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Sammanfattning 

Titel: Cirkulär ekonomi – Hur kan klädbranschen styra kunderna till att vilja bidra? 

Datum: 26/5-2017 

Författare: Hanna Svensson & Simone Vernersson 

Handledare/examinator: Petter Boye 

Utbildning: Ekonomprogrammet med inriktning redovisning och ekonomistyrning 

Kurs: 2FE75E Företagsekonomi III - Examensarbete ekonomistyrning - Kandidat 15hp 

 

Klädbranschens normativa resursflöden är linjära, vilket innebär att naturresurser 

utvinns för att kunna tillverka produkter som sedan kastas när dess livslängd är 

förbrukad. Att ständigt behöva utvinna nya naturresurser är inte bara plågsamt för vår 

miljö utan dessutom väldigt kostsamt för företