att utvinna 

resurserna. Företag uppmanas till att använda rena material i produktion och komponera 

plagg som är “lätta” att plocka isär så att återvinningen inte medför “down cycling”, 

vilket innebär att materialet försämras under återvinningen (Fletcher, 2013). Morgan & 

Birtwistle (2009) belyser därmed vikten av att guida konsumenterna till ett förbättrat 

beslutsfattande efter konsumtionen. Vidare understryker Wiese et al. (2012) att den 

ökade kunskapsnivån även kan bidra till förändringar i konsumenternas beteende, något 

som uppenbaras på så sätt att konsumenter i dagsläget lägger mer pengar på 

miljömärkta och hållbara produkter än tidigare inom klädbranschen. 

 

Allwood, Laursen, de Rodriıguez & Bocken (2015) framhåller däremot att den största 

klimatboven inom klädbranschen inte primärt är konsumenterna, utan snarare företagen 

med dess produktion och tillverkning. Produktionen erfordrar stora mängder fossila 

bränslen för att skapa den elektricitet som krävs för att värma upp vatten och luft. 

Författarna belyser även den oerhörda mängden vatten och kemikalier som krävs för att 

producera kläder. Payne (2015) betonar hur man kan frambringa ett reducerat behov av 

nyproduktion, och därmed minska mängden farliga utsläpp, genom att skapa nya 

produkter av gamla textilier eller förlänga dess användbarhet. Således ligger företagens 

ansvar enligt Ekström & Salomonson (2014) i att utveckla hållbara alternativ till fast 

fashion och sedan marknadsföra dessa för att göra konsumenterna mer miljömedvetna 

och engagerade. Trots att många fast fashion-företag har fört ett mer aktivt arbete och 

skapat fler initiativ gällande expansion av hållbarhet, återvinning och återanvändning, 

framhåller Kant Hvass (2014) att det är ett återkommande och välkänt problem som 

behöver uppmärksammas ytterligare. 

 

Hållbar avyttring är något som företagen har en möjlighet att påverka genom att erbjuda 

sina konsumenter att kunna lämna in brukade textilier. Dock menar Pedersen & Gadetti 

(2015) att lösningen till hållbarhet inom klädbranschen inte endast är att implementera 

insamlingsstationer i butiker, utan att företagen måste se över sina affärsstrategier. 

Vidare betonar Shen, Zheng, Chow & Chow (2014) ytterligare en dimension av 

företagens hållbarhetsarbetet vilket är att disponera information angående återvinning 

och återanvändning av använda produkter samt konsumenternas möjligheter att lämna 

in dessa. Information kring återvinning, återanvändning, hur textilierna kommer att 

hanteras samt vad organisationerna använder textilierna till, kan tänkas engagera och 
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motivera konsumenterna till att delta i initiativet. Genom att företag delar med sig av 

information gällande hållbarhetsarbete och de olika dimensionerna, kan det främja 

konsumenternas kunskap samt bidra till fortsatt utbildning inom området (Shen et al. 

2014).   

 

Shen et al. (2014) hävdar att tidigare forskning indikerar hur marknadsföring kan 

stimulera mer miljövänlig konsumtion. Därmed kan företag marknadsföra hur de aktivt 

arbetar med att vara mer hållbara och på så sätt förmedla en förståelse av värdet kopplat 

till hållbarhet. Författarna understryker att grön marknadsföring är mer än att endast 

förbinda miljövänliga produkter till ett varumärke. Grön marknadsföring definieras av 

Shen et al. (2014) som en marknadsföringstaktik gällande produkters hållbarhet, vilket 

berör exempelvis återvunna material samt aspekter beträffande produktion och dess 

process. En effektiv taktik gällande grön marknadsföring ur ett företagsperspektiv, är att 

fastställa specifika namn på de initiativ som företagen bedriver.  

 

En dimension som uppmärksammas av Shen et al. (2014) är vikten av ett företags 

informationsdelning till sina konsumenter. I en intervju av Rosengren (2017) uttryckte 

Elin Frendberg, vd för Svenska Moderådet, att det finns ett stort antal 

hållbarhetsinitiativ inom klädindustrin som främjar miljömedvetenhet men att 

branschen behöver bli bättre på att kommunicera ut sitt arbete. Förmedlingen av 

information kan underlätta konsumenternas bedömning av företagets etiska policys, 

varför tillgängligheten av information relaterat till hållbart mode även främjar 

konsumentens identifiering av produkter vars egenskaper har en reducerad 

miljöpåverkan. Inom detta område finns det en stor potential för förbättring då endast 

ett av tre handelsföretag idag informerar konsumenter om hur de kan göra för att 

konsumtionen ska bli mer hållbar och miljövänlig. Vidare diskuterar Kotler (2011) hur 

olika marknadsföringsmetoder kan modifieras utifrån påtryckningar av konsumenterna 

och menar att det tidigare funnits två kriterier för hur en konsument väljer att 

konsumera, nämligen funktionella och känslomässiga. Dock hävdar Kotler (2011) att 

konsumenter i dagsläget även adderat ett tredje kriterium, närmare bestämt hur väl ett 

företag uppfyller sitt sociala ansvar. 

 

Trots att digitaliseringen ständigt expanderar, menar Handelsrådet (2016) att 

marknadsföringen som sker i den fysiska butiksmiljön har blivit en allt viktigare del för 

återförsäljarna. Thang & Tan (2003) framhåller att butiksmarknadsföring inkluderar 

samtliga marknadsföringsaktiviteter som utövas i butiksmiljön, det vill säga, allt ifrån 
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visuell marknadsföring till produktplacering och skyltning. Enligt Handelsrådet (2016) 

influeras konsumenternas beteende och köpintentioner av såväl utformningen som 

atmosfären i butikslandskapet, varför det är av intresse för företagen att vara 

uppdaterade med relevant kunskap för att på så sätt kunna förmedla rätt budskap. Då 

butikernas funktion har förändrats belyser Nordfält (2007) att marknadsföringen i denna 

miljö blivit allt mer omfattande och antagit nya skepnader. Således kan butikerna 

betraktas som marknadsplatser och Nordfält (2007) understryker betydelsen av att 

konsumenterna bemöts av innovation, inspiration och information i butikslandskapet. 

 

Hållbarhetsaspekterna inom fast fashion-branschen har expanderat markant under de 

senaste åren och är idag ett aktuellt ämne i tillväxtfasen. Flertalet företag har anammat 

ett mer hållbart synsätt, samtidigt som kunskapen och påtryckningarna har ökat från 

konsumenterna (Weise et al., 2012). Då trenden gällande hållbarhet, återvinning och 

återanvändning allt mer övergår till en självklarhet, kan det bli kostsamt för de företag 

som inte väljer att bli delaktiga i förfarandet. Såväl Kant Hvass (2014) som Weise et al. 

(2012) beskriver avsaknaden av forskning kring ämnet ur ett företagsperspektiv, varför 

vår studie avser att undersöka hållbarhetsinitiativ och hur dessa marknadsförs i butik 

utifrån denna aspekt. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att analysera och frambringa en djupgående förståelse för 

hur företag inom fast fashion-branschen implementerar insamling av brukade textilier i 

butiksmiljön, som en del av deras hållbarhetsarbete. Studien avser även att identifiera 

hur företagen kommunicerar ut dessa hållbarhetsinitiativ till konsumenten medan de 

befinner sig i butiksmiljön. Vidare syftar studien till att kartlägga de möjligheter och 

utmaningar som detta medför för ett företag. 

 

1.4 Forskningsfrågor 
 

1. Vilken betydelse har insamlingsaktiviteter i butiksmiljö inom fast fashion-

företags hållbarhetsarbete?  

2. Hur utformas och tillämpas kommunikation av hållbarhet och 

insamlingsaktiviteter inom fast fashion-branschen i butiksmiljö? 

3. Vilka möjligheter och utmaningar medför kommunikationen av och arbetet med 

hållbarhet och insamlingsaktiviteter i butiksmiljö för fast fashion-företag? 
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1.5 Avgränsning och definition av termer 

Denna rapport har ej som syfte att undersöka kommunikation av insamlingsaktiviteter 

ur ett konsumentperspektiv, utan inriktar sig på ett företagsperspektiv. Rapporten syftar 

heller inte att granska kommunikation och marknadsföring på sociala media, internet 

eller andra sätt som skiljer sig från butiksmiljön. Den ekonomiska aspekten av 

hållbarhet kommer inte att beröras i studien. Vidare är rapporten avgränsad till att 

endast undersöka företag inom fast fashion-branschen i Sverige. 

 

Fast fashion-branschen spelar en stor roll i studien då fallstudien ämnar beröra företag 

inom den aktuella branschen. Definitionen av fast fashion i studien kommer att vara i 

enlighet med Kozlowski, Searcy & Bardecki (2015), vilka fastställer begreppet som 

företag vars kläder produceras och säljs till låga kostnader och priser samt är avsedda 

för att användas ett limiterat antal gånger. Produktionen och distributionen definieras av 

korta ledtider. 

 

Med begreppet hållbarhet syftar vi att följa Wilsons (2015) definition som framhäver 

hållbarhet som en strategi där man tillgodoser dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Vidare fastställer 

Arrigo (2016) ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter som de tre 

beståndsdelarna av hållbarhet, denna studie kommer dock endast att behandla de sociala 

och miljömässiga elementen. 

 

Insamlingsaktiviteter som bedrivs av företagen är de aktiviteter som ser till att ta tillvara 

på produkten i slutet av dess produktlivscykel och ser till att skapa ett cirkulärt flöde. 

Insamlingen har för avsikt att distribuera produkten på så sätt att dess potentiella värde 

ses till genom antingen återanvändning eller återvinning.  

 

Definitionen av återanvändning och återvinning i studien instämmer med Ekström & 

Salomonsons (2014) definition, där återanvändning ser till att produkten återanvänds 

efter dess ursprungsfunktion medan återvinning återanvänder produktens 

materialegenskaper.  

 

Kommunikation avser i denna studie de marknadsföringsaktiviteter som bedrivs främst 

inom butiksmiljön, men även generella kampanjer och hemsidan. Vidare ser 

kommunikationen till hur företaget förmedlar sitt budskap.  
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2 Metod 

2.1 Undersökningsmetod 

Den undersökningsmetod som definierar denna studie är av kvalitativ karaktär och 

strukturen har väglett och styrt hur vi konkret har tillämpat en specifik metod samt 

analyserat insamlade data. Bryman & Bell (2013) beskriver kvalitativ metod som en 

forskningsstrategi, vars huvudfokus berör ord och inte kvantifiering. Det innebär att vår 

studie är uppbyggd av ett färre antal källor, men att dessa karaktäriseras som detaljerade 

och djupgående. Holme & Solvang (1997) hävdar att det primära syftet med kvalitativ 

metod är att dels få en djupare inblick i det fenomen som studeras och dels att kunna 

framställa en helhetsbild av den kontext som fenomenet inbegrips i. Då studien avser att 

specificera insamlingsaktiviteter för ett flertal företag blir fenomenet komplext, varpå 

intervjuer utfördes för att få en bild av processernas egenartade egenskaper. Holme & 

Solvang (1997) framhåller även att forskarens tolkning eller uppfattning av insamlade 

data och information är av yttersta vikt inom kvalitativa studier. 

 

Det kvalitativa angreppssättet är relevant för studien eftersom den syftar till att 

presentera en mer djupgående förståelse för hur fast fashion-branschen använder 

insamlingsaktiviteter som ett sätt att kommunicera hållbarhet med konsumenten medan 

de befinner sig i butiken. Yin (2013) betonar hur kvalitativ forskning karaktäriseras av 

människors verkliga sammanhang och förhållanden, då den sociala interaktionen inte 

hämmas av förutbestämda frågeformulär. Följaktligen kan respondenternas perspektiv 

och åsikter skildras och Yin (2013) understryker betydelsen av att framhäva 

studiedeltagarnas synsätt som ett viktigt syfte med den kvalitativa undersökningen. 

Kvalitativa metoder baseras enligt Bryman & Bell (2013) primärt på djupgående 

intervjuer och fallstudier, där intentionen är att kunna tolka och förstå kontexten 

omkring oss med en subjektiv utgångspunkt. Kvalitativa forskare framställs av 

Alvesson & Sköldberg (2008) som granskare av företeelser i deras konkreta kontext och 

eftersträvar att tolka eller förstå ett särskilt fenomen utefter de implikationer som 

respondenterna förmedlar. Med anledning av att studien syftar till att tolka och förstå 

problematiken gällande ett specifikt fenomen med utgångspunkt i respondenternas 

redogörelser, överensstämmer Alvesson & Sköldbergs (2008) presenterade definition 

med denna undersökningens forskare. 

 

2.2 Forskningsansats 

I det induktiva angreppssättet ingår det att försöka förstå och tolka bakomliggande 

mönster istället för att den data som samlas in ska passa till idéer som definierats på 
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förhand (Bryman & Bell, 2013).  Patton (2002) beskriver att kvalitativa undersökningar 

har ett fokus riktat främst till utforskning, upptäckt samt ett induktivt analyssätt. Patton 

(2002) framför att undersökaren observerar ett fenomen eller en situation som sedan 

leder fram till existerande mönster inom fenomenet. Studien tog sin form i det att vi har 

uppmärksammat fast fashion-företags insamlingsinitiativ av textilier i butiksmiljöer. 

Vidare beskriver Thornberg & Fejes (2015) att observationer och erfarenheter ligger till 

grund för de slutsatser som forskarna drar. Författarna belyser även att induktiva 

slutsatser inte är bindande då det finns en möjlighet att framtida observationer kan skilja 

sig ifrån det som observerats tidigare.  

 

Vi har i denna undersökning utfört intervjuer då detta ger möjlighet till att få en 

djupgående inblick samt ger oss en bättre förståelse för vad som är relevant för 

respektive företag och dess process gällande arbete med hållbarhet, återvinning och 

återanvändning. Det induktiva synsättet låter undersökningen därmed utläsa mönster för 

respektive företag som sedan kommer ligga till grund för analysen. Thornberg & Fejes 

(2015) belyser dock att det sällan är så att studier är strikt deduktiva eller strikt 

induktiva eftersom det är vanligt med inslag från den andra ansatsen. Vår studie 

innefattar deduktiva inslag då delar av teorin utformades innan den empiriska 

insamlingen. Merriam & Tisdell (2016) beskriver detta stadie som deduktivt eftersom 

man under processen för datainsamling kommer att se till om fenomenen som 

identifierats i det tidiga stadiet överensstämmer med den data som samlas in längre 

fram. Vidare framställer Merriam & Tisdell (2016) arbetet gällande jämförelse och 

kontrastering mellan flera företag och fall, genom att först identifiera och beskriva de 

olika fallen för att sedan jämföra dessa och utläsa mönster, likheter samt skillnader. 

Följaktligen behandlar studiens empiri företagen samt respondenterna separat vid 

insamlingen av data och integreras sedan i avsnitt 4 Empirisk och teoretisk analys och 

diskussion för att urskilja likheter, skillnader och generella mönster gällande 

klädföretagens arbete med hållbarhet, återvinning och återanvändning.  

 

2.3 Fallstudie 

För att granska och få en djupare inblick i hur marknadsföring av insamlingsaktiviteter 

används i butiksmiljö, bedömer vi att det erfordras mer än ett fast fashion-företag för att 

utfallet ska bli så trovärdigt som möjligt. Vi anser att studiens tillförlitlighet expanderar 

markant genom att tillämpa undersökningen på mer än ett fallstudiesubjekt. Således 

utgörs studiens empiriska material av flertalet fast fashion-företag och studien kan 

därmed benämnas som en fallstudie på en särskild bransch. Yin (2007) framhåller att 
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denna typ av undersökning studerar ett fenomen i dess verkliga sammanhang och 

understryker att metoden går att använda i många differentierade situationer. Vidare 

hävdar Denscombe (2016) att det primära syftet med denna typ av studie är att belysa 

det generella genom att undersöka det specifika. 

 

Yin (2007) understryker hur fallstudier främst lämpar sig som forskningsdesign i de 

situationer då det är problematiskt att särskilja fenomenet från kontexten. Fallstudier 

kan enligt Merriam (1994) omfatta studier gällande en person, en plats, en grupp, en 

organisation eller en händelse. Således kan vår studie framställas som en fallstudie, 

eftersom vi bedömer att de fast fashion-företag som undersöks i det här fallet 

tillsammans utgör en grupp. Studien fokuseras till ett fåtal företag för möjligheten att få 

ett mer holistiskt synsätt av hur företagen arbetar med hållbarhet, återvinning och 

återanvändning samt kommunikationen av detta. Förhoppningen om att få mer 

mångskiftande och ingående svar är ytterligare en anledning till varför vi valt att 

genomföra intervjuerna hos flertalet företag istället för ett. 

 

2.4 Datainsamling 
2.4.1 Primärdata 

2.4.1.1 Intervjuer 

Hur kvalitativ metod ska definieras är enligt Alvesson & Sköldberg (2008) inte 

självklart, men ett centralt kriterium är att beakta och fokusera på mångtydig och öppen 

empiri. För att besvara studiens forskningsfrågor har vi valt att genomföra intervjuer där 

respondenten besitter en ansvarsroll, då vår ambition är att se på ämnet ur ett 

företagsperspektiv. Denna typ av metod är ytterst lämplig eftersom den tillhandahåller 

de verktyg som anses behövas för att lära känna respondenterna på ett bättre sätt 

(BiCicco-Bloom & Crabtree, 2006). Detta kan enligt Bryman & Bell (2013) vara en 

fördel på grund av det faktum att man kan få en allt djupare förståelse kring 

respondenternas åsikter och värderingar. Vår undersökning är designad utifrån 

semistrukturerade intervjuer, vilket enligt Bryman & Bell (2013) är en intervju 

konstruerad med hjälp av en intervjuguide, där det ingår förutbestämda öppna frågor. 

Detta gör att respondenten får en större frihet att utforma sina svar, något som kan 

generera nya intressanta frågor (BiCicco-Bloom & Crabtree, 2006). Följaktligen har 

våra intervjufrågor kunnat anpassas utefter mottagaren eftersom standardiseringen är 

belagd i betydelsen och inte i orden.  

 

Vår studie genomförde fyra personliga intervjuer, två intervjuer via telefon och en via 

Skype. Samtliga intervjuer hade en varaktighet mellan 20 till 40 minuter och vi båda 
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deltog vid alla intervjuer förutom två. Att båda deltog vid merparten av intervjuerna 

säkerställde det faktum att vi kunde återge en så korrekt bild som möjligt av de ämnen 

och områden som diskuterades. På grund av geografiska svårigheter, fanns det ingen 

möjlighet för båda att delta vid två av intervjuerna. Således var vi oerhört noggranna 

med att dokumentera och registrera rådata för att på så sätt kunna framställa riktig 

redogörelse. 

 

2.4.1.2 Urval 

Då en kvalitativ studie syftar till att frambringa en mer djupgående förståelse för det 

ämne som studeras, menar Holme & Solvang (1997) att det är av betydelse att urvalet 

som görs är anpassat för att uppnå undersökningens syfte. Av denna anledning har 

studien begränsats till klädbranschen med ett fokus på fast fashion-företag. Ett 

målinriktat urval beskrivs av Ahrne & Svensson (2011) som det mest frekventa och 

optimala inom kvalitativ forskning, eftersom de respondenter som väljs är väsentliga för 

studiens frågeställningar. Följaktligen understryker författarna att forskaren genom ett 

målinriktat urval, vill frambringa en enhetlighet mellan respondenterna som deltar i 

studien och de forskningsfrågor som presenteras. Eftersom vår studie grundar sig i att få 

en djupare förståelse och ökad kunskap gällande kommunikation av 

insamlingsaktiviteter i butiksmiljö, har vi valt att tillämpa målinriktat urval av 

respondenterna för vår insamling av primärdata. 

 

Vidare hävdar Merriam (1994) att urvalet även baseras utifrån ett eller flera kriterier, 

varför en ytterligare benämning är kriterierelaterat urval. Det främsta kriteriet som vi 

har utgått från vid val av respondenter är att företaget aktivt arbetar med återvinning 

eller återanvändning. Den definition vi gör av aktiv är att företagen ska ha ett pågående 

arbete med insamlingsaktiviteter eller samarbeten med andra intressenter där 

klädinsamlingar sker. Eftersom studien syftar till att undersöka kommunikation av 

insamlingsaktiviteter i butiksmiljö är anledningen till ovanstående kriterium uppenbar. 

En granskning av såväl butiker som företagens hemsidor har gjorts för att säkerställa att 

respondenterna är relevanta för studien. Ett annat primärt kriterium som ligger till grund 

för studien är att företagen som undersöks tillhör klädbranschen, då studien avser att 

undersöka återvinning och återanvändning av kläder och textilier. Dessutom innehåller 

studien en informantintervju, vilket innebär att personen som intervjuas besitter kunskap 

inom området som studeras, men står utanför det (Holme & Solvang, 1997). 

 

Datainsamlingen utgörs av sju personer som arbetar aktivt med hållbarhet inom 

klädbranschen, där sex stycken är respondenter och en figurerar som informant. Av våra 
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sex respondenter tituleras fem som butikschefer och en som varumärkes- och 

kommunikationschef, medan vår informant är Associate professor på Handelshögskolan 

i Stockholm samt forskningsledare för Mistra Future Fashion. En mer detaljerad 

presentation av respondenterna och informanten återfinns i avsnitt 4.1 Tillämpning och 

betydelse. Såväl respondenterna som informanten är utvalda då de uppfyller kriterierna 

för studien. Anledningen till varför vi har valt att intervjua butikschefer är att de arbetar 

i och ansvarar för den miljö vi granskar. Vidare arbetar varumärkes- och 

kommunikationschefen på Myrorna, vilka för ett aktivt arbete med klädinsamling och 

samarbetar med fast fashion-företag. Det gör att respondenten är oerhört relevant för 

studien, då en helhetsbild av processen kan frambringas. Vad gäller informanten besitter 

hon ovärderlig expertkunskap beträffande hållbarhet och miljöarbete inom 

klädbranschen, varför hon är ytterst betydelsefull för undersökningen. 

 

2.4.2 Sekundärdata 

Fangen & Sellerberg (2011) definierar sekundära källor som data som existerade redan 

innan undersökningen. Bryman & Bell (2013) framhäver att sekundärdata kan vara 

insamlat av forskare, marknadsundersökare och professionella organisationer. Vidare 

beskriver Bryman & Bell (2013) att sekundärdata kan fungera som ett komparativt 

inslag vid kombination med primärdata. Oavsett om källan är av primär eller sekundär 

karaktär är det kritiskt att se till kvaliteten av källan (Merriam & Tisdell, 2016). I denna 

studie har företagens hemsidor observerats för att få en överblick av det organisatoriska 

arbetet gällande hållbarhet, återvinning och återanvändning. Hemsidorna har både 

komparativa och kompletterande funktion till primärdata. Publikationer på företags 

hemsidor beskriver Bryman & Bell (2013) vara ett sätt att dels få bakgrundsinformation 

om företaget men även ett sätt för forskarna att få tillträde till företaget. Respondenterna 

har flertalet gånger refererat till företagens respektive hemsidor för exakt information, 

varpå vi har bedömt att hemsidorna varit av relevans för studien och framförallt 

analysen. Företagens egna hemsidor anser vi ha en funktion i denna studie då de kan 

förmedla mer precis information beträffande initiativ, mål och mätningar som berör det 

hållbarhetsarbete företaget bedriver.  

 

2.4.3 Operationalisering 

En intervjuguide skapades för att kunna operationalisera syftet. Bryman & Bell (2013) 

beskriver operationalisering som en utformning av de begrepp som forskarna vill 

fördjupa sig i. Vidare menar Bryman & Bell (2013) att begreppen används som 

grundstenar i litteraturgenomgångens utformning samt för studiens process. Begreppen i 

studien reflekterar således de delar av fenomenet som anses viktiga. Vi började med att 
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skriva upp huvudområden för våra intervjuer utifrån vårt syfte och de frågeställningar vi 

har i arbetet. Utifrån dessa huvudteman utformade vi sedan två frågor per tema och 

skrev upp ett antal stödord till oss själva. Varje fråga i intervjuguiden har ett syfte, 

vilket vi ville vara noga med att förklara exakt varför denna fråga ställdes. För att endast 

ha med relevant teori i vår litteraturgenomgång anpassade vi denna utefter vår 

intervjuguide och benämner därmed de teorier som berör respektive område. 

Operationaliseringen är således utförd på ett induktivt sätt, och inte deduktiv, eftersom 

vi inte har utgått från teorierna när vi skapade vår intervjuguide. Intervjuguiden 

återfinns under 7 Bilaga A – Intervjuguide och operationaliseringen under 7 Bilaga B – 

Operationalisering. 

 

2.5 Databearbetning 
2.5.1 Tolkning 

Starrin & Svensson (1994) förmedlar en övergripande tanke om att sanningen är relativ 

och att den kan vinklas enligt olika perspektiv. Detta är något som hermeneutiken ger 

teoretiskt stöd åt. Förståelsen grundas i att alla delperspektiv bör kopplas till ett 

helhetsperspektiv. Författarna menar att det finns olika tolkningar av “fakta” och att 

dessa tolkningar är perspektivberoende. Tolkningen börjar redan vid första mötet med 

det som ska tolkas, en så kallad förförståelse, vilken sedan bearbetas och förändras 

under hela tolkningsprocessen (Starrin & Svensson, 1994). Författarna belyser vikten av 

att beskriva dessa förförståelser så att läsaren ska kunna följa utvecklingen samt att 

transparens ska råda genom studien. I denna studie utgör forskningsläget, det vill säga 

det som tidigare studerats och formulerats, förförståelsen vilket redovisas under avsnitt 

3 Litteraturgenomgång. Förförståelsen utgör även utgångspunkten för att närma sig det 

som tolkas i studien.  

 

Olsson & Sörensen (2011) lyfter fram hermeneutik som en holistisk filosofi som 

innefattas av den kvalitativa metoden. Författarna definierar perspektivet som en 

tolkning där man försöker förstå mänskliga erfarenheter och människors situationer. 

Syftet med att använda sig av ett hermeneutiskt perspektiv är att fånga upplevelser och 

uttrycka samt tolka och förstå omgivningar för att sedan försöka fånga och förklara 

dessa. Starrin & Svensson (1994) menar att hermeneutiken söker efter kunskap om hur 

innebörden och intentioner hos människor och fenomen sedda i sina sammanhang kan 

förstås. Sammantaget ligger allt detta till grund för vår verklighet vilket sedan utgör den 

ram som tolkas och vi försöker förstå omvärlden inom. Erfarenheter som ges genom ett 

möte med en människa bör sedan hanteras systematiskt och prövas för att öka 
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intervjuarens möjlighet till förståelse för människan och situationen (Starrin & 

Svensson, 1994).  

 

Studien har utförts med ett arbetssätt baserat på en hermeneutisk grundsyn då 

intervjuerna avser att skapa förståelse för ett fenomen och en situation som utgör 

respondentens verklighet. För att studien skulle kunna fånga företagens arbete gällande 

insamlingsaktiviteter har det varit centralt för oss att få en förståelse för 

hållbarhetsarbetet samt att företaget har fått förmedla sin egna tolkning av deras 

hållbarhetsarbete. För att en extensiv tolkning ska kunna ske är det kritiskt att man ser 

till del- och helhetsperspektiv, samt att man under processen gång växlar och går fram 

och tillbaka mellan perspektiven (Olsson & Sörensen, 2011). Studien fastställer därmed 

de olika företagens arbete som delperspektiv, vilka sedan sätts i kontext med varandra 

och slutligen jämförs för att på så sätt skapa en helhetsbild som kan relateras till 

branschen snarare än företagen. Valet av strategin har sin grund i det 

kunskapsperspektiv som vi har, syftet med studien samt den kunskapsnivå som studien 

avser att fokusera på.  

 

2.5.2 Transkribering 

Vid våra intervjuer har vi valt att både spela in och föra anteckningar för att frambringa 

en högre tillförlitlighet. Under intervjuerna använde vi oss av två inspelningsinstrument, 

dels för att garantera oss ifall den ena ljudupptagningen skulle ha dålig kvalitet, men 

även för att inte riskera att behöva säkerhetskopiera inspelningen. Vid intervjuerna där 

endast en av oss kunde närvara provinspelade vi innan samtalet inleddes för att försäkra 

oss om att ljudupptagningen fungerade enligt våra preferenser. Då vi ansåg att det var 

viktigt att vara observanta under intervjuerna och inte enbart förlita oss på 

inspelningarna, förde vi båda anteckningar. De anteckningar som gjordes var främst 

nyckelord som diskuterades av våra respondenter och vår informant, vilka har varit till 

hjälp under analysarbetet. 

 

Enligt Denscombe (2016) är det betydelsefullt att förbereda och organisera kvalitativa 

data innan den analyseras. För att bearbeta den insamlade data har vi valt att 

transkribera samtliga intervjuer för att på så sätt kunna förstå och frambringa en så 

rättvis bild som möjligt av respondenternas och informantens erfarenheter, 

framställningar och uppfattningar. Transkriberingen har varit ett essentiellt verktyg för 

studien då det har hjälpt oss att kunna strukturera och analysera den insamlade data på 

ett enklare sätt. Denscombe (2016) framhåller även att mängden rådata som måste 

transkriberas kan variera beroende på syftet med dess tillämpning. Då vi har haft för 
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avsikt att kunna genomföra jämförelser mellan företagen och utläsa mönster valde vi att 

transkribera samtliga intervjuer i sin helhet. 

 

2.5.3 Strukturering 

Christensen, Andersson, Carlsson & Haglund (1998) beskriver hur den kvalitativa 

analysens primära intention är att framhäva underliggande mönster och processer som 

återfinns i den insamlade data. Författarna framhåller att man under processens gång 

kontinuerligt måste reducera mängden data för att tillgängliggöra och frambringa en 

helhetsbild av det fenomen som behandlas. För vår studie har det inneburit att vi brutit 

ner det transkriberade materialet för att hitta olika nyckelord som tydliggjorde och 

beskrev innehållet. Enligt Christensen et al. (1998) kan nyckelorden även framställas 

som kodning och betonar att de mest betydelsefulla bör skrivas ner i ett dokument, så 

kallat memo, för att konkretisera sammanhanget. Utifrån de nyckelord som kodats har 

vi sammanställt det empiriska materialet i olika memon för att skapa en klarare bild av 

fenomenet. I dessa memon har vi sedan integrerat data från våra olika respondenter och 

informanten för att kartlägga ett helhetsperspektiv för varje enskilt tema. 

 

Med utgångspunkt i reduktionen av datamaterialet och de nyckelord som identifierats 

från datainsamlingen har struktureringen av avsnitt 4 Empirisk och teoretisk analys och 

diskussion vuxit fram. Christensen et al. (1998) understryker att nyckelorden skapar en 

mönsterbildning genom att de sammansätts och således relateras till varandra. Den 

mönsterbildning som vi har kunnat urskilja under processens gång ligger även till grund 

för de kategorier och teman som analysen och diskussionen består av. Såväl rubrikerna 

som underrubrikerna är ett resultat av datamaterialets innehåll, vilket innebär att vi inte 

har använt oss av några förutbestämda kategorier. Även rubrikerna för avsnitt 3 

Litteraturgenomgång har utformats efter dessa nyckelord. Struktureringen har varit en 

viktig del för vår analys och diskussion eftersom den har underlättat vårt arbete gällande 

samspelet av vårt undersökningsproblem, det insamlade datamaterialet och vår 

litteraturgenomgång. 

 

2.6 Kvalitetskriterier 
2.6.1 Validitet och reliabilitet 

Begreppet validitet är ett kriterium som berör om studien, och den metod studien är 

kopplad till, mäter det som är avsett att mätas (Bryman & Bell, 2013). Larsen, 

Kärnekull & Kärnekull (2009) understryker att validitet till stor del berör insamlandet 

av data som är relevant för den frågeställning som ämnar att besvaras i studien. Den 

intervjuguide som har utformats särskilt för denna studie, kan tillsammans med oss som 
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författare ses som mätinstrumentet. Enligt Yin (2013) krävs det att såväl teoretiskt som 

empiriskt material granskas utifrån ett kritiskt perspektiv, för att studien på så sätt kan 

kunna uppnå en hög validitet och trovärdighet. Eftersom vårt empiriska material avser 

att generera svar på studiens forskningsfrågor, har dessa varit grundläggande vid 

utformningen av intervjuguiden. Följaktligen har frågorna formulerats med oerhörd 

noggrannhet utifrån undersökningens syfte för att på så sätt kunna tillförsäkra oss om att 

mätinstrumentet mäter det som studien avser att undersöka.   

 

Reliabilitet beskrivs av Merriam (1994) som överförbarhet och innebär att resultatet 

från en studie inte avviker avsevärt ifall undersökningen skulle realiseras igen. Enligt 

Bryman & Bell (2013) kan begreppet sammankopplas med pålitlighet och författarna 

menar att kvalitativa studier kan medföra vissa svårigheter gällande att replikera 

resultat. Studien har sin utgångspunkt i de respondenter och den informant som har 

intervjuats och deras bild av fenomenet som undersöks. Respondenterna är alla aktiva 

inom olika företag vilket bidrar med olika perspektiv och synsätt på deras egna 

verklighet. Eftersom studien är uppbyggd av tolkningar från såväl respondenter och 

informanten som oss själva, grundar den sig i en viss subjektivitet. Studien syftar inte 

till att kunna replikeras, utan vår intention är att snarare att kunna göra en jämförelse, 

det vill säga om en likadan studie görs om exempelvis tre år så ska man kunna se en 

utveckling snarare än en replikering. 

 

Denscombe (2016) menar att tillförlitlighet kan vara ett mer relevant begrepp än 

reliabilitet i samband med kvalitativ forskning. Merriam (1994) presenterar tekniker en 

författare kan använda sig av vid utförandet av en kvalitativ studie för att stärka såväl 

validiteten som reliabiliteten, och dessa inbegriper kriterier för urval, grundläggande 

teori samt användandet av olika metoder. Således har studien utformats efter dessa 

riktlinjer för att säkerställa en högre tillförlitlighet. Ambitionen med undersökningen har 

varit att uppnå en så hög validitet och reliabilitet som möjligt. Intervjuerna har därför 

utförts med precision, där en noggrann registrering av svaren har skett genom såväl 

anteckningar som inspelningar, varför högre pålitlighet för vårt empiriska kapitel kunde 

genereras. Med anledning av att det empiriska materialet inte kunde misstolkas, 

frambringades även ett mer trovärdigt resultat. 

 

2.6.2 Intern logik 

Starrin & Svensson (1994) beskriver intern logik som en av de vanligast tillämpade 

kvalitetskriterierna. Författarna definierar kriteriet så att det ser till harmonin mellan 

forskningsfrågor, datainsamling och analysteknik. Vidare ser harmonin till att 
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forskningsfrågorna bör styra datainsamlingstekniken samt analysen, varpå författarna 

menar att studien inte bör vara låst till en specifik metod. Denna studie är utförd genom 

kvalitativ metod då forskningsfrågorna avser att kartlägga företagens hållbarhetsarbete 

genom återvinning och få en fördjupad inblick i kommunikationen av detta i 

butiksmiljön. Detta ledde således till att intervjuer utformades som den bäst lämpade 

metoden för att skapa en sammankopplad studie.  

 

Starrin & Svensson (1994) argumenterar för att processen där problemet inte är styrande 

för val av metod är förenligt med kvalitativa studiers processtänk. Harmonin avser att 

studien, och arbetet kring den, ska vara en sammanfogad konstruktion, exempelvis att 

resultatdiskussionen bör vara noga återkopplad till problemställning. På så sätt kopplas 

kriteriet till det hermeneutiska perspektivet då alla delar av studien bör bidra till 

helheten. För att beakta helheten av studien har vi kompletterat och redigerat både 

metod- och litteraturgenomgångskapitlet för att endast beröra det som under processen 

visats vara relevant för denna studie. Kriteriet på harmoni blir således graden av 

harmoni mellan delar och helhet (Starrin & Svensson, 1994).  

 

2.6.3 Etiskt värde 

Starrin och Svensson (1994) lyfter etiskt värde som en viktig aspekt av en vetenskaplig 

studie. Generella ramverk specificerar att författarna inte bör utgöra skada, undvika 

vilseledning, säkerställa medgivande från inblandade parter samt garantera integritet 

och skydd (Tracy, 2010). Vidare är det även av stor vikt att författarna garanterar 

noggrannhet genom att undvika plagiat och bedrägeri. Dock argumenterar Starrin och 

Svensson (1994) även emot kriteriet på så sätt att högt etiskt värde ofta reducerar andra 

kvaliteter i en studie. Med detta menar författarna att det kan uppstå en slitning mellan 

validitet och etik, exempelvis i de fall då studien utförs som en fallstudie och någon av 

respondenterna vill vara anonyma. Inför samtliga intervjuer har respondenten eller 

informanten fått godkänna inspelning av intervjun samt att de har fått möjligheten att 

avböja en medverkan med namn i studien. Respondenterna och informanten har även 

blivit erbjudna möjligheten att läsa och godkänna transkriberat material. 

 

Vidare framhäver Starrin & Svensson (1994) att författarna bör fortskrida med 

försiktighet när det kommer till att dra slutsatser. Författaren bör vara medveten om hur 

denne förmedlar sin information, hur den kan tolkas samt hur den kan misstolkas för att 

öka kvaliteten av studien (Tracy, 2010). Etiska aspekter berör även att författarna bör 

behandla den intervjuade med respekt. Råmaterialet som samlats in är skyddat från 

offentligheten, dock presenteras bearbetad data i studien med respondenternas 
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godkännande. Vi har haft för avsikt att återspegla data enligt det som vi uppfattar som 

sanning och förmedla det våra respondenter har delgett som deras sanning. För att 

förbereda våra respondenter så mycket som möjligt, skickades ett utkast av de frågor 

som låg till grund för intervjun innan intervjutillfället. Under intervjuerna hade 

respondenterna och informanten även möjlighet att avstå från att svara på frågor som de 

inte ville eller kunde svara på. 

 

2.7 Forskningsprocess 

Ämnet för studien var något som vi båda var överens om sedan innan. Vår utbildning 

specificerar sig dels mot detaljhandel samt att vi båda har ett genuint intresse för 

utvecklingen av branschen, varför vi ansåg att det var ett självklart val för studien. 

Vidare är hållbarhet ett ämne som är aktuellt idag inom branschen och något som 

fortfarande är under utveckling då fler och fler detaljhandelsföretag implementerar 

hållbarhet i sin affärsmodell. Hållbarhet är ett brett ämne med många aspekter, således 

ansåg vi att vi ville beröra en del av den praktiska nyttan som företag har gällande 

arbete med hållbarhet. Efter egna erfarenheter inom klädbranschen har vi fått erfara hur 

företag arbetar med insamlingsaktiviteter men inte den bakomliggande processen. Efter 

att ha fördjupat vår kunskap inom ämnet genom utforskande av artiklar och böcker så 

uppdagade vi att de flesta undersökningarna inom ämnet var utformade ur ett 

konsumentperspektiv. Det fanns således ett gap kring företagens perspektiv och hur de 

praktiskt implementerat hållbarhetsarbetet, mer specifikt återvinning och 

återanvändning och marknadsföringen av detta. 

 

Studien är utformad kring hur företagen arbetar med hållbarhet, återvinning och 

återanvändning samt hur de sedan marknadsför detta mot konsumenterna i butiksmiljön. 

Anledningen till denna inriktning var att forskning belyser att företag arbetar med 

hållbarhet och ansvarstagande i slutet av produktlivscykeln och varför de arbetar med 

det, men vi upplevde inte att det var riktigt definierat hur. Vi anser att butiken är det 

forum där företag har en stor möjlighet till att informera och engagera konsumenterna 

och valde därför att fördjupa oss i hur företagen tagit till vara på denna möjlighet.  

 

Litteraturgenomgången utformades för att vi som författare och läsarna skulle få en 

djupare förståelse för branschen samt hur de arbetar med och marknadsför 

hållbarhetsinitiativ. Genomgången kom sedan att ligga till grund för de forskningsfrågor 

som vi ansåg lämpliga efter fördjupning inom tidigare forskning. Valet av metod tog sin 

grund i att vi ville ha en dialog med relevanta företag för att få deras perspektiv och för 



  
 

19 

att kunna få en omfattande bild av hur branschen arbetar med insamling av textilier. 

Således ansåg vi att intervjuer skulle ge oss den kommunikation som utförandet av 

studien krävde. Intervjuguiden utformades av den teoretiska genomgången och syftet 

som ligger till grund för studien.  

 

Relevanta personer, såsom forskare inom handel och hållbarhet, samarbets-

organisationer och detaljhandelsföretag, kontaktades i ett tidigt stadie av studien för att 

boka intervjutillfällen. Efter en del kommunikation med olika individer bokades sju 

intervjuer in. Under tidsperioden för intervjuer fick vi en nyvunnen kunskap inom 

ämnet och ansåg därmed att det var insamlingsaktiviteterna som företagen erbjöd sina 

konsumenter som var det mest centrala att undersöka i studien. Syftet för studien 

anpassades därför till det kartläggning som gjordes av branschen således att inriktningen 

ändrades från återvinning till insamlingsaktiviteter. Detta gjordes då återvinning visades 

vara en konsekvens, eller följd, av insamlingen. Vidare marknadsför företagen både 

återvinning och återanvändning i sina butiker, men detta genom att erbjuda insamling. 

För att fortskrida med studien anpassades även litteraturgenomgången till den nya 

inriktningen. 

 

Arbetssättet för den empiriska och teoretiska analysen är i enlighet med det induktiva 

perspektivet eftersom analysen har formats av att vi gått tillbaka till rådata och utförda 

intervjuer för att utarbeta analys och slutsatser. Vidare har även avsnitt 3 

litteraturgenomgång anpassats efter den data som insamlats. Hur analysen har 

bearbetats och utformats återfinns under rubriken 2.5 Databearbetning där tolkning, 

transkribering och strukturering behandlas. Avsnitt 4 Empirisk och teoretisk analys och 

diskussion ligger sedan till grund för de slutsatser vi har kunnat dra i avsnitt 5 

Slutsatser. Processen som helhet är beskriven kontinuerligt under hela metodkapitlet. 

 

2.8 Metodkritik 

Bryman & Bell (2013) hävdar att den främsta kritik som kvalitativa 

undersökningsmetoder får motstå är att de är subjektiva, vilket innebär att forskarnas 

egna tolkningar av den insamlade information styr metoden. Följaktligen är vi 

införstådda med att det föreligger en risk för att vårt metodval har påverkat studiens 

resultat, eftersom resultatet kan ha reflekterats av våra egna intressen och de faktorer 

som vi anser vara av relevans. Dock har vår avsikt för studien ständigt varit att förmedla 

respondenternas och informantens verklighet av fenomenet och inte den objektiva 

bilden, varför subjektivitet inte behöver bedömas som negativt ur denna aspekt. 
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Dessutom är en kvalitativ metod lämpligast för studier där man vill fördjupa sig inom 

ett specifikt ämne, vilket också är anledningen till varför vi har valt att genomföra 

undersökningen med en kvalitativ forskningsmetod. Vidare menar Bryman & Bell 

(2013) att kvalitativ forskning i stora drag utförs med ett begränsat urval, vilket gör att 

det kan finnas svårigheter med att applicera resultaten till andra situationer. Trots att 

antalet respondenter i studien är relativt få, bedömer vi dock att delar av resultatet går 

att generaliseras till andra branscher inom textilindustrin. Detta eftersom hållbarhet, 

insamlingsaktiviteter, återvinning, och processerna bakom till stor del sker med hjälp av 

externa företag som arbetar brett över hela industrin. 

 

Svensson & Starrin (1996) understryker att det kan vara en utmaning att få 

respondenten att kommentera samtliga kategorier och områden som ska beröras av 

intervjun när de är semistrukturerade. Författarna belyser även att det är av betydelse att 

intervjuaren inte ställer ledande frågor, då det kan framkalla missvisande effekt på 

resultatet. Intervjueffekten visar sig enligt Larsen et al. (2009) genom att respondenten 

svarar i enlighet med vad denne tror att intervjuaren eftersträvar att få för svar, eller 

möjligtvis försöka dölja okunskap och ovisshet, varför respondenten försöker att vara 

till lags för intervjuaren. Trots detta bedömer vi att semistrukturerade intervjuer är det 

mest lämpliga alternativet med anledning av att respondenterna ges en möjlighet att fritt 

kunna diskutera kring ämnet, olika perspektiv och egna åsikter gällande hållbarhet, 

återvinning, återanvändning och kommunikation, samtidigt som de svarar på frågorna. 

Vidare anser vi att den semistrukturerade metoden har gett oss det stöd vi behövde, i 

form av de teman och nyckelord som behandlades, för att på bästa sätt kunna genomföra 

intervjuerna. 

 

Vad gäller sekundärkällor har vi valt att ha ett kritiskt förhållningssätt eftersom 

företagen endast väljer att publicera det som de själva är benägna att dela med sig av 

och kan därmed utelämna viss information som skulle bidra till en tydligare helhetsbild. 

Detta understryks av Merriam & Tissdell (2016) som menar att det finns en stor 

komplexitet gällande Internetkällor och dess förmåga att kunna vrida på ett fenomen 

eller beskriva en missvisande bild. Även Bryman & Bell (2013) lyfter fram den 

bristande kontrollen av kvaliteten på data som en möjlig risk vid användning av 

sekundärdata. Trots detta anser vi att företagens hemsidor är tillförlitliga källor då 

företagen är välkända samt väletablerade. Vidare bedömer vi att organisationernas egna 

publikationer fungerar som ett bra komplement till kvalitativa intervjuer vid utförande 

av fallstudie. 
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3 Litteraturgenomgång 

3.1 Hållbarhet 
3.1.1 Hållbarhet i affärsmodellen   

Sett till klädindustrin idag beskriver Pal (2016) att företag har möjlighet att 

vidareutveckla sitt ansvarstagande inom hållbar konsumtion genom att implementera 

initiativ som ser till att skapa en mer cirkulär produktlivscykel. Detta kan företag 

exempelvis göra genom att samla in förpackningar och anta ekonomiskt ansvar genom 

att erbjuda insamling av produkter samt utbilda konsumenten till ökat medvetande om 

konsumtionens negativa effekter. Åtgärderna har för avseende att minska belastningen 

på naturens resurser så väl som att förlänga produkters livslängd. Vidare beskriver Pal 

(2016) och Arrigo (2016) att det holistiska värdesystemet således blir att förlänga 

materiella produkter genom immateriella tjänster. Definierat till klädbranschen kan 

insamlingsaktiviteter vara ett sätt för företag att förlänga värdesystemet. 

 

Företag bör se till vilken belastning en produkt har för miljön, vilket ofta regleras av 

lagar och myndighetsbeslut (Pal, 2016). Företagen bör även ta ekonomiskt ansvar och 

därmed täcka samtliga kostnader samhöriga till insamling, återvinning och avyttring av 

produkter. Detta kan enligt Pal (2016) bedömas som att företaget tar ansvar för 

produkten under hela livscykel och därmed internaliserar kostnaden för miljön. 

Ansvarstagandet kan även inrymma möjligheten som företag har att förse intressenter 

med relevant information ansluten till produkten och på så sätt skapa förståelse. Detta 

styrks ytterligare av Arrigo (2016) som framhäver att företag inom mode- och 

klädbranschen bör uppvisa ett högre transparent arbetssätt gentemot konsumenterna. 

Kant Hvass (2014) belyser även företagens möjlighet att kommunicera för att informera 

samt utbilda konsumenter då författaren menar att konsumenter inte är helt införstådda 

med vilka negativa konsekvenser som konsumtion kan leda till. 

 

3.1.2 Corporate Social Responsibility 

Arbetet med hållbarhet är ett sätt för företag att ta ställning mot de anklagelser som 

riktas till branschen gällande dess negativa miljöpåverkan (Arrigo, 2010). Pedersen, 

Gwozdz & Hvass (2016) beskriver att allt fler företag väljer att inkorporera hållbarhet i 

affärsmodellen. Detta kan enligt Pal (2016) bero på att företag antingen vill följa den 

rådande trenden rörande hållbarhet eller bemöta externa samt interna påtryckningar. 

Arbetet kring hållbarhet kan definieras som att möta sina intressenters behov utan att 

minimera förmågan att möta framtida behov (Pedersen et al. 2016). Fortsättningsvis 

betonar Arrigo (2016) att framgång inom hållbarhetsarbete endast kan uppnås om tre 



  
 

22 

element omfattas av arbetet, nämligen ekonomiska, sociala och miljömässiga. För att 

kunna göra detta beskriver Pedersen et al. (2016) att företagen behöver upprätthålla och 

se till sin ekonomiska tillväxt såväl som det sociala kapitalet, samtidigt som arbetet 

bidrar till hållbarhet. För att initiativen och implementeringen ska anses hållbar är det av 

betydelse att hållbarhetsaspekter implementeras i affärsmodellen utifrån ett långsiktigt 

perspektiv. Såväl Pedersen et al. (2016) som Pal (2016) framhäver vikten av att ha ett 

holistiskt synsätt vid hållbarhetsarbete och dess värdeförmedling. 

 

Utvecklingen av hållbarhet har inneburit att företag börjat ta allt mer ansvar, vilket har 

spridit sig både inom den egna organisationen, men även till aktörer i leverantörsleden 

(Carcano, 2013). Hållbarhetsarbetet innebär således att företagens fokus får ett skifte 

från ekonomiskt omfång till att innefatta ekonomiska, miljömässiga samt sociala 

dimensioner. Författaren framhäver att arbete som inkluderar sociala och miljömässiga 

aspekter kan gynna företag på så sätt att det kan generera konkurrensfördelar. Arrigo 

(2016) betonar dock att hållbarhetsarbete även kan skapa omfattande kostnader som kan 

leda till att företag hamnar i en ofördelaktig position i förhållande till sina konkurrenter. 

Vidare belyser författaren att arbete inom hållbarhet kan vara fördelaktigt ur ett 

långsiktigt perspektiv, eftersom det i längden kan minska kostnader samt leda till nya 

innovationer och således generera bättre produkter, vilket sammantaget kan resultera i 

högre värdeförmedling. Denna infallsvinkel till hållbarhetsarbete och CSR menar 

Arrigo (2016) främjar ett företags varumärke och fungerar som motivation för företag 

till att utveckla sitt arbete gällande CSR. 

 

Kozlowski et al. (2015) understryker att det finns svårigheter med att implementera 

CSR i ett klädföretag och benämner tre primära aspekter; 

• fastställningen av hållbarhet inom industrin, 

• komplexa leverantörs- och produktionskedjor, 

• mode- och klädindustrin rör sig allt mer mot en fast fashion-kultur. 

Svårigheten gällande att definiera hållbarhet inom klädbranschen beror enligt 

Kozlowski et al. (2015) på att industrin innefattar ett flertal segment, exempelvis 

aktivitetskläder, fast fashion och premiummärken, där implementationen och 

innebörden av hållbarhetsarbetet kommer att skilja sig från varandra. Med anledning av 

att hållbarhetsarbetet inom branschen är ett relativt nytt fenomen, finns det inte en 

utvecklad och generaliserbar metod att implementera över samtliga segment. Vidare 

beskriver författarna industrins innehav av komplexa leverantörs- och 
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produktionskedjor som en del av problemet, då leden omfattas av ett stort antal aktörer 

vilket erfordrar övervakning. Det tredje problemområde som Kozlowski et al. (2015) 

belyser är att mode- och klädindustrin rör sig allt mer mot en fast fashion-kultur. Detta 

menar författarna bidrar till ett ökat “slit och släng”-samhälle. Författarna framhåller att 

konsekvenserna av såväl produktion som konsumtion av fast fashion bidrar till 

miljöförstöring genom utsläpp och exploatering av naturresurser.    

 

Att fast fashion-industrin fortsätter att expandera beror enligt Kozlowski et al. (2015) på 

att det är en affärsmodell som visats vara ekonomiskt lönsam för företag. För att vara 

lönsamma använder företagen material och produktionsprocesser som är av lägre 

kvalitet, och kan därav erbjuda lägre priser. Dessa egenskaper påskyndar åldrandet av 

kläderna och Arrigo (2016) belyser att det därmed uppmanar till avyttring. Kozlowski et 

al. (2015) hävdar att den korta levnadsstandarden för ett plagg har ändrat 

konsumenternas beteende gällande konsumtion. Produktion och konsumtion enligt fast 

fashions affärsmodell resulterar i förödande konsekvenser för miljön, varpå författarna 

lyfter fram vikten av att skapa ett mer hållbart leverantörsled. Trots kritiken mot 

klädbranschen så understryker Arrigo (2016) att branschen ligger i framkant angående 

ansvarstagande och implementering av CSR i företagsstrategier. 

 

3.1.3 Cirkulär ekonomi 

Lacy & Rutqvist (2016) beskriver att den cirkulära ekonomin ser till att fånga det som 

idag kallas för avfall och se till det värde som finns kvar i produkten samt vad den 

skulle kunna generera för värde. Värdet identifieras inte endast av ekonomiska aspekter 

utan ser även till de naturliga resurserna, produkterna och egenskaperna som idag inte 

utnyttjas på bästa sätt. Ellen MacArthur (2013) menar att en cirkulär ekonomi kan 

förklaras som en ekonomi där dagens produkter är morgondagens resurser. Ytterligare 

definition som kan anpassas till klädbranschen är att slutskedet av produktlivscykeln 

ersätts med återställande genom återvinning och återanvändning. Det cirkulära flödet är 

även en möjlighet för företag att skaffa sig fördelar genom att skapa nya innovativa 

affärsmodeller och genom att försöka förändra hur företagen producerar samt hur 

konsumenter konsumerar (Lacy & Rutqvist, 2016). Det cirkulära synsättet avser att 

använda resurserna inom ekonomin så länge som möjligt. För företag handlar det 

således om att utnyttja de produkter och material som kan återvinnas och återanvändas. 

Vidare definierar Lacy & Rutqvist (2016) avfall enligt fyra olika kategorier: 
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1. Bortkastade resurser är material som inte kan genereras kontinuerligt utan är för 

evigt borta och använda när de konsumeras.  

2. Produkter med kort livscykel som har artificiellt korta livscykler eller produkter 

som avyttras även om det finns en efterfrågan på produkten från andra 

potentiella användare 

3. Produkter med slösad kapacitet som inte utnyttjas till fullo 

4. Avfall som innehåller värdefulla komponenter, exempelvis material som inte 

återvinns eller tas i bruk igen.  

 

Återvinning ses som en 

självklar komponent av den 

cirkulära ekonomin (Lacy & 

Rutqvist, 2016). Sammantaget 

beskriver författarna att 

återvinningsinitiativ och andra 

aktiviteter inom det cirkulära flödet har ett mer rationellt användningssätt av resurser än 

den linjära ekonomin som i stort sätt “tar, producerar, slänger”. Den linjära modellen 

kan generaliseras till mönstret att företag utvinner material för att använda till 

tillverkning av produkter, dessa säljs sedan vidare till konsumenten som avyttrar den när 

de inte längre ser någon brukning av produkten (Ellen MacArthur, 2013). Vidare hävdas 

det att de traditionella linjära konsumtionsmönstren står inför svårigheter i och med den 

minskade tillgången av resurser.  

 

Lacy & Rutqvist (2016) betonar att den linjära ekonomin inte kommer att kunna möta 

efterfrågan på naturliga resurser år 2030 och kommer att leda till ett gap mellan den 

ökade efterfrågan och det sinande utbudet av naturliga resurser. Av den anledningen 

menar författarna att den linjära modellen bör bytas ut mot den cirkulära för att kunna 

avstanna användandet av begränsade resurser. Detta påpekas vara en av de drivande 

faktorerna för den cirkulära modellen tillsammans med introduktionen av teknologiska 

innovationer som underlättar det cirkulära flödet samt socio-ekonomiska möjligheter 

som att kunna erbjuda konsumenten ett högre värde av produkter. Ellen MacArthur 

(2013) framhåller att det redan är synligt att vissa aspekter från den cirkulära modellen 

har implementerats i affärsmodeller och att vissa företag har tagit fördel av dessa. 

Författarna betonar att ett tydligt bevis av detta är de plagg och produkter som 

produceras designade för att enkelt kunna följa det cirkulära flödet eller redan är en del 

av det. Det som särskiljer cirkulär produktion, från den linjära, är att den cirkulära 

Källa: Egen (2017) Baserad på Ellen MacArthur (2013) 
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fokuserar på att optimera prestandan för det totala systemet framför att optimera en 

enskild komponent (Lacy & Rutqvist, 2016). 

 

3.1.4 Cirkulärt flöde  

Blumberg (2004) understryker det faktum att Reverse Logistics (RL) samt Closed Loop 

Supply Chain (CLSC) har blivit allt mer uppmärksammade på marknader och 

integrerade i affärsmodeller. CLSC definieras i denna studie i enlighet med Morana & 

Seuring (2011) definition, nämligen att den inkluderar de traditionella aktiviteterna i 

försörjningskedjan samt de tillagda aktiviteterna innefattande av “Reverse Supply 

Chain”. Aktiviteter som räknas till Reverse Supply Chain inkluderar, förutom 

förvärvande av produkter från konsumenter i det senare skedet av dess produktlivscykel, 

även; 

• omvänd logistik för transport av använda produkter, 

• sortera och disponera produkter för att se till dess största ekonomiska värde vid 

återanvändning, 

• renovering av material och produkt för att skapa det största ekonomiska värdet 

genom återanvändning, återtillverkning, reparera eller avyttra, 

• kartlägga nya marknader för att marknadsföra och distribuera produkten. 

 

Blumberg (2004) hävdar att grunden till detta är att värdeskapandet som sker i slutet av 

försörjningskedjan blivit en större del av affärsmodeller, exempelvis genom återvinning, 

samt att allt fler regleringar skapats gällande företags ansvarstagande inom hållbarhet. 

Problemet kring avfall och dess hantering har länge varit ett diskuterat ämne. Tidigare i 

diskussionen låg ansvaret enligt författaren hos kommuner och staten, men har senare 

utvecklats till att företag fått mer ansvar sett till den egna hanteringen av avfall samt hur 

detta påverkar miljön. Att företagen i allt större utsträckning hanterar sina egna avfall 

har gett möjligheter till att förändra försörjningskedjans slutskede. Blumberg (2004) 

beskriver att företag har tagit tillfället i akt att möjliggöra ekonomisk vinning såväl som 

att utveckla arbetet kring hållbarhet och skapa en mer miljövänlig process. 

 

Kant Hvass (2014) identifierar tre olika möjlighetsområden för företag som vill förlänga 

sitt ansvar och engagera sig i den senare delen av en produktlivscykel. Aktiviteter inom 

omvänd logistik ger företag möjlighet att minska kostnader och öka intäkter vilket 

benämns av Kant Hvass (2014) som en motivationsfaktor till varför klädföretag väljer 

att engagera sig inom omvänd logistik, ytterligare motivationsfaktorer anses vara CSR 

och ökad hållbarhet. Kant Hvass (2014) belyser hur företag använder sitt arbete inom 
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produktlivscykeln som nya möjligheter för att utveckla företaget. När textilier och plagg 

inte återvinns eller återanvänds går inte enbart material till spillo, utan även potential till 

att skapa ny design och nya produkter. Morana & Seuring (2007) understryker dock att 

det är kritiskt att konsumenter engagerar sig i inlämning av produkter och textilier, 

genom att ta sig till inlämningsdeponier, för att CLSC och omvänd logistik ska kunna 

bli ett framgångsrikt koncept. 

 

3.2 Insamlingsaktiviteter  
3.2.1 Waste Management Systems 

Ekström & Salomonson (2012) menar att miljöproblemen inom textil och klädindustrin 

behöver gemensamma ansträngningar av olika aktörer som är inblandade i 

konsumenters köp och avyttring av kläder. Kant Hvass (2014) menar att externa 

organisationer har fått en betydande roll i avfallshantering vilket har lett till ökat 

engagemang bland många klädföretag. Organisationerna, samt företagens egna initiativ, 

kan vara engagerat av policys och regleringar, av branschen eller egna motiveringar 

(Kant Hvass, 2014). Den trend som kan avläsas är att allt fler företag implementerar 

förebyggande initiativ för att minska avfallet som sker efter konsumtionen genom att 

företagen tar tillbaka förpackningar, återanvänder produkten och återvinner textilier.  

 

Fletcher (2013) beskriver att det mest frekventa sättet som företag tacklar problemet 

gällande hållbarhet, och textilavfall, är genom att implementera “Waste Management 

Systems”. Dessa system definieras vanligtvis genom de 3R:n; Reduce, Reuse, Recycle. 

Avfallshierarkin som utförts av EU Kommissionen är en av de aspekter som styr Waste 

Management (Ekström & Salomonson, 2012). Författarna menar att det mest 

fördelaktiga i modellen är att förebygga uppkomsten av avfall, i andra hand återanvända 

avfallen och i tredje steget återvinna avfallet. Systemen avser enligt Fletcher (2013) att 

förlänga produkters livscykel, antingen för den samlade produkten, materialet eller 

fibrerna, och därmed få ut maximal nytta från produkten och dess komponenter. 

Författaren argumenterar för att strategierna bör implementeras i slutskedet av 

värdekedjan och kan på så sätt påverka de negativa följderna som uppstår på grund av 

“slit och släng”-samhället. Återvinning av textilier är mer återhållsamt gällande 

användandet av resurser, även de mest sofistikerade processerna är mer energisnåla än 

de processer som används vid skapandet av nya textilier (Fletcher, 2013). Sett till de tre 

waste-strategierna är återvinning en av de som har fått störst intresse då efterfrågan och 

engagemanget för återvunna material har ökat, såväl som att utbudet av återvunna 

produkter har blivit mer extensivt. 
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3.2.2 Fast fashion-strategier  

Arrigo (2016) identifierar fast fashion genom globalisering och flexibla samt snabba 

leverantörsled, där egenskaperna för modellen leder till kostnadsreducering och en stor 

tillgänglighet av produkter. Affärsmodellen för fast fashion har blivit en av de mest 

uppmärksammade som ett resultat av dess extensiva utformning på den globala 

marknaden (Kim, Jung Choo & Yoon, 2013) Den ökade produktionen med utnyttjandet 

av naturresurser och farliga utsläpp från transport av produkter har sammanslaget 

negativa effekter på miljön (Arrigo, 2016). Allt fler konsumenter har blivit medvetna 

om de negativa konsekvenserna av affärsmodellen samt konsumenternas egna 

konsumtionsval. Detta har resulterat i en utveckling av en mer etisk moderörelse kallad 

slow fashion, som fungerar som motstånd, eller motsats, till den kultur som finns inom 

fast fashion-industrin (Kim et al., 2013).  

 

Slow fashion är en rörelse som har uppstått från värderingar som anti-konsumtion, 

affärsetiska värderingar och hållbarhet. Dock menar författarna att fenomenet inte kan 

definieras som ett alternativ till fast fashion eftersom det är en relativt ny företeelse. 

Kim et al. (2013) belyser hur fast fashion-industrin har valt att möta motståndet genom 

att lansera egna slow fashion märken eller kollektioner som följer de värderingar som 

genomsyrar slow fashion-rörelsen. Klädföretag har även börjat lägga ner ytterligare 

resurser och omtanke gällande materialen som används i produktion (Arrigo, 2010). De 

massproducerande företagen ser då produktionen ur ett mer omfattande perspektiv 

genom att följa produkten från idé till avyttring. Arrigo (2016) understryker hur 

avfallshantering har blivit ett sätt för företagen att säkerställa en mer hållbar och 

cirkulär produktlivscykel för att bemöta och strida emot den trend som råder inom 

massproduktion gällande “slit och släng”-konsumtion. 

 

3.2.3 Produktinsamling 

Textiler är en produkt som har stor potential till att bli både återanvända och återvunna, 

då textila avfall till största delen består av pre- och postkonsumtions material (Joung & 

Park-Poaps, 2013). Avfall som härstammar från produktion, det vill säga innan 

konsumtion, används inom återvinning för att skapa nya råmaterial, medan avfall som 

genereras efter konsumtion består av använda textilier från plagg samt hushållsartiklar. 

Återanvändning är ett fenomen som har fått relativt stor slagkraft i Sverige (Ekström & 

Salomonson, 2012). Författarna menar att andrahandsmarknaden för kläder har blivit 

allt större och fått en mer socialt accepterad status då plaggen generellt uppnått en högre 

trendstatus. Även klädföretag har börjat använda utdaterade plagg för att omkonstruera 
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och skapa nya kollektioner eller säljs med markering som vintageplagg. Vidare kan 

vikten av återanvändning och återvinning ses i att det är en del av den cirkulära 

ekonomins modell och utgör en viktig komponent när det gäller att ta vara på naturens 

resurser (Ellen MacArthur, 2013). Då fler företag återanvänder material och 

komponenter av brukade produkter begränsas behovet för tillförseln av nya resurser. 

Ekström & Salomonson (2012) belyser dock det faktum att insamlingsaktiviteter är 

beroende av konsumenters engagemang för att fylla sitt syfte och kunna bidra till att 

göra skillnad. 

 

Joung & Park-Poaps (2013) belyser det faktum att konsumenter har blivit mer villiga att 

köpa miljömedvetna produkter och återvinna sina använda textilier på grund av deras 

ökade kunskap i ämnet. Trots det menar författarna att det största hindret för återvinning 

och återanvändning av textilier är svårigheten i att få tillgång till de använda plaggen. 

För att försöka minska det avfall som går till spillo och hamnar på deponier, är det av 

yttersta vikt att företag kommunicerar och marknadsför de initiativ som de erbjuder 

gällande återvinning av textilier (Joung & Park-Poaps, 2013). En annan anledning till 

varför marknadsföring av initiativen är av betydelse, är att konsumenter som är 

införstådda med återvinningens bakomliggande process troligtvis är mer angelägna att 

lämna in sina brukade textilier. Författarna betonar även att tillgängligheten av 

återvinningsstationer ökar deltagandet av återvinning bland konsumenter. Ytterligare en 

svårighet som Joung & Park-Poaps (2013) beskriver är utmaningen i att återvinna 

massproducerade plagg av textilier med låg kvalitet. Kostnaderna för transporten av de 

insamlade textilierna är höga, varför många företag väljer att avstå från åtgärden, 

särskilt när det gäller textilier av lägre kvalitet. Samtidigt som att fler väljer mer 

medvetna alternativ framhåller författarna att konsumenter i större utsträckning än 

tidigare även väljer att konsumera fast fashion-plagg där kostnaden för att återvinna 

överstiger kostnaden för att köpa ett nytt plagg. Ett incitament för att öka återvinning i 

fast fashion-branschen menar Joung & Park-Poaps (2013) kan vara att återförsäljaren 

“köper” tillbaka plaggen. Med detta avser författarna att konsumenterna ska erhålla ett 

erbjudande eller rabattkupong i gengäld för sina ansträngningar. 

 

3.3 Kommunikation i butiksmiljö 
3.3.1 Butikslandskap och butikskommunikation 

Butikslandskapet omfattar den interiöra miljön och definieras av Nordfält (2007) som 

de fysiska och icke fysiska komponenter som kan kontrolleras av företagen med 

intentionen att influera konsumenterna. Lokal, layout, inredning, färgsättning och 
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belysning är element som inkluderas i denna atmosfär. Enligt Barnes & Lea-Greenwood 

(2010) möjliggör butikslayouten för återförsäljaren att frambringa ett intresse för en 

specifik produkt eller en särskild kampanj. Även McGoldrick (2002) framställer 

atmosfären som ett medvetet utrymme för att generera en effekt hos konsumenten och 

menar att butiksmiljön har en inverkan på konsumentens känslor och beteende. 

 

Visuell merchandising är en del av kommunikationen inom butiker som konsumenten 

möts av vid besök i butiken (Lea-Greenwood, 2013). Kommunikation i butiken är ofta 

bestående av informationsspridning. Ytterligare en aspekt som Barnes & Lea-

Greenwood (2010) framhäver vara av betydelse är skyltningen i butikslandskapet. 

Nordfält (2007) understryker hur skyltning är ett slagkraftigt sätt att kommunicera och 

nå ut till sina konsumenter. Genom att använda butiksskyltar kan företagen förmedla 

relevant information om produkterna och andra aktiviteter som de arbetar med. 

Följaktligen betonar Barnes & Lea-Greenwood (2010) att skyltning inom klädbranschen 

kan vara en metod för att stärka både butikens image och budskapet som företaget vill 

förmedla. 

 

Nordfält (2007) framhäver hur butikskommunikationens primära funktion är att 

frambringa ett helhetsintryck som stämmer överens med det koncept som företaget vill 

förmedla. Butikskommunikationen syftar till att förmedla sortimentet på ett så optimalt 

sätt som möjligt, samtidigt som kampanjer och annan marknadskommunikation stöds 

och fullföljs. Barnes & Lea-Greenwood (2010) betonar hur butiksmiljön karaktäriseras 

av en kombination av såväl fysiska som känslomässiga materiella och immateriella 

attribut, varför en övergripande butikskommunikation är av yttersta vikt. Vidare belyser 

Nordfält (2007) att den marknadsföring som sker i butiken har en essentiell betydelse 

för hur väl företaget når ut till sina konsumenter.  

 

3.3.2 Hållbar kommunikation inom fast fashion 

Trots svårigheter att generalisera hållbarhet inom industrin fortsätter klädbranschen att 

implementera och arbeta med åtgärder inom hållbarhet (Kozlowski et al. 2015). Arbetet 

är något som många fast fashion-företag väljer att publicera och kommunicera genom 

hållbarhetsrapporter. Rapporterna innehåller detaljerad och deskriptiv information 

gällande initiativen vilka vanligtvis publiceras för allmänheten på företagets hemsida. 

Mer precist innehåller den avslöjande om företagens positiva såväl som negativa 

inverkan på miljön, samhället och ekonomin. Initiativen som företag skapar och 

marknadsför inom klädbranschen menar Fletcher (2013) frambringar en medvetenhet 
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kring den sociala strukturen och problemet kring negativa dimensioner inom branschen. 

Arbetet som företag upprätthåller genererar möjligheter till att arbeta med CLSC och 

beakta problemen gällande textilt avfall. Strategierna gör att branschen får erfarenhet 

inom ämnet, vilket i sin tur utvecklar branschens arbetssätt. Branschen utvecklas även 

på så sätt att nya medier och kommunikationsmetoder förbättras och utvecklas. De nya 

strategierna skapar en tillgänglighet till hållbarhet, vilket kan hjälpa samhällen att tänka 

i nya banor som innefattar stängda kretslopp där avfall är något positivt, resurser kan 

bevaras och konsumenter och företag arbetar i symbios för ett mer hållbart samhälle. 

Fletcher (2013) understryker dock att arbetet behöver ske långsiktigt innan ett optimalt 

samhälle kan uppnås, speciellt då dagens samhälle accepterar avfall som en biprodukt 

av design, produktion och konsumtion av textilier och kläder. 

 

Jones, Comfort & Hiller (2009) beskriver att företags förmåga att förmedla och 

inspirera konsumenter till hållbar konsumtion som en av de svåraste utmaningarna inom 

hållbarhet. Vidare beskriver författarna följaktligen att det är av stor vikt att företagen 

använder kommunikation för att influera och försöka påverka konsumenternas val och 

därmed beteende. Marknadskommunikationen ska fungera som vägledning för 

konsumenterna genom att förmedla relevant information. Författarna belyser det faktum 

att butikerna spelar en betydande roll i marknadsföringen, vilket har blivit allt mer 

uppmärksammat i kommunikationsstrategier. Butiker är essentiella då de fungerar som 

en mellanhand mellan producenter, företagsledning och konsumenter. Då butikerna 

besitter en så kritisk roll redovisar Jones et al. (2009) att de har möjlighet att påverka 

och driva hållbar konsumtion på tre sätt. De kan dels ta eget ansvar och vara en förlängd 

arm av företaget och dess värderingar, att arbeta aktivt med de hållbarhetsmål som 

företaget satt upp. De kan även påverka företag och dess produktion eller andra 

områden genom att förmedla feedback grundat från egna erfarenheter och från 

konsumenter. Ett tredje sätt som författarna lyfter fram är att butikerna, eller 

detaljisterna, har möjlighet att påverka genom dess dagliga interaktionen med 

konsumenterna. 

 

Butiker har möjlighet att implementera olika initiativ för att främja hållbarhetsarbetet. 

Jones et al. (2009) ger exempel på återvinning, återanvändning, avfallshantering, 

välgörenhet, etisk handel och hållbara produkter som hållbarhetsstrategier i butiksmiljö. 

Pedersen & Netter (2015) beskriver även vikten av att frontlinjen, det vill säga 

personalen, inom försäljning och marknadsföring får relevant utbildning för att kunna 
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guida konsumenterna till en mer hållbar konsumtion. Jones et al. (2009) beskriver dock 

att det finns en paradox gällande marknadsföring av hållbar konsumtion i butiksmiljön. 

Detta då företagen inom detaljhandel, framförallt fast fashion, avser att få konsumenter 

till att konsumera mer då företagen arbetar efter kvantitet. Författarna ger exempel på 

detta genom marknadsföring av hållbarhet genom att ge konsumenter uppmaning till 

vidare konsumtion, i form av rabattkupong, vid deltagande i någon av butikernas 

hållbarhetsinitiativ.  

 

Jones et al. (2009) förmedlar att det finns tre huvudsakliga beståndsdelar att ta hänsyn 

till vid marknadsföring av hållbarhetsstrategier i butiksmiljö. Författarna menar att det 

är kritisk att vara precisa och direkta i den information som företaget avser att förmedla. 

Informationen bör även anpassas till den målgrupp som den avser att nå ut till. 

Synligheten av kommunikationen spelar även en betydande roll i förmedlingen av 

informationen.  Kommunikationen bör vara placerad på så sätt att den är synlig för 

konsumenterna. Vidare är det även essentiellt att kommunikationen är tillgänglig för 

konsumenterna, exempelvis genom informationsblad. Den tredje delen som företag bör 

se till är att ändra sina rutiner så väl som att fånga konsumenternas uppmärksamhet. 

Med detta menar Jones et al. (2009) att företagen bör variera sin marknadsföring för att 

den ska fortsätta fånga konsumenters intresse.  

 

3.4 Litteraturgenomgångens betydelse 

Litteraturgenomgången har varit betydelsefull för vår studie eftersom strukturen på detta 

avsnitt är uppbyggt efter vårt syfte och de nyckelord som framkommit från 

datainsamlingen. Teorin som presenteras avser således att ge en djupare inblick i 

branschens arbete gällande hållbarhet, insamlingsaktiviteter i form av återvinning och 

återanvändning samt hur kommunikation av detta kan utformas och tillämpas i 

butiksmiljö. Vidare valde vi att utforma litteraturgenomgången med en större mängd 

teori på avsnittet beträffande hållbarhet då vi anser att det ligger till grund för avsnittet 

om insamlingsaktiviteter samt att det frambringar en klarare bild för läsaren. Vi 

bedömer att teorin gällande insamlingsaktiviteter är av yttersta vikt eftersom det är 

dessa aktiviteter som sedan ska kommuniceras ut till konsumenterna. Då 

kommunikationen i butiksmiljön inte syftar till att marknadsföra en produkt för 

försäljning, har det resulterat i en del svårigheter i att finna relevant teori som täcker 

ämnesområdet. Slutligen har litteraturgenomgången varit av stor betydelse för vårt 

analysarbete, varför samtliga delar fyller en funktion i undersökningen. 
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4 Empirisk och teoretisk analys och diskussion 

4.1 Tillämpning och betydelse 

För att skapa en djupgående förståelse och förhoppningsvis generera en mer intressant 

och väldisponerad läsning, har vi valt att kombinera empiriskt material och analys. Det 

empiriska materialet är baserat på de sju intervjuer som genomfördes och presenteras 

tematiskt, där de huvudområden som diskuterades av respondenterna och informanten 

utgör såväl rubrikerna som strukturen för avsnittet. Vi har även haft för avsikt att 

sammanbinda det empiriska materialet med de teorier som introducerades i föregående 

kapitel. Således är strukturen uppbyggd så att varje tema analyseras med tillhörande 

teoretiskt och empiriskt material samt våra egna reflektioner. 

 

Nedan följer en detaljerad presentation av respondenterna och informanten. I följande 

kapitel kommer de endast att refereras till efternamn: 

Anna-Karin Radsby – Butikschef på KappAhl i Kalmar och har arbetat inom företaget 

i 28 år. Sedan fyra år tillbaka titulerar hon sig som butikschef. (Personlig intervju, 2017-

04-24) 

Lotta Kökeritz – Arbetar som varumärkes- och kommunikationschef på Myrorna och 

har arbetat inom organisationen i 11,5 år. (Telefonintervju, 2017-04-25) 

Eva Andersson – Butikschef på Lindex i Kalmar City sedan tre år tillbaka och har 

arbetat inom företaget i sammanlagt 15 år. Hon har varit butikschef för totalt fem 

butiker, där hon periodvis ansvarat för dubbla butiker. (Personlig intervju, 2017-04-25) 

Susanne Nyström – Butikschef på H&M i Kalmar City och har 21 års erfarenhet inom 

branschen. I 15 år har hon kunnat titulera sig som butikschef för olika H&M-butiker. 

(Personlig intervju, 2017-04-27) 

Susanne Sweet – Associate Professor på Handelshögskolan i Stockholm samt 

forskningsledare på Mistra Center for Sustainable Markets, samt för 

forskningsprogrammet Mistra Future Fashion. (Skypeintervju, 2017-05-03) 

Lisa Söderholm – Butikschef på Gina Tricot i såväl Kalmar City som Hansa. Tidigare 

har hon varit franchisetagare och ägt de båda butikerna. Hon har arbetat inom företag i 

snart 19 år. (Personlig intervju, 2017-05-05) 

Dusita Singnomklao – Butikschef på & Other Stories belägen på Biblioteksgatan i 

Stockholm. (Telefonintervju, 2017-05-19) 
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4.2 Hållbarhet 
4.2.1 Affärsmodellen 

Samtliga respondenter tillfrågades att beskriva hur företagen praktiserade hållbarhet 

inom sitt dagliga arbete och hur företaget generellt förhåller sig till ämnet. En likhet 

som framgått av intervjuerna är att respondenterna skildrar hur hållbarhet sträcker sig 

över specifika enheter och avser att implementeras i företagens olika led. Något som 

Radsby anser vara av stor vikt för företagets framgång i hållbarhet är just att 

avdelningarna tar sitt ansvar, ibland gör de till och med mer än vad som är kravet. Även 

Andersson belyser vikten av att alla avdelningar, som berörs från idé till produkt, ser 

vad de kan bidra med för att främja hållbarhet. Lacy & Rutqvist (2016) och 

Singnomklao instämmer med respondenterna och menar att man bör se till helheten av 

systemet för att kunna prestera så bra som möjligt.  

 

Radsby beskriver att hållbarhetsarbetet för KappAhl började genom miljöcertifieringar, 

vilket hon menar har blivit något av ett minimått på ett företags hållbarhetsprestationer 

idag. Andersson instämmer med Radsby och menar att hållbarhetsarbetet introducerades 

på liknande sätt för Lindex. De båda respondenterna framhäver hur miljöcertifieringar 

inte är lika uppmärksammat längre eftersom det företagen avser att uppnå i dagsläget 

sträcker sig långt över kraven för exempelvis en ISO-certifiering. Blumberg (2004) 

argumenterar för utvecklingen genom att antyda att företag nu uppskattar det 

värdeskapandet som sker i slutet av försörjningskedjan genom att implementera nya 

tjänster för att främja hållbarhet. Radsby menar att i det tidiga stadiet av 

hållbarhetsarbetet berörde aspekter som vilken elleverantör företaget använde, 

belysning i butiken och återvinning av plast och trasiga galgar. Det faktum att företagen 

har utvecklat sitt hållbarhetsarbete kan ses som en del av de utvecklingsmöjligheter Pal 

(2016) belyser då han menar att företag inom branschen har potential att förbättras när 

det gäller ansvarstagande inom hållbar konsumtion. Vidare betonar Pal (2016) att detta 

kan genomföras via förminskning av resursförbrukning. Att minska förbrukning av 

naturliga resurser belyses även Singnomklao, Radsby, Andersson och Nyström som 

strategier som företagen tillämpar för att utvidga sitt hållbarhetsarbete.  

 

Sweet framhäver företagens engagemang som en viktig komponent i bejakandet av en 

cirkulär ekonomi. Gemensamt för samtliga företag som studien undersöker är att de har 

insamlingsaktiviteter i butiksmiljön, vilket definieras av Fletcher (2013) som en aspekt 

inom Waste Management Systems. Fortsättningsvis menar Fletcher (2013) att systemet 

har som funktion att förlänga produkters livslängd. Aktiviteterna framställs vidare av 
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både Pal (2016) och Sweet som ett sätt för företagen att ta ett större ansvar för sina 

produkter. Fortsättningsvis redogör Arrigo (2016) för avfallshanteringen, vilket i 

butikernas fall är insamlingsstationerna, som en metod för företagen att bidra till en mer 

cirkulär produktlivscykel. Företagens initiativ till insamling av brukade textilier är även 

i enlighet med Pals (2016) samt Kant Hvass (2014) påstående om att företag kan 

internalisera kostnaden för miljön genom att ta ansvar för den brukade produkten. 

Vidare nämner Singnomklao, Nyström & Andersson att företagen även arbetar med 

återvinning och hållbarhet i de material som används i butiksmiljön men som inte är 

kommersiella gods, ett exempel som nämns av Andersson är att Lindex galgar är 

producerade av hållbart material. Vidare framför Singnomklao att personalen anstränger 

sig för att inte använda mer material än vad som är nödvändigt för att undvika onödigt 

avfall. Nyström lyfter även personalen som en del av H&Ms hållbarhetsarbete, att de är 

med och driver det framåt genom egna innovationer.  

 

Radsby menar att hållbarhetsarbetet inom företaget har blivit mer riktat mot 

konsumenten jämfört med tidigare, då det var mer inriktat mot företagets arbetssätt och 

förbrukning av resurser internt inom företaget. Utvecklingen ligger i linje med Pals 

(2016) argument som understryker vikten av att företagen arbetar mot konsumenter för 

att på så sätt utbilda och informera konsumenterna. Vidare framhåller Radsby att dagens 

strategier sträcker sig ut över företagets leverantörsled där man dessutom försöker att 

kontrollera leverantörernas förbrukning av resurser. Carcano (2013) hävdar att 

utvecklingen av hållbarhetsarbetet har gått ifrån ett ekonomiskt fokus till att omfatta 

sociala såväl som miljömässiga aspekter. Ansvarstagandet innebär även i KappAhls fall 

att utbilda leverantörer för att optimera leden och på så sätt få en mer hållbar process 

vilket Pal (2016) förmedlar skapar en större förståelse kring produkten. På samma sätt 

menar Radsby att företaget utbildar konsumenter och gör dem medvetna kring vad det 

innebär när konsumenter väljer att handla i en specifik butik, att de ska ha möjligheten 

att göra bra val.  

 

Kant Hvass (2014) understryker av den anledningen hur viktigt det är att skapa 

transparens gällande arbetssätt för att konsumenten ska kunna förstå de negativa 

konsekvenserna som konsumtion kan medföra. Vidare berättar Radsby att de arbetar 

med att informera konsumenten om hur de bäst tar hand om plaggen under 

brukningstiden för att även optimera livstiden innan plagget lämnas in till 

insamlingsstationer, något som stöds av Singnomklao. Singnomklao beskriver hur 

företaget erbjuder reparation av kläderna ifall det skulle vara någon brist i produktion 
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eller liknande, vilket hon hävdar är en värdeskapande service såväl som ett sätt för 

företaget att ta ansvar och förlänga plaggets livslängd.  

 

Hållbarhetsarbetet hos svenska klädföretag har utvecklats till att vara 

gränsöverskridande, vilket innebär att organisationer samarbetar med varandra, vilket 

framförs av samtliga respondenter. Sweet argumenterar för utvecklingen genom att 

påvisa att detaljhandeln endast är en aktör av fler, och att de inte själva kan göra så 

mycket om det inte finns andra aktörer som har kunskap kring andra kritiska aspekter 

som återvinningsteknologi, sortering och tygtillverkning av återvunna textilfibrer. 

Kökeritz förklarar att Myrorna är en organisation där hållbarheten genomsyrar alla led 

och betonar att organisationens uppdrag är att öka återanvändning, något de gör genom 

sitt samarbete med Lindex. Trenden gällande samarbete med andra företag framgår av 

samtliga respondenter då de möjliggör sitt insamlingsarbete genom att samarbeta med 

externa organisationer. Kant Hvass (2014) menar att externa organisationerna inte 

enbart fungerar som en samarbetspartner utan även som motivation och pådrivande i 

arbetet med insamling, Ekström & Salomonson (2012) betonar att de gemensamma 

ansträngningarna är väsentliga för att möta de negativa konsekvenserna som branschen 

medför. Dock framhäver Kökeritz att en viss problematik åligger när stora klädföretag 

samarbetar med utländska företag gällande avfallshanteringen, eftersom hon hävdar att 

textilierna säljs till andra länder istället för att stanna i Sverige. Kökeritz menar att 

Sverige som land således inte kan utnyttja det värde som Lacy & Rutqvist (2016) menar 

att insamlade resurser kan generera, utan fördelarna distribueras till andra länder.  

 

4.2.2 Motivation av hållbarhetsarbete 

Under intervjuerna uppmanades respondenterna att beskriva anledningen, det vill säga 

motivationen, till varför företaget arbetar med hållbarhet och insamlingsaktiviteter. 

Nyström lyfter fram vikten av att H&M är ett världsledande företag och att de på grund 

av detta har ett ansvar att visa andra företag hur man kan och bör arbeta med hållbarhet. 

Med anledning av företagets storlek argumenterar Nyström såväl som Singnomklao för 

vikten av att de föregår med gott exempel. Att företag arbetar med hållbarhet av denna 

anledning bekräftades även av Radsby som framhåller att KappAhl är ett stort företag 

och borde därmed vara förespråkare för ansvarstagande. Radsby framhäver såväl H&M 

som Lindex och menar att stora företag har ett ansvar kring konsumtion och anser att de 

inte bara kan sälja kläder utan måste berika sina konsumenter med information om hur 

man gör bra val. Lacy & Rutqvist (2016) framför att möjligheten att ändra produktions- 

och konsumtionsmönster är en positiv konsekvens av cirkulär ekonomi. Andersson 
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belyser att motivationen till hållbarhetsarbetet både är att få ta ansvar, men också att 

man ger möjligheten till att ta ansvaret. Nyström beskriver vidare att H&M-koncernens 

arbete med insamlingsaktiviteter sträcker sig förbi deras egna produkter.  

 

Fortsättningsvis tar Radsby ställning till att arbetet med insamling kan generera fördelar 

men att företaget inte har implementerat åtgärderna av den anledningen, utan att det 

snarare blir en följd av arbetet. Nyström instämmer i resonemanget och menar att 

arbetet kring hållbarhet kan generera konkurrensfördelar för ett företag. Att 

implementera hållbarhetsaspekter i affärsmodellen understryker Ellen MacArthur 

(2013) kan generera fördelar samt att det till och med redan kan ses hos företag som 

gjort det valet. Kant Hvass (2014) definierar fördelarna som exempelvis designfördelar 

eller att varumärket ställs i bra ljus. Radsby betonar att företaget vill utbilda sina 

konsumenter genom sitt hållbarhetsarbete och göra dem medvetna om vad företaget har 

för värderingar, vilket kan ses som ett resultat av den uppmärksamhet området har fått 

under de senaste åren. Hon menar dock att KappAhl kan bli bättre på den punkten då 

hon anser att de inte har marknadsfört det tillräckligt men att företaget nu försöker få ut 

och marknadsföra sitt arbete.  

 

Kökeritz lyfter fram motivationsfaktorer som till viss del differentierar sig från de 

företag som bedriver produktion. Kökeritz betonar att organisationen avser att öka 

återanvändningen och även att erbjuda arbetspraktik till människor som har svårt att 

komma ut på arbetsmarknaden. Då den ideella organisationen är uppbyggt efter idén om 

miljömässigt och socialt ansvarstagande, finns motivationen i deras affärsuppbyggnad. 

Kökeritz hävdar att deras drivkraft är att kunna generera ett ekonomiskt överskott som 

sedan skänks till Frälsningsarméns sociala arbete. Det här är ett faktum som Kökeritz 

lyfter fram som en stor stolthet som hon känner gällande sitt arbete. I likhet med 

Kökeritz belyser Nyström samt Singnomklao den ekonomiska aspekten av hållbarhet 

och tydliggör att företaget uppmanar till ett arbetssätt som värnar om såväl företagets 

ekonomi som miljön. Detta betonas även av Arrigo (2016) som menar att hållbarhet 

endast kan bli framgångsrikt ifall arbetet innefattar alla tre aspekter.  

 

Vidare argumenterar Andersson för att framtiden är en motivationsfaktor för Lindex 

hållbarhetsarbete och poängterar vikten av att värna om miljön idag för att gynna 

framtiden. Vikten av framtida resurser ligger i linje med Wilson (2015) som 

understryker att definitionen av hållbarhet ter sig i att dagens användning inte bör 

riskera framtidens behov av resurser. Att vara mån om naturens resurser genom att 
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skapa framtida resurser av befintliga produkter lyfts av Lacy & Rutqvist (2016) som en 

viktig aspekt inom cirkulär ekonomi. Ytterligare en motivationsaspekt som framgår från 

intervjun med Söderholm är konsumenternas inverkan. Söderholm menar att 

konsumenternas engagemang motiverar företaget till att införa hållbarhetsperspektiv i 

arbetssättet och framhäver att det beror på att konsumenterna blivit mer medvetna och 

därmed förmedlar en större press på företagen. Pal (2016) samt Arrigo (2016) 

understryker även det faktum att konsumenter har blivit mer medvetna, vilket Pal har 

resulterat i att de ställt större krav på företag. Pedersen et al. (2016) belyser att fler 

företag väljer att inkorporera hållbarhet i affärsmodellen. Pal (2016) instämmer med 

Söderholm och betonar att det beror på att företag vill bemöta externa påtryckningar 

från konsumenter.  

 

4.2.3 Sortiment  

Det är inte endast processer och strategier som företagen avser att göra mer hållbara 

utan även sortimentet, vilket kan skådas i samtliga respondenters butiker. Andersson 

beskriver hur företaget började med att fokusera på hållbarhet gällande deras sortiment 

för barn och att det sedan har spridit sig vidare till andra avdelningar. Utvecklingen har 

lett till att Lindex har satt upp ett internt mål där 80 procent av företagets sortiment ska 

vara ekologiskt till år 2020. Hållbarhetsmål är något som genomsyrar företagens arbete, 

vilket kan utläsas då även Radsby framför att KappAhls eftersträvar samma mål. Att 

företagen utvecklar sitt hållbara sortiment ligger i linje med Ellen MacArthur (2013), 

som menar att linjära konsumtionsmönster möter svårigheter i form av minskad tillgång 

till resurser, varpå företag väljer mer hållbara alternativ.  

 

Vidare beskriver Andersson att detta inte endast innefattar tyget utan ser till helheten 

rörande processen för tillverkningen av plagget. Radsby belyser att även KappAhl har 

stort fokus på deras newbie-sortiment som består till 100 procent av ekologiska 

material. Sweet argumenterar för sortimentet som en viktig beståndsdel av 

hållbarhetsarbete då hon menar att det är kritiskt att företag ser till början av 

produktionen och designar produkter som klarar av att ingå i ett cirkulärt flöde. Detta 

stöds av Lacy & Rutqvist (2016) som hävdar att modellen bör bytas ut mot en mer 

cirkulär form för att kunna avstanna det extensiva användandet av naturliga resurser. 

Dock menar Sweet att företag idag har en bit kvar tills produkterna är av den formen då 

det krävs vidare teknikutveckling som förbättrar kvaliteten på återvunnen fiber för att i 

stor skala kunna tillverka klädtextilier av återvunnen råvara. Lacy & Rutqvist (2016) 

belyser även den teknologiska svårigheten i produktionen av hållbara kläder men 
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understryker att utvecklingen är nödvändig för att kunna erbjuda plagg med ett högre 

värde. 

 

Samtliga respondenter framhåller att företagen framställer vissa kollektioner, eller delar 

av sortimentet utöver barnsortimentet, som har ett större hållbarhetsfokus. Radsby anser 

dock att företaget kan öka medvetenheten kring detta genom mer omfattande 

marknadsföring då konsumenten inte alltid förstår vad det innebär. Nyström lyfter 

H&Ms arbete med en särskild kollektion vid namn ”Conscious” som är gjord av 

återvunna material. Även Andersson berättar att Lindex har specifika kollektioner med 

fokus på återvunna material. Trots att företag väljer att begränsa vissa hållbara 

kollektioner menar såväl Arrigo (2010) som Andersson och Söderholm att andelen 

hållbara produkter i sortimentet har ökat markant jämfört med tidigare. Att företagen 

har börjat producera mer hållbara produkter tror Andersson och Söderholm kan bero på 

att konsumenter idag efterfrågar mer hållbara produkter.  

 

4.2.4 Egna reflektioner 

Det som tydligast går att utläsa är att företagen ligger i utveckling gällande sitt 

hållbarhetsarbete då ett skifte har påbörjats gällande vad företagen väljer att fokusera 

på. Ett återkommande inslag vid tal om hållbarhet visar sig vara det faktum att 

konsumenter lyfts fram som mer medvetna. Vi kan konstatera att konsumenten har en 

roll att spela i form av motivation för att företagen ska arbeta med hållbarhet, mer 

specifikt kan det utläsas att de har en inverkan på i vilken utsträckning företagen väljer 

att arbeta med hållbarhet. Utifrån respondenternas svar framgår det att konsumenterna 

ökar pressen på att företagen ska arbeta mer hållbart, varför samarbeten med 

organisationer som Human Bridge och Myrorna har utvecklats. Det visar sig även 

konsumenter efterfrågar mer hållbara produkter i dagsläget, varpå företagen har två val, 

att antingen bemöta efterfrågan och samtidigt implementera hållbarhetsstrategier eller 

att inte besvara efterfrågan och riskera att förlora konsumenten. 

 

Fortsättningsvis framhävs ansvarstagande som en av grundpelarna till varför företagen 

arbetar med hållbarhet och insamlingsaktiviteter. Flertalet av respondenterna betonar 

hur de har ett ansvar gentemot andra organisationer och mindre klädföretag för att 

föregå med gott exempel och vara en förebild. Detta ligger i linje med vår egen 

uppfattning då vi anser att det är essentiellt att de stora aktörerna tar sitt ansvar för 

miljön. Vidare kan det utläsas av respondenterna att deras hållbarhetsarbete ses ur ett 

helhetsperspektiv. Utifrån intervjuerna framgår det att företagens hållbarhetsarbete både 
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är en överlevnadsstrategi och ett val, där valet ligger i hur pass villiga företagen är att 

bidra och försöka förändra. Att företagen engagerar sig och inte endast lever efter de 

minimikrav som är accepterade, ser vi är en kritisk faktor för att de ska ha en chans att 

överleva och utvecklas. Således kan hållbarhetsarbetet som företagen bedriver ha en 

främjande effekt på införandet av en cirkulär ekonomi, oavsett vilken grad företaget 

väljer att engagera sig. 

 

Utifrån intervjuerna kan vi fastställa att företagen tar mer ansvar idag än tidigare samt 

att konsumenterna blivit mer medvetna. Vi kan urskilja tydlig koppling mellan 

företagens ansvarstagande och att utbilda konsumenter men även andra organisationer. 

Återigen ser företagen förbi sina egna gränser för att skapa välvilja och kunskap hos 

andra. Vidare kan vi utläsa att hållbarhet främjas på olika sätt eftersom respondenter 

som Myrorna även lägger stor vikt vid att bidra till sociala aspekter. Att företagen 

utbildar och agerar som en förebild för att andra organisationer också ska kunna 

implementera hållbarhetsstrategier anser vi vara ett sätt för företagen att ge tillbaka till 

planeten och frambringa de bästa förutsättningarna för att andra ska kunna göra 

detsamma. För att hållbarhetsstrategier ska kunna bli framgångsrika anser vi att det är 

av stor vikt att företag och konsumenter engagerar sig. 

 

Vi kan fastslå att insamlingsaktiviteter, i de flesta respondenters fall, är stora delar av 

företagets hållbarhetsarbete samtidigt som vi upplever att alla inte lägger lika stor vikt 

vid fenomenet i butiksmiljön. Dock visar det sig vara centralt att samtliga avdelningar 

inom ett producerande företag har möjligheten att bidra till ett ökat hållbarhetsarbete. 

Vidare finner vi att de gränsöverskridande samarbeten mellan företag, för att möjliggöra 

insamlingsaktiviteter och förstärka sitt hållbarhetsarbete, är ett tecken på välvilja. För att 

kunna skapa en form av cirkulärt flöde tar företagen hjälp av varandra och ser till på 

vilket sätt var och en kan bidra, något som vi bedömer vara såväl betydelsefullt som 

nödvändigt för att en utveckling ska kunna ske.   

 

4.3 Insamlingsaktiviteter 
4.3.1 Återvinning och återanvändning 

Sweet framhäver att företag har ett stort ansvar över sina plagg och att de kan använda 

detta ansvar till att få konsumenter att konsumera mer hållbart. Ett exempel som hon 

framför gällande detta är just att plaggen återvinns och att företagen själva arbetar med 

återvunna fibrer redan i designfasen. Radsby betonar vikten av att företagen 

implementerar insamlingsaktiviteter och menar att det är företagens ansvar att se till att 
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företagen får tillbaka kläderna som de säljer istället för att konsumenten slänger dem. 

Lucy & Rutqvist (2016) instämmer i resonemanget och framhäver att insamling av 

kläder är en strategi som kan implementeras för att företag ska bejaka en mer cirkulär 

ekonomi. Ellen MacArthur (2013) beskriver vidare att innovationer och 

designmöjligheter är möjliga fördelar vid insamling och implementerandet av ett mer 

cirkulärt flöde. Fördelarna är även något som Radsby berättar om då produkter i butiken 

är producerade av återvunna material och där även designen har anpassats för att kunna 

delas och på så sätt vara mer hållbar. Likaså belyser Sweet vikten av att företagen 

modererar designen av produkterna på ett sådant sätt att de anpassas till att ingå i en 

cirkulär ekonomi. Med implementeringen av insamlingsaktiviteter belyser Radsby 

vikten av att marknadsföra initiativet då hon anser att det är många konsumenter som 

faktiskt inte är medvetna om att det finns insamlingsaktiviteter i butiken.  

 

Joung & Park-Poaps (2013) belyser vikten av att skapa tillgänglighet av 

återvinningsstationer för att öka deltagandet gällande återlämning av plagg bland 

konsumenter. Detta ligger i linje med respondenterna, då samtliga arbetar med 

insamlingsaktiviteter i fysiska butiker och framhäver att de tar emot textilier från 

konsumenter i alla sina butiker. Respondenterna beskriver att konsumenterna har 

möjlighet att lämna in minst en kasse med textilier till företaget i utbyte mot en 

rabattcheck. Det framgår från intervjuerna att rabatten som erhålls variera mellan 

företagen. Radsby och Nyström beskriver hur de ger konsumenten en check på 50 

kronor att använda inom ett visst tidsspann, medan Andersson redogör att de ger 

konsumenten 50 kronor i rabatt ifall den lämnar in en kasse textilier och samtidigt 

handlar. Singnomklao framställer däremot att de ger en procentrabatt på konsumentens 

nästa köp.  

 

Att företagen erbjuder konsumenter något i gengäld för sina ansträngningar menar 

Joung & Park-Poaps (2013) kan vara ett sätt för fast fashion-branschen att få fler 

konsumenter till att återvinna. Nyström förmedlar att det är skönt att företaget kan ge 

konsumenten någonting i utbyte för att de engagerar sig och lämnar in sina brukade 

textilier. Radsby ser mötet och utbytet av rabatten som en möjlighet för företaget att få 

konsumenten till butiken och därmed få tillfället att lära konsumenten om initiativet och 

företagets hållbarhetsarbete. Dock anser Jones et al. (2009) att rabatt-utbytet även kan 

vara ett sätt för klädföretagen att få konsumenter till att konsumera mer och att de på så 

sätt inte är självklart att det främjar hållbarhetsperspektivet. Resonemanget får stöd av 
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Kozlowski et al. (2015) och Arrigo (2016) som ifrågasätter branschens motivation och 

menar att affärsmodellen i stort uppmanar till försummande och avyttring av kläder. 

 

Efter det att företagen har tagit emot textilierna uppger samtliga respondenter att de 

skickas vidare till den organisation som företaget arbetar med och som vidare ansvarar 

för återvinningen eller återanvändningen av textilierna. Dock understryker 

respondenterna att de avvaktar med att skicka det insamlade materialet till deras 

samarbetspartners till dess att de har fått ihop en betydande mängd. Detta menar Radsby 

beror på att själva transporten inte ska ske för frekvent eftersom det också blir en 

miljöfråga. Vidare framför Radsby samt Söderholm att deras insamlade material fraktas 

i de bilar som kör ut deras varutransporter och att det på så sätt inte krävs extra 

utkörningar för att initiativet ska vara verksamt. Joung & Park-Poaps (2013) hävdar att 

kostnaderna för transporter vid insamling av textilier kan bli höga, varpå de menar att 

företag väljer att avstå ifrån att implementera aktiviteten i affärsmodellen. Kökeritz 

framför dock att de utarbetat en klimatanalys av det som inte återsäljs utan exporteras 

till utlandet och det visade sig att exporten hade lägre kostnader för miljön än om det 

skulle ha bränts i Sverige. 

 

Det framgår i intervjun med Kökeritz att de är ett av de företag som är mottagare av de 

insamlade textilierna. Kökeritz beskriver hur företaget separerar det som är i gott skick 

för att sälja vidare i sina egna butiker och exporterar sedan det som ska återanvändas 

eller återvinnas. Processen framställs som snarlik för de andra respondenterna, men att 

den stora skillnaden är att kläderna som samlas in av Lindex och Gina Tricot stannar i 

Sverige medan mycket av det som insamlas från de andra företagen exporteras till 

utlandet. Det som samlas in hanteras i enlighet med avfallshierarkin som redogörs av 

Ekström & Salomonsson (2012) som så att de företag som mottager det insamlade 

materialet prioriterar att återanvända det som är möjligt, för att annars ta vara på 

materialets värde genom att återvinna. Resonemanget får stöd av Kökeritz som belyser 

och framför att de avser att återanvända de insamlade textilierna i den mån det går, för 

att sedan återvinna det som är möjligt av de resterande materialen. 

 

Fletcher (2013) beskriver både återanvändning och återvinning som system för att 

kontrollera avfall, vilka bör implementeras i slutskedet av värdekedjan för att kunna 

maximera produktens värde. I likhet med Fletcher (2013) framhäver Kökeritz att de 

använder en uppförande kod gentemot de organisationer som mottager textilierna som 

företaget inte kan återanvända. Uppförandekoden syftar bland annat till att säkerställa 
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att organisationerna följer avfallshierarkin för att minimera den mängd som bränns och 

att man har en säker hantering av farliga avfall. Vidare menar Fletcher (2013) att 

insamling är ett sätt för företagen att kunna förlänga livslängden av produkter. Dock 

understryker Kökeritz att även om många klädproducerande företag har börjat med 

insamlingsaktiviteter finns det en problematik kring hur textilierna återvinns.  

 

I likhet med Sweet framhåller Kökertiz att man måste framställa en teknik som gör att 

återvunna textilier blir bra produkter, där den återvunna tråden kan användas till ett nytt 

klädesplagg. När lågkvalitativa material består av blandade fibrer frambringar det 

svårigheter i såväl sortering som återanvändning av materialet och Fletcher (2013) 

hävdar att det resulterar i down cycling. Detta är något som också diskuteras av 

Kökeritz, som beskriver hur dagens teknik inte leder till någon up cycling, eftersom det 

återvunna materialet går till exempelvis brandfiltar och tätningsmaterial i bilar, men inte 

till några fina produkter. Singnomklao lyfter fram att det som inte går att återanvändas, 

vilket de i stora mängder skänker bort, används bland annat till att stödja nya designers. 

Delar av material som går att återvinna skickas till nya designers som skapar nya 

material av de brukade textilierna, som de sedan använder i sitt arbete. Hon menar så 

sätt att insamlingen av textilier är en chans för företaget att ge tillbaka till klädindustrin. 

Vidare kan detta kopplas till Lacy & Rutqvist (2016) argument för återvinning som en 

del av den cirkulära ekonomin och hur avfall kan omvandlas till värdeskapande. 

 

4.3.2 Egna reflektioner 

Utifrån respondenternas svar visar det sig att implementera insamlingsaktiviteter är ett 

sätt för företag att utöka sitt ansvarstagande. Insamlingsaktiviteter lyfts även fram av 

Lucy & Rutqvist (2016) som ett steg för företag för att skapa ett cirkulärt flöde. Vi anser 

att det cirkulära flödet på så vis kan främjas genom att företag implementerar 

insamlingsaktiviteter och därmed uppmana konsumenter till att förändra sitt beteende 

gällande hur de avyttrar brukade plagg. Vidare bedömer vi att det även kan bli ett sätt 

för företag att kommunicera ut sina hållbarhetsstrategier såväl som att konsumenter 

kommunicerar med företagen då de som tidigare nämnt efterfrågar mer hållbara 

produkter. Vi kan konstatera att insamlingsaktiviteter har fått ett genomslag i de större 

kedjorna, varpå processen och samarbetet kring det har blivit relativt utstakat. 

Genomslaget utläser vi vara en möjlig konsekvens av de fördelar som Ellen MacArthur 

(2013) belyser rörande design och innovation som återanvändning och återvinning 

medför. Dock visar det sig att det fortfarande finns moment inom återvinningsprocessen 

som framhålls som utvecklingsmöjligheter eller ses som bristande. 



  
 

43 

Samtliga respondenter beskriver insamlingsprocesser av liknande art, där alla arbetar 

med externa organisationer för att möjliggöra sitt arbete. Även arbetet ut mot 

konsument anser vi ha stora likheter. Vi kan fastställa att företagen arbetar generellt 

med att erbjuda sina konsumenter en slags fördel till att återvinna hos just dem, vilket vi 

bedömer fungera som motivation till engagemang. En fördel vi finner med att insamling 

sker i butik är att det ser till att frambringa en interaktion mellan konsument och företag. 

Fortsättningsvis ger det uttryck för möjligheten att utbyta information och förmedla 

vidare kunskap inom området. Vi definierar detta som en fördel eftersom det ger 

företagen en möjlighet att påverka konsumenter och på sikt möjliggöra en förändring i 

den “slit och släng”- kultur som företagen enligt Arrigo (2016) och Kozlowski et al. 

(2015) bidragit till. 

 

En aspekt av insamlingsaktiviteter som vi själva inte hade reflekterat över innan studien 

genomfördes var hur företagen prioriterade gällande hur textilierna ska behandlas. Det 

framgår i intervjuerna hur logistiken gällande initiativet ser ut och att företagen även ser 

till hur det insamlade materialet transporteras och sedan omhändertagas, vilket vi anser 

indikerar på att företagen tar ansvar för den samlade processen. Vi bedömer dock att 

detta är något som företagen skulle kunna kommunicera vidare eftersom det 

frambringar en stor förståelse för företagens hållbarhetsarbete. 

 

4.4 Butikskommunikation 
4.4.1 Tillämpad kommunikation av hållbarhet och insamlingsaktiviteter i 
butiksmiljön 

När respondenterna blir tillfrågade hur kommunikation av hållbarhet och 

insamlingsaktiviteter tillämpas i butiksmiljön, har samtliga noggranna svar där 

skyltning, variation och butikspersonal är återkommande begrepp. Jones et al. (2009) 

redogör för tre huvudsakliga beståndsdelar att beakta vid marknadsföring i butiksmiljö, 

där den första delen omfattar anpassad information till målgruppen. Kökeritz beskriver 

hur de använder sig av informationsställ i sina butiker, med informationsblad inom sju 

olika områden, för att upplysa konsumenterna om hur de exempelvis arbetar för miljön 

och det sociala. Vidare framställer hon även att de använder sig av kampanjer för att nå 

ut med både miljö- och sociala budskap. Såväl Andersson som Singnomklao och 

Nyström betonar att de tillämpar kommunikation genom att dela ut informationsblad 

och flyers vid kassorna för att uppmärksamma konsumenterna om de hållbarhetsarbeten 

och insamlingsaktiviteter som finns i respektive företag. Även Radsby lyfter fram detta 
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kommunikationssätt, men poängterar att det endast sker i perioder eftersom tryckningen 

av informationsbladen också kan ses som en miljöfråga. 

 

Den andra delen innebär synligheten av kommunikationen och hur väl den är tillgänglig 

för konsumenterna (Jones et al., 2009). Barnes & Lea-Greenwood (2010) understryker 

att skyltning inom klädbranschen kan förstärka ett företags image och det budskap man 

vill förmedla, eftersom kommunikationen i butiken främst är lämpad för 

informationsspridning. Radsby framhäver hur man använder sig av skyltar periodvis för 

att uppmärksamma konsumenterna om de hållbara produkter som förekommer i butiken 

och menar att man slutar lägga märke till en skylt om den alltid är uppsatt. Andersson 

delar denna tankegång och belyser hur de arbetar med marknadsföring i omgångar, då 

man byter ut skyltarna efter hand som det sker förbättringar i företaget.  

 

Även Söderholm framhåller hur de under vissa perioder använder sig av grafiskt 

material, som bilder och affischer, i butiken för att förmedla sitt budskap. Till skillnad 

från de andra respondenterna menar Singnomklao att deras butikskommunikation sker 

hela tiden, eftersom det är en sådan viktig del i deras hållbarhetsarbete. Skyltning i 

butiksmiljö är enligt Nordfält (2007) ett verkningsfullt sätt att kommunicera på för att 

nå ut och kunna förmedla relevant information om produkter och aktiviteter som 

företagen arbetar med. Radsby instämmer i detta resonemang och betonar att eftersom 

all marknadsföring bestäms centralt, så ökar även slagkraften gentemot konsumenten. 

 

Vidare framhåller respondenterna märkning, så kallat taggning, av kläder som ett sätt att 

tydliggöra för konsumenterna vilka produkter som är hållbara eller är gjorda av 

återvunnet material. Radsby förklarar hur taggningarna innehåller QR-koder som 

konsumenterna kan avläsa i sin mobiltelefon för att ta del av information om plagget, 

medan Andersson beskriver hur deras produkter är märkta med en identisk symbol för 

att underlätta för konsumenterna. Andersson belyser att märkningen även innehåller en 

upplysning om varför produkten anses hållbar. Söderholm instämmer med föregående 

och framhäver att de alltid använder sig av märkningar på de kläder som är gjorda av 

ekologisk bomull. Även Singnomklao framställer hur deras kläder innehåller en 

märkning med beskrivning om varför plagget är hållbart, men att taggningarna i sig inte 

skiljer sig från det övriga sortimentet rent utseendemässigt.  Ytterligare en del av 

butikskommunikationen som framhäver såväl den synlighet som tillgänglighet Jones et 

al. (2009) beskriver är de återvinningsdepåer som är belägna framme vid kassorna hos 

samtliga respondenter med undantag för Gina Tricot. 
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Ändrade rutiner beskrivs av Jones et al. (2009) som den tredje beståndsdelen, då de 

menar att det kan fånga konsumenternas uppmärksamhet, vilket ligger i linje med 

Radsbys, Anderssons och Söderholms resonemang ovan. I likhet med Jones et al. 

(2009) talar samtliga respondenter för nyttan av varierande marknadsföring i 

butiksmiljön, där informationsblad, skyltning, märkningar, grafiskt material och 

butikspersonalen är de främsta verktygen. Pedersen & Netter (2015) framhäver 

frontlinjens betydelse och vikten av att personalen inom försäljning och marknadsföring 

får en relevant utbildning för att kunna guida konsumenterna till ett mer hållbart 

beteende. Respondenterna är rörande överens om att butikspersonalen spelar en 

avgörande roll för butikskommunikationen och Radsby understryker att konsumenterna 

lättare tar till sig personalens ord än att läsa informationsbladen.  

 

Singnomklao betonar hur väl hållbarhet är implementerat i deras affärsstrategi och 

menar att personalen frågar och informerar konsumenterna om insamlingsaktiviteter 

som andra företag frågar om klubbkort. Vidare menar Radsby att intern utbildning av 

anställda är oerhört essentiellt för att de ska vara uppdaterade, något som styrks av både 

Kökeritz och Andersson. Även Nyström instämmer och förklarar hur de uppmanar 

medarbetarna att tänka i hållbara banor genom att anordna tillfällen för personalen att ta 

med kläder och skor, som inte längre används, för byta med varandra. Med en utbildad 

och uppdaterad butikspersonal är det enklare att förmedla vidare till konsumenterna och 

nå ut till så många som möjligt poängterar Nyström. Fortsättningsvis betonar 

Söderholm att personalen lägger extra vikt vid förmedlingen av hållbarhetsinitiativen 

under de kampanjer som företaget har. 

 

4.4.2 Förmedling av kunskap 

Vad som är gemensamt för samtliga respondenter i diskussionen om förmedling av 

kunskap och utbildning till konsumenterna, är att butikspersonalen innehar den mest 

betydande rollen. Jones et al. (2009) framhåller att butikerna, och de anställda som 

arbetar där, kan influera ett hållbart beteende genom dagliga interaktioner med 

konsumenterna, men betonar även att det kan vara en svår utmaning. Detta styrks av 

Sweet, som hävdar att klädbranschen behöver arbeta med ett gemensamt 

märkningssystem, med tredjepartscertifiering, för att medvetandegöra och få 

konsumenter att lita på företagens budskap. Singnomklao instämmer med Sweet och 

menar att ett gemensamt märkningssystem skulle underlätta för konsumenterna. 

Fortsättningsvis belyser Sweet att företagen lämpligast utbildar sina konsumenter via de 
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kontaktpunkter man har och understryker att välutbildad butikspersonal, som både kan 

svara på och lyfta fram frågor i interaktionen, är en angelägen del av arbetet. Något som 

framgår i intervjun med Nyström är att de främst kommunicerar om hållbarhet och hur 

insamlingsaktiviteterna fungerar genom sina medarbetare, varför de är ett viktigt 

verktyg gällande förmedling av kunskap. Radsby, Andersson, Söderholm och 

Singnomklao instämmer i resonemanget och poängterar att de anställdas engagemang 

har störst effekt på konsumenterna. Vidare argumenterar Kökeritz för att deras 

informationsställ inte enbart är till för att utbilda konsumenterna, utan fungerar även 

som material för att hålla personalen uppdaterad.  

 

Ytterligare aspekter som lyfts fram av respondenterna gällande förmedling av kunskap 

till konsumenterna är skyltning, informationsblad och märkningar på kläderna som 

presenterats tidigare. Enligt respondenterna syftar dessa element även till att öka 

medvetenheten hos konsumenterna och Radsby framhåller att de dessutom har filmer på 

hemsidan, med exempelvis information om tvättråd, för att utbilda sina konsumenter 

ytterligare. Butikskommunikationen bedöms enligt Jones et al. (2009) som den mest 

effektiva, ifall man anpassar den till konsumenternas kunskapsnivå och redogör vilken 

nytta som konsumenternas engagemang kan resultera i. Fletcher (2013) delar denna 

tankegång och menar att klädbranschens kommunikationsmetoder ständigt förbättras 

och utvecklas. Även Nyström beskriver hur de arbetar med större 

marknadsföringsevent, som World Recycle Week, för att involvera konsumenterna på 

ett annorlunda sätt. Eventet omfattar insamlingsaktiviteter, samarbeten med artister och 

är ett globalt initiativ för att nå ut till så många som möjligt. 

 

4.4.3 Egna reflektioner 

De viktigaste grunderna för butikskommunikation visar sig vara skyltning, variation och 

butikspersonal, då dess tre begrepp är mest frekvent förekommande i samtliga 

intervjuer. Det som tydligast går att utläsa är att butikspersonalen spelar en oerhört 

betydande roll, både vad gäller själva tillämpningen av kommunikationen men också 

när det kommer till att utbilda och förmedla kunskap till konsumenterna. Det visar sig 

även vara av yttersta vikt för företagen att hålla sina anställda uppdaterade och 

informerade om hållbarhetsaspekterna så att de på bästa sätt ska kunna föra budskapet 

vidare till konsumenterna. Att personalens engagemang ska ge störst effekt hos 

konsumenterna är något som även ligger i linje med vår egen uppfattning, då vi 

bedömer att man som konsument har enklare för att ta till sig personalens ord om 

hållbarhet och insamlingsaktiviteter än att läsa det på ett informationsblad.   
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Utifrån respondenternas svar framgår variationen av kommunikation som en essentiell 

infallsvinkel. Dels använder företagen sig av varierad kommunikation på så sätt att de 

tillämpar marknadsföring genom olika förfaranden, det vill säga genom skyltar, 

informationsblad, märkningar på kläder, grafiskt material i butikerna och 

butikspersonalen, och använder sig av flera kommunikationsvägar för att nå ut till 

konsumenterna. Men varierad kommunikation innebär även att man genomför 

kampanjer periodvis, för att på så sätt uppmärksamma konsumenterna om budskapet 

man vill förmedla. Att det förekommer en sådan variation gällande kommunikationen 

bedömer vi som värdefullt eftersom sannolikheten att konsumenterna uppmärksammar 

och tar till sig det budskap företaget vill förmedla ökar. Däremot kan vi tänka oss att 

hållbarhetsarbetet blir en mer naturligt integrerad del i konsumenternas uppfattning om 

företaget om marknadsföringen sker konstant.  

 

Något vi finner intressant är det faktum att kommunikationen med informationsblad och 

skyltar förekommer i perioder eftersom företagen aktivt har valt att inte ständigt trycka 

upp material eller dela ut flyers till konsumenter, då även det ses som en miljöfråga. 

Denna infallsvinkel anser vi vara fascinerande eftersom miljöaspekten av själva 

marknadsföringen framhävs av respondenterna på ett naturligt sätt, medan vi själva inte 

hade det i åtanke vid början av undersökningen. I efterhand finner vi det som en 

självklarhet att även marknadsföringen av hållbarhet och insamlingsaktiviteter ska vara 

miljövänlig. Det visar sig även att en del av företagen arbetar med projekt och events för 

att kommunicera ut hållbarhet och insamlingsaktiviteter till den stora massan, något vi 

anser vara både innovativt och intresseväckande. Vi hävdar att det endast är 

kreativiteten som sätter gränserna för hur ett företag väljer att kommunicera sitt budskap 

och uppmuntrar andra företag att ta efter. 

 

Vidare ser vi en tydlig koppling mellan kontaktpunkterna och förmedlingen av kunskap, 

vilket gör att butiksmiljön är oerhört angelägen för utbildning av konsumenter. Det 

framgår i intervjuerna att den kommunikation som sker i butikerna har en stor påverkan 

på konsumenterna, eftersom det är i denna kontaktpunkt som ett företag främst kan 

förmedla information och kunskap. Att anpassa sin kommunikation till målgruppen 

bedömer vi vara både betydelsefullt och en självklarhet för att ett budskap ska få den 

effekt som företaget avser. Interaktionen mellan personal och konsumenter är således 

värdefullt för båda parter då företaget kan uppmärksamma konsumenterna om det 

hållbarhetsarbete och insamlingsaktiviteter som förekommer, medan konsumenterna 
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blir utbildade och kan influeras till ett mer hållbart beteende.  I butiksmiljön tar 

konsumenterna dessutom del av olika intryck i form av skyltning, märkning och grafiskt 

material. Dessa kommunikationssätt anser vi kan bidra till att förstärka företagens 

image och det budskap man vill förmedla samtidigt som det kan ha en inverkan på 

konsumenternas beteende, varför det är en essentiell aspekt vid utformning och 

tillämpning av kommunikation i butiksmiljö.  Slutligen visar det sig att ett gemensamt 

märkningssystem för klädbranschen kan vara ett sätt för företagen att frambringa större 

tillförlitlighet hos konsumenterna gällande sina hållbarhetsarbeten. Detta är något som 

vi bedömer som både innovativt och nödvändigt för att frambringa mer klarhet hos 

konsumenterna, då det i dagsläget finns oerhört många differentierade märkningar. 

 

4.5 Möjligheter och utmaningar 
4.5.1 Utvecklingsmöjligheter inom klädbranschen 

Såväl respondenterna som informanten är enhälliga om att det erfordras åtgärder och 

initiativ för att framställa ett mer miljövänligt arbetssätt, men de har differenta idéer om 

vilka möjligheter och utmaningar som klädbranschen står inför. Företag inom 

klädbranschen har enligt Pal (2016) möjlighet att vidareutveckla sitt ansvarstagande 

inom hållbar konsumtion genom att vidta åtgärder för att förlänga produkters livslängd 

och därmed minska belastningen på naturens resurser. Då Wilson (2015) definierar 

hållbarhet som en progression där man tillgodoser dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov, ligger det i linje med 

hur respondenterna resonerar kring utveckling av sitt hållbarhetsarbete. Andersson, 

Nyström och Singnomklao framhäver att de har en uppfattning om att hållbarhet 

kommer bli allt viktigare och att insamlingsaktiviteterna kommer att utvecklas i takt 

med att den yngre, mer medvetna, generationen växer. Även Söderholm belyser 

utvecklingsmöjligheterna och påvisar att företag prioriterar hållbarhet på ett annat sätt 

än tidigare. 

 

Radsby argumenterar för att en utvecklingsmöjlighet är att anpassa modet efter miljön, 

och menar att tillverkning utan svinn är ett steg i rätt riktning. Hon resonerar även kring 

funktionen av ett plagg och redogör hur delbara kläder gör att ett plagg kan användas 

som tre, vilket är en utveckling som redan börjat bli märkbar i butikerna. Vidare 

påpekar Radsby att vi varken kan producera eller konsumera som vi gör i dagsläget ifall 

målen om minskad skada på naturen ska uppnås. I enlighet med Radsby belyser Lacy & 

Rutqvist (2016) att den linjära ekonomin inte kommer att ha förmåga att möta 

efterfrågan med naturliga resurser år 2030. Även Sweet styrker resonemanget och 
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betonar att man behöver designa produkter som klarar av att ingå en i en cirkulär 

ekonomi.  

 

Ytterligare utvecklingsmöjligheter som framträder från intervjuerna är vissa trender som 

man börjat se tendenser till, men som man inte vet hur väletablerade och starka de kan 

bli. Sweet nämner affärsmodeller där man har en blandning av second hand och 

nyplaggsförsäljning som en intressant trend, vilket ett antal företag börjat att arbeta 

med, men lyfter även fram en annan dimension av affärsmodellen som gör att företaget 

behåller kontrollen över plagget på ett helt annat sätt. Sweet klargör att företag kan hyra 

ut ett och samma plagg till flera personer, och därmed förlänga plaggets livstid, för att 

sedan sälja det second hand eller låta det gå till fiberåtervinning. Detta benämns som en 

del av de långsiktiga strategier företag kan arbeta med och vidare poängterar Sweet att 

andra möjligheter kan vara att skapa mer långlivade kläder genom klassisk design eller 

design där man kan byta ut delar som slits eller blir omoderna.  

 

Sweet menar att strategier för att förlänga plaggens livslängd troligen fördyrar kläderna, 

eftersom man istället satsar på bättre material som håller längre, och att företagen 

därmed närmar sig slow fashion-hållet med sina strategier. I likhet med Sweet 

framhåller Kim et al. (2013) att fast fashion-företag har börjat lansera egna slow 

fashion-märken och kollektioner för att möta de affärsetiska värderingar som 

genomsyras av slow fashion. Arrigo (2010) styrker resonemanget och betonar att 

klädföretag har initierat mer resurser och omtanke gällande materialen som används i 

produktionen. Detta ligger även i linje med Radsbys tankegång om att företag främst 

måste vara konkurrenskraftiga mot miljön, varför hon tror att slow fashion kommer bli 

en ökad trend inom de närmsta åren. 

 

Förutom slow fashion-aspekten så lyfter Sweet även fram motsatsen, det vill säga 

ultrasnabbt mode som en utvecklingsmöjlighet inom branschen. Sweet tydliggör hur de 

i forskningsprogrammet Mistra Future Fashion använder sig av garderobsanalyser och 

människors beteende för att undersöka och experimentera idémässigt och utvecklingen 

av ultrasnabba prototyp-plagg. Det innebär enligt Sweet att man tillverkar exempelvis 

en partytopp eller andra trendriktiga och kortlivade plagg i ett material som papper, men 

som har en tygkänsla, och idén är att materialet ska vara så hållbart framtaget som 

möjligt. Sweet understryker att man under konsumtionstiden inte behöver tvätta plagget, 

varför ingen förbrukning av vatten eller energi förekommer, och efter användning kan 

man lägga produkten i tidnings-återvinningen. Arrigo (2010) delar Sweets resonemang 
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och diskuterar hur hållbarhetsarbete kan leda till nya innovationer och följaktligen 

generera bättre produkter, något som kan leda till högre värdeförmedling. Även Lacy & 

Rutqvist (2016) argumenterar för hur företag kan skaffa sig fördelar genom att förändra 

sin produktion och därmed hur konsumenterna konsumerar. Genom ultrasnabbt mode 

menar Sweet att man kan bejaka denna typ av konsumentbeteenden, utan det dåliga 

samvetet samtidigt som företag uppfyller många av de kriterier kring hållbarhet utan att 

behöva vara slow fashion. Sweet framhäver att detta främst ska ses som ett komplement 

snarare än en lösning för fast fashion-företag och betonar att man ännu befinner sig i 

forskningsprocessen. 

 

4.5.2 Utmaningar 

Trots de utvecklingsmöjligheter som finns i branschen framhåller såväl Kökeritz som 

Sweet, Söderholm och Singnomklao att framtiden även kantas av en del utmaningar. En 

utmaning som framgår särskilt i intervjun med Kökeritz är att uppmärksamma politiker 

om vikten av ideella aktörers arbete och därmed frambringa bra förutsättningar för att 

kunna bedriva sin verksamhet. Kökeritz förklarar att vissa kommuner har börjat 

upphandla textilinsamling och understryker att det blir ett problem för ideella 

verksamheter när kommersiella aktörer kommer in på marknaden, då de inte kan 

konkurrera på ett likvärdigt sätt. Joung & Park-Poaps (2013) hävdar att det främsta 

hindret för att arbeta med återvinning och återanvändning av textilier är svårigheten i att 

få tillgång till de använda plaggen. Detta ligger i linje med Kökeritz som beskriver att 

om ideella aktörer inte får samla in från återvinningscentralerna, så kan samhället gå 

miste om oerhörda resurser gällande såväl miljö- som sociala insatser eftersom deras 

insamling skapar praktikplatser och pengarna går till socialt arbete. Även Singnomklao 

framhäver hur återvinning kommer bli en stor samhällsfråga i framtiden och att fler krav 

på företagens hållbarhetsarbete från politikerna kommer att fastställas.  

 

Sweet framhäver däremot en utmaning som berör samtliga aktörer inom branschen 

vilket är den mentala omställningen och investeringarna som krävs för att överleva som 

företag med en affärsmodell som inte enbart går ut på att sälja så mycket som möjligt. 

Kozlowski et al. (2015) betonar att affärsmodellen för fast fashion-företag primärt 

fokuserar på ekonomisk lönsamhet genom pressade priser, men med konsekvenser som 

kan vara förödande för miljön. I enlighet med Kozlowski et al. (2015) tydliggör Sweet 

att företag behöver involvera sig mer i konsumenterna på ett sådant sätt att de engageras 

på ett djupare plan än att konkurrera om priser. Sweet förklarar att företagen på något 

sätt måste återuppfinna hur man faktiskt engagerar sig med konsumenterna numera och 
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menar att det kan bli en oerhörd arbetsam omställning. Såväl Ekström & Salomonson 

(2014) som Kant Hvass (2014) instämmer med Sweet och framhåller att det är ett 

återkommande och välkänt problem för företagen att få konsumenterna mer 

miljömedvetna och engagerade. 

 

En infallsvinkel som framgår i intervjun med Söderholm är utmaningen att utbilda och 

informera samtliga aktörer som inkluderas i produktionskedjan. I likhet med Söderholm 

betonar Kozlowski et al. (2015) vikten av att skapa hållbara leverantörsled då 

komplexiteten av branschens leverantörs- och produktionskedjor anses vara en del av 

hållbarhetsproblemet. Kozlowski et al. (2015) hävdar att det stora antalet aktörer som 

inkluderas i leden kräver övervakning, vilket försvårar hållbarhetsarbetet eftersom det 

krävs omfattande rapportering och administration från samtliga inblandade parter. 

Söderholm belyser hur kunskapen måste förbättras i stora delar av världen och menar att 

framförallt tillverkare i utvecklingsländer måste få tillgång till den insikt som företagen 

har i västvärlden för att hållbarhetsarbetet ska kunna fortskrida. Allwood et al. (2015) 

delar denna åsikt och hävdar att dagens produktion erfordrar stora mängder fossila 

bränslen för att skapa den elektricitet som krävs för att värma upp vatten och luft vid 

tillverkning. Även Ekström & Salomonson (2014) instämmer i resonemanget och 

poängterar att företagens ansvar ligger i att utveckla hållbara alternativ. 

 

4.5.3 Egna reflektioner 

Sammanfattningsvis bedömer vi att det diskuteras spännande tankar och initiativ 

gällande utvecklingsmöjligheter för klädbranschen. Något som framträder från 

intervjuerna är att den yngre generationen är mer medveten än föregående generationer, 

varför en utveckling av hållbarhetsarbeten och insamlingsaktiviteter sker i takt med att 

de växer. Vi instämmer med respondenterna och anser att deras medvetenhet är en 

bidragande faktor till utvecklingen eftersom de kan ställa högre krav på företagen än 

vad man gjort tidigare och därmed forcera fram ett mer hållbart arbetssätt. Vi kan 

konstatera att samtliga respondenter och informanten anser att det finns stor 

utvecklingspotential och att dessa erfordrar en varierande mängd tid och resurser. Det 

som karaktäriserar utvecklingsmöjligheterna är att man vill anpassa modet efter miljön 

och frambringa up cycling, vilket vi anser vara en oerhört betydande aspekt för 

framtiden.  

 

Ett återkommande begrepp i intervjuerna är att design och anpassningen efter miljön 

kan generera koncept som delbara plagg, klassisk design och möjligheten att byta ut 
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slitna delar av plagget. Det visar sig att dessa koncept kan leda till slow fashion-

strategier för ett företag eftersom man då satsar på bra material som fördyrar 

produkterna. Vi bedömer att slow fashion är en trend som kommer att öka markant de 

kommande åren, då vi delar åsikt med respondenterna om att företag främst måste vara 

konkurrenskraftiga mot miljön. Däremot anser vi att hela konceptet gällande fast 

fashion kommer att avta i takt med att nya, innovativa affärsmodeller utvecklas. 

 

Fortsättningsvis kan vi utläsa att en del möjligheter går att implementera inom snar 

framtid, som exempelvis att minska svinnet men också att hyra ut kläder innan de säljs 

second hand. Att hyra ut kläder anser vi vara ett intressant initiativ då det redan utövas 

med framgång inom ett antal olika branscher. Vidare kan vi konstatera att man tidigare 

har hyrt kläder till fest eller maskerad, varför vi bedömer att steget till att hyra 

vardagskläder inte ligger långt bort. Vi ser det även som en fördel att företagen äger sina 

produkter eftersom ansvaret förflyttas från konsumenterna till företaget. En annan 

dimension som tydliggörs är att vissa alternativ, som ultrasnabbt mode och kläder av 

pappersmaterial, kräver såväl tid som teknisk utveckling för att anses genomförbara. 

Detta initiativ är något som vi finner oerhört intressant av den anledning att det 

konsumtionsbeteende som karaktäriseras av fast fashion-branschen kan bejakas utan att 

miljön tar skada. Vi anser att det kan vara svårt för företagen att få sina konsumenter att 

ändra beteende, varför vi ser denna innovation som ett lämpligt komplement till slow 

fashion-strategierna. Dock vill vi tydliggöra att detta alternativ fortfarande befinner sig i 

utvecklingsfasen, varför det ännu inte går att fastställa om alternativet är helt 

genomförbart.  

 

När det kommer till utmaningar för branschen är det tydligt att det råder en viss oro för 

framtiden. Utmaningarna karaktäriseras av utbildning då det framgår att utbildning 

krävs för att uppmärksamma politiker såväl som att informera och förmedla kunskap till 

konsumenter, butiksanställda och medarbetare i produktions- och 

tillverkningsprocessen. Det framgår i intervjuerna att den främsta utmaningen för att 

bedriva återvinning och återanvändning är att få tillgång till det använda kläderna. Då 

det finns en skillnad mellan ideella och kommersiella aktörer kan det skapa ett framtida 

problem ifall inga åtgärder vidtas i tid. Om ideella och kommersiella aktörer skulle ha 

samma förutsättningar finns det en risk för att de ideella aktörerna kommer att 

konkurreras ut från marknaden, vilket kan leda till förödande konsekvenser för det 

svenska samhällets sociala aspekter. Detta vittnar om att politiker behöver informeras 

och uppdateras för att de ska förstå allvaret i situationen samtidigt som avfallshanterare 
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behöver utbildas för att skapa incitament som gör att de väljer en ideell aktör framför en 

kommersiell på grund av mervärdet som genereras.  Vi anser att de ideella aktörerna för 

ett oerhört betydelsefullt arbete för samhället, varför de bör gynnas av vissa 

kvalifikationer för att inte konkurreras bort från marknaden. Vidare bedömer vi att 

politiker behöver utarbeta fler krav för branschen gällande återvinning för att på så sätt 

kunna reglera och expandera utvecklingen av hållbarhet.  

 

Vi kan konstatera att företagen ställs inför en oerhörd utmaning genom att försöka 

överleva med en affärsmodell som inte enbart syftar till att sälja så mycket som möjligt, 

eftersom fast fashion-företag i dagsläget primärt fokuserar på ekonomisk lönsamhet 

genom pressade priser. Vidare kan vi utläsa att företagen även ställs inför ett 

återkommande problem vad gäller att engagera konsumenterna. Detta tydliggörs i 

intervjuerna där det framgår att konsumenterna behöver involveras på ett djupare plan 

som gör att företaget blir konkurrenskraftigt på ett annat sätt än genom priset. Dessutom 

ser vi en tydlig koppling mellan utbildning av medarbetare i produktions- och 

tillverkningsprocessen och hållbarhetsarbetet. Det visar sig vara centralt att förbättra 

kunskapen i stora delar av världen, främst i utvecklingsländer, för att hållbarhetsarbetet 

ska kunna fortskrida och förbättras. Vi instämmer i detta resonemang då vi bedömer att 

hela produktionsledet måste ha tillgång till samma kunskaper för att företaget ska 

betraktas som hållbart. Således menar vi att utbildning är en nödvändighet för att 

frambringa ett mer hållbart arbetssätt, mer miljövänliga produkter samt minskad skada 

på naturen. 
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5 Slutsats 

5.1 Syfte och svar på forskningsfrågor 

Syftet med studien har varit att analysera och frambringa en djupgående förståelse för 

hur företag inom fast fashion-branschen implementerar insamling av brukade textilier i 

butiksmiljön, som en del av deras hållbarhetsarbete. Studien har även haft för avsikt att 

identifiera hur företagen kommunicerar ut dessa hållbarhetsinitiativ till konsumenten 

medan de befinner sig i butiksmiljön. Vidare syftade studien till att kartlägga de 

möjligheter och utmaningar som detta medför för ett företag. Utifrån syftet har vi sedan 

formulerat tre forskningsfrågor som besvaras nedan: 

 

1. Vilken betydelse har insamlingsaktiviteter i butiksmiljö inom fast fashion-

företags hållbarhetsarbete? 

 

I vår studie har vi kommit fram till hur insamlingsaktiviteter skapar en möjlighet för 

företag att utöka sitt hållbarhetsarbete. Den slutsats vi kan dra är att 

insamlingsaktiviteter är ett sätt för företag att implementera en praktisk funktion som 

ser till att skapa en helhet i affärsmodellen gällande hållbarhetsstrategier. Således skapas 

helheten genom att företagen ser till produktionsprocessen för sina kläder, men även 

den del som inträffar efter konsumtion. Vidare kan vi även dra slutsatsen att 

insamlingsaktiviteter fungerar som ett kommunikationsverktyg för företag som påvisar i 

vilken utsträckning de engagerar sig i hållbarhet. Följaktligen kan detta frambringa en 

koppling mellan företag och konsument då företagen väljer att se till konsumentens 

efterfrågan med ett mer hållbart sortiment. Vi kan även fastställa att företag har 

möjligheten att implementera insamling för att ta ett större ansvar för de negativa 

konsekvenserna som deras verksamheter bidrar till.  

 

Med stöd från både Arrigo (2016) och Lacy & Rutqvist (2016) lyfts 

insamlingsaktiviteter fram som ett sätt för företagen att vara mer ansvarsfulla samt 

skapa mer cirkuläritet i sitt arbete. Utifrån studiens resultat visar det sig att det cirkulära 

flödet optimeras genom att företagen hjälps åt och skapar en process i symbios med 

varandra. Vidare kan vi fastslå att acceptansen för det cirkulära flödet gynnas av att 

företagen motiveras av att leda vägen för andra företag och vara en förebild för hur 

andra kan implementera ett mer hållbart arbetssätt. Det framgår i den empiriska och 

teoretiska analysen att klädbranschens utvecklingsmöjligheter gör att företag har 

potential att påverka utvecklingen och vilken riktning den ska ta, framförallt när det 

gäller produktion och hållbarhet. Med stöd från Marrewijk (2003) är hållbarhet något 
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som ska främja miljön, människorna och planeten, varför vi kan konstatera att 

hållbarhetsarbetet inte enbart bör utföras för företagets egen vinning. Fortsättningsvis 

ger studiens resultat uttryck för att utbildning och informationsspridning kan öka 

medvetenheten hos konsumenterna och i längden även frambringa ett ökat engagemang. 

Således kan vi konstatera validiteten i det som Nyström, Singnomklao och Radsby 

framför gällande att de stora företagen har ett extra stort ansvarsområde genom att visa 

vägen och vara en förebild för andra organisationer och på så vis sprida arbete med 

insamlingsaktiviteter. 

 

Ett resonemang som stärks av den empiriska och teoretiska analysen är att 

insamlingsaktiviteter kan ses som ett sätt för företag att medvetandegöra sina 

konsumenter om att de inte står bakom det extensiva utnyttjandet av resurser och ”slit 

och släng”-samhället. Det visar sig dock vara svårt för fast fashion-företag att ändra 

affärsmodellen helt, men att implementera insamlingsaktiviteter kan ses som ett tecken 

på välvilja. Genom att tillämpa insamlingsaktiviteter kan det leda till att företag är med 

och bryter normer för de konsumtionsmönster som är skadliga idag och därmed bidra 

till att införa nya normer. Om fler företag skulle arbeta med insamling som resulterar i 

återvinning och återanvändning skulle det kunna medföra att konsumenterna blir mer 

medvetna och på sikt frambringa en slags ”självklarhet” av att man som konsument 

lämnar in sina brukade textilier istället för att behandla dem som avfall. Att 

konsumenter idag efterfrågar hållbara företag och produkter gör att företagen har en 

större möjlighet att faktiskt ha en inverkan på konsumenternas beteende.  

 

Vi kan konstatera att både respondenterna och den tidigare forskning som presenterats 

inom ämnet framhäver de möjligheter som insamlingsaktiviteter medför. Den främsta 

aspekt som kan utläsas sammantaget av empiri och teori är att insamlingsaktiviteter, 

samt hållbarhetsarbete i stort, kan resultera i att företagen implementerar en mer 

holistisk syn på affärsmodellen. Detta kan motiveras av att studien belyser att 

återvinning och återanvändning av de producerade kläderna tvingar företagen att se över 

tillverkningsprocessen för att kunna optimera värdet av plagget såväl som värdet i sin 

tjänsteförmedling. Utifrån den empiriska och teoretiska analysen framgår det även att 

konsumenterna har en möjlighet att visa sin medvetenhet och sina åsikter genom sina 

köpbeslut och via samverkan med företagen. Vi kan konstatera att den interaktion som 

sker mellan personal och konsumenter vid frågor om insamling eller när konsumenten 

rent av överlämnar sina brukade textilier, frambringar ett samspel som har sin grund 

företagets hållbarhetsstrategi. Det kan därmed påvisas att företag som arbetar med 
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återvinning och återanvändning, och som följaktligen har implementerat detta i 

butiksmiljön, har enorma fördelar att vinna gällande interaktionen med sina 

konsumenter. 

 

 

2. Hur utformas och tillämpas kommunikation av hållbarhet och 

insamlingsaktiviteter inom fast fashion-branschen i butiksmiljö? 

 

Undersökningen har frambringat en tydlig bild för hur företagen kan utforma och 

tillämpa kommunikation av hållbarhet och insamlingsaktiviteter i butiksmiljö. I vår 

studie har vi kommit fram till att kommunikationen utformas och tillämpas på ett 

varierat sätt i butiksmiljön, både vad gäller antalet kommunikationsvägar och perioden 

en kampanj är verksam. Vi kan även dra slutsatsen att butikspersonalen är det främsta 

verktyget som företagen använder sig av vid såväl utformning som tillämpning av 

kommunikation och förmedling av budskap till konsumenterna i butiksmiljö. Slutligen 

kan vi fastställa att ett gemensamt märkningssystem för klädbranschen, med 

tredjepartscertifiering, kan öka trovärdigheten för företagens hållbarhetsarbete och 

därmed bidra till förhöjd medvetenhet hos konsumenterna. 

 

Av undersökningens resultat kan vi utläsa att respondenternas bild över hur 

kommunikation av hållbarhet och insamlingsaktiviteter utformas och tillämpas i 

butiksmiljön stämmer överens med de tre huvudsakliga beståndsdelar som Jones et al. 

(2009) framhäver att företag bör beakta vid marknadsföring i butiksmiljö. I denna 

undersökningen har kommunikation av hållbarhet och insamlingsaktiviteter i 

butiksmiljön främst utformats och tillämpats genom följande: 

• Informationsblad och flyers 

• Informationsställ 

• Skyltning 

• Märkning av kläder 

• QR-koder 

• Grafiskt material som bilder och affischer 

• Butikspersonal 

 

Ett resonemang som stärks av den empiriska och teoretiska analysen är att företagen 

anpassar informationen i kommunikationen till den målgruppen man vill nå, vilket gör 

att resonemanget även har en tydlig koppling till Jones et al. (2009) första beståndsdel 
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vid marknadsföring i butiksmiljö. Vidare kan vi fastslå att företag måste vara medvetna 

om hur målgruppens känslor och logiska förmåga ska inspireras och stimuleras för att 

kommunikationen ska få den genomslagskraft som man önskar. Med stöd från Jones et 

al. (2009), Barnes & Lea-Greenwood (2010) och Nordfält (2007) visar det sig att 

skyltning och grafiskt material är ett verkningsfullt sätt att kommunicera på då 

butikskommunikation främst är lämpad för informationsspridning. Utifrån 

undersökningens resultat kan vi fastställa att skyltning och grafiskt material i 

butiksmiljön frambringar såväl synlighet som tillgänglighet för konsumenterna. 

Ytterligare en infallsvinkel som överensstämmer med Jones et al. (2009) andra 

komponent om synlighet och tillgänglighet är märkningen av kläder som framhävs i 

studiens resultat. Genom att märka vilka kläder som är hållbara eller gjorda av 

återvunnet material kan företagets konsumenter uppmärksamma dem på ett enklare sätt.  

 

Vidare kan vi utläsa i undersökningens resultat att klädbranschen behöver utarbeta ett 

gemensamt märkningssystem med tredjepartscertifiering för att företagens trovärdighet 

beträffande hållbarhetsarbete och insamlingsaktiviteter ska öka. Vi kan konstatera att 

det i dagsläget finns ett oerhört stort antal olika märkningar och etiketter då företagen 

använder sig av egna miljömärkningar och symboler för att framhäva sitt 

hållbarhetsarbete. Genom att använda sig av ett gemensamt och enhetligt 

märkningssystem som är globalt för branschen kan det bidra till en minskad förvirring 

hos konsumenterna. I studiens empiriska och teoretiska analys finner vi belägg för att 

den märkning som existerar i dagsläget försvårar möjligheterna för konsumenterna att 

jämföra två företag med varandra eftersom mätinstrumentet, i detta fall 

miljömärkningen, inte är densamma. Genom att tillämpa en tredjepartscertifiering kan 

den även främja konsumenternas tillförlitlighet till företagen. 

 

Vi har funnit att Jones et al. (2009) tredje element om ändrade rutiner för att fånga 

konsumenternas uppmärksamhet även ligger i linje med samtliga respondenter. Vi kan 

därmed påvisa att variationen av butikskommunikation är en viktig del i företagens 

kommunikationsarbete för att frambringa den effekt som de är ute efter då den ökar 

synligheten och därmed uppmärksamheten hos konsumenterna. Studiens resultat ger 

även uttryck för att butikspersonalen spelar en avgörande roll och är företagens främsta 

verktyg beträffande kommunikation i butiksmiljö. Respondenternas syn på personalen 

ligger därmed i linje med Pedersen & Netter (2015) som framhåller frontlinjens 

betydelse. Med stöd från den empiriska och teoretiska analysen kan vi konstatera att 
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konsumenter lättare tar till sig vad butikspersonalen säger än att läsa på ett 

informationsblad. 

 

3. Vilka möjligheter och utmaningar medför kommunikationen av och arbetet med 

hållbarhet och insamlingsaktiviteter i butiksmiljö för fast fashion-företag? 

 

I vår studie har vi kommit fram till att kommunikationen av och arbetet med hållbarhet 

och insamlingsaktiviteter medför såväl möjligheter som utmaningar. De främsta 

möjligheter vi kan urskilja är utvecklingen av design, som inriktas åt såväl slow fashion 

som ultrasnabbt mode, varför vi kan dra slutsatsen att modet bör anpassas till miljön för 

att minska skadan på naturen. Vad gäller utmaningarna kan vi dra slutsatsen att ideella 

aktörer behöver andra förutsättningar än kommersiella för att kunna bedriva sin 

verksamhet. En annan slutsats vi kan dra är att utbildning är en betydande aspekt för att 

åtgärda de utmaningar och problem som branschen står inför. Avslutningsvis kan det 

konstateras att konsumenterna har möjlighet att påverka, men att det är företagen som 

har makten att förändra. 

 

Utifrån undersökningens resultat kan vi fastslå att det finns såväl möjligheter som 

utmaningar för fast fashion-företag när det gäller kommunikationen av och arbetet med 

hållbarhet och insamlingsaktiviteter i butiksmiljö. Med stöd från Pal (2016) visar det sig 

att det finns stor utvecklingspotential för branschen, men att de olika möjligheterna 

erfordrar en varierad mängd tid och resurser. Det karaktärsdrag som identifierar 

klädbranschens möjligheter är att anpassa modet efter miljön. Det framgår i 

undersökningens resultat att tillvägagångssätten för hur en hållbar utveckling kan 

tillämpas är mångskiftande, vilket påvisas som positivt eftersom det således finns 

differentierade alternativ att arbeta efter. De tillvägagångssätt som tydligast går att 

utläsa från den empiriska och teoretiska analysen är design med inriktning mot slow 

fashion-strategier och design som går mot ultrasnabbt mode.  

 

Genom att designa kläder som är delbara, har en klassisk modell eller erbjuder 

möjligheten att kunna byta ut de delar som slits kan ett plagg ge konsumenten fler 

möjligheter till användning och därmed främja ett mer hållbart konsumentbeteende. Det 

framgår i studiens resultat att dessa alternativ kan fördyra kläderna då man satsar på 

bättre material, varför dessa möjligheter ses som slow fashion-strategier, något som 

även stöds av Kim et al. (2013) och Arrigo (2010). Med stöd från Arrigo (2010) visar 

det sig att hållbarhetsarbete kan leda till innovationer. Genom att utveckla ultrasnabbt 
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mode, gjort av pappersmaterial, kan det främja miljön både under produktionsprocessen 

som under konsumtionstiden.  

 

Utifrån den empiriska och teoretiska analysen kan vi påvisa att utbildning är ett centralt 

och återkommande begrepp vad gäller klädbranschens utmaningar. Med stöd från 

studiens resultat kan vi fastställa att såväl politiker och avfallshanterare som 

konsumenter, butikspersonal och medarbetare i produktionsleden är i behov av 

utbildning. Vad gäller politiker och avfallshanterare framgår det att de behöver 

informeras och utbildas om det arbete som ideella aktörer gör för samhället för att de 

ska få rätt förutsättningar att kunna bedriva sin verksamhet. Vi kan även urskilja att det 

finns en viss konkurrens mellan ideella och kommersiella aktörer beträffande tillgången 

till insamlade kläder då det kan vara en svårighet att få förfogande över dessa. 

Respondenternas resonemang ligger därmed i linje med Joung & Park-Poaps (2013). 

Genom att ge ideella aktörer de förutsättningar som krävs för att driva sin verksamhet 

kan det gynna samhället ur både miljömässiga och sociala aspekter.  

 

Med stöd från Kozlowski et al. (2015), Allwood et al. (2015) och Ekström & 

Salomonson (2014) visar det sig att ett företags produktion och tillverkning spelar en 

betydande roll för den rådande miljöförstöringen. Resonemanget fastslås även i 

undersökningens resultat, varför det finns belägg för att problemet är en framträdande 

utmaning. Vidare ser vi en tydlig koppling mellan tillverkningsprocessen och utbildning 

av medarbetare i utvecklingsländer. Genom att företagen utbildar hela sin 

produktionskedja kan det bidra till att produkterna blir mer miljövänliga samtidigt som 

företagens arbetssätt blir mer hållbara. Utbildning av medarbetare i utvecklingsländer 

kan även understödja minskad skada på naturen.  

 

 

5.2 Praktisk och teoretisk betydelse 

Undersökningens praktiska betydelse är främst att den kan vara meningsfull för andra 

företag inom kläd- och textilbranschen som ännu inte har påbörjat ett arbete gällande 

insamlingsaktiviteter. Den praktiska nyttan förekommer även i form av riktlinjer för hur 

ett företag kan använda sig av butiksmiljön för att kommunicera ut hållbarhet och 

insamlingsaktiviteter till sina konsumenter. Vikten av detta ligger i att butiker är en 

essentiell kontaktpunkt gällande att nå ut till konsumenter, varför vi vill belysa 

betydelsen av att företag tar till vara på marknadsföringsmöjligheterna i det fysiska 

landskapet. Vidare bedömer vi att resultatet beträffande kommunikation i butiksmiljö 
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går att appliceras på samtliga branscher där fysiska butiker förekommer, eftersom 

förutsättningarna för utformning och tillämpning är identiska oavsett vilken sorts 

företag som förekommer. Vad gäller hållbarhetsarbete och insamlingsaktiviteter anser vi 

att resultatet till största del kan överföras till andra segment inom kläd- och 

textilbranschen, som inredning, premiummärken och aktivitetskläder, men även till 

andra branscher som exempelvis hemelektronik och kosmetik. Detta eftersom vi anser 

att flertalet företag inom olika branscher har möjlighet att samla in sina produkter för 

återanvändning eller återvinning istället för att de ska gå till deponi. Det teoretiska 

bidrag som studien medför är en ökad förståelse gällande fast fashion-företags 

hållbarhetsarbete och insamlingsaktiviteter, samt hur dessa kan marknadsföras och 

kommuniceras ut till konsumenter i butiksmiljön. Utifrån studiens resultat har vi kunnat 

urskilja olika aspekter som vi finner intressanta och som därmed skulle kunna 

undersökas vidare. Således föreslår vi följande ämnesområden för framtida forskning: 

 

• Då vi i undersökningen avgränsar oss till kommunikation i butiksmiljö, föreslår 

vi att vidare forskning skulle kunna inrikta sig på kommunikation av hållbarhet 

och insamlingsaktiviteter via andra plattformar, som exempelvis sociala media, 

för att uppnå en bredare kommunikation. 

• Ytterligare en aspekt som framkommer i studiens resultat är behovet av ett 

gemensamt miljömärkningssystem för klädbranschen, varför vi anser att fortsatt 

forskning kring detta ämnesområde är relevant. 

• Ett annat förslag på vidare forskning är att fördjupa sig inom utbildning ur ett 

organisationsperspektiv, där inriktning sker på internutbildning av frontlinje och 

medarbetare i produktionsleden, då det framgår i undersökningens resultat att 

detta är en av de primära utmaningarna för branschen. 

• Ett sista förslag för framtida forskning är att inrikta sig på den ekonomiska 

aspekten av hållbarhet då vi i denna studie avgränsar oss från den. 
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I 
 

7 Bilagor 

7.1 Bilaga A – Intervjuguide  

Hållbarhet 

Vad har ert företag för hållbarhets policys?  

Begreppet hållbarhet 

ERP - återanvändning och återvinning 

Affärsmodell 

 

Beskriv vad som motiverar ert hållbarhetsarbete. 

Samhällsförändringar 

CSR - ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter 

Klädbranschen generellt 

Fast fashion 

   

Återvinning 

Vad finns det för insamlingsaktiviteter i butikerna och företaget?   

Waste Management systems 

Kundlojalitet vs bra PR 

Konkurrenskraftiga faktorer 

Produktinsamling 

Tillgängligheten 

 

Beskriv processen som företaget har gällande insamling och återvinning. 

Omvänd logistik 

Closed loop supply chain 

Ersättning för kunden 

Externa organisationer 

Blandade material 

Produktlivscykeln 

 

Kommunikation 

Hur tillämpas kommunikationen av hållbarhet och insamling i butiksmiljön? 

Kundens förståelse 

Skyltar och symboler 

Exponering i butikslandskapet 

 

Hur arbetar butikspersonalen med hållbarhet och insamling? Är de en del av 

kommunikationen?  

Initiativ i butiken 

Förmedla kunskap  

 

Möjligheter / Utmaningar  

Hur har företaget påverkats av hållbarhet och arbetet gällande det? 

Utveckling genom åren 

Affärsmodellen 

Butikskommunikationen 

 

Hur tror du att hållbarhet inom klädbranschen/företaget kommer att utvecklas?  

Företagens ansvar 

Motivationsfaktorer 



  
 

II 

CSR 

Cirkulär ekonomi 

 

7.2 Bilaga B – Operationalisering  

 

 

Ämne Intervjufråga Syfte med fråga Referens 

Hållbarhet  

1 Vad har ert företag för 

hållbarhets policys?  

 

Förståelse för hur företaget 

arbetar med hållbarhet och 

insamling, samt hur det 

integreras i affärsmodellen. 

 

(Pal, 2016) (Arrigo, 

2015), (Lacy & 

Rutqvist, 2016), 

(Pedersen, Gwozdz & 

Hvass, 2016) 

 

2 Beskriv vad som 

motiverar ert 

hållbarhetsarbete. 

 

Kunskap om 

motivationsfaktorer till arbetet.  

  

(Carcano, 2013) 

(Arrigo, 2015) 

Återvinning  

3 Vad finns det för 

insamlingsaktiviteter i 

butikerna och företaget?   

Förståelse för hur företaget har 

implementerat initiativen och 

hur de utförs.  

 

(Fletcher, 2013) 

4 Beskriv processen som 

företaget har gällande 

återvinning. 

Förståelse för den praktiska 

processen för hur insamlandet 

går tillväga.  

 

(Ekström & 

Salomonsson, 2012) 

Butikskommunikation  

5 Hur tillämpas 

kommunikationen av 

hållbarhet och 

återvinning i 

butiksmiljön? 

 

Förståelse för hur de väljer att 

marknadsföra arbetet och hur 

de engagerar kunden. 

 

(Kant Hvass, 2014) 

(Nordfält, 2007) 

(Barnes & Lea-

Greenwood, 2010) 

(Jackson & Shaw, 

2009) (Fletcher, 

2013) (Shen, Zheng, 

Chow & Chow, 2014) 

6 Hur arbetar 

butikspersonalen med 

hållbarhet och 

återvinning? Är de en del 

av kommunikationen? 

Förståelse kring hur 

butikspersonalen spelar en roll i 

kommunikationen och 

informationsdelningen.  

(Jones, Comfort & 

Hiller, 2009) 

(Pedersen & Netter, 

2015) 

Möjligheter och 

utmaningar  

 

7 Hur har företaget 

påverkats av hållbarhet 

och arbetet gällande det? 

 

Förståelse för framväxten av 

arbetet med hållbarhet och 

insamling. Kartlägga 

svårigheter och möjligheter. 

 

(Kozlowski, Searcy & 

Bardecki, 2015) 

(Joung & Park-Poaps, 

2013) 

8 Hur tror du att hållbarhet 

inom 

klädbranschen/företaget 

kommer att utvecklas?

  

 

Förståelse för företagets roll i 

utvecklingen och de 

möjligheter som finns i 

framtiden.  

 

(Lacy & Rutqvist, 

2016) (Kant Hvass, 

2014) 


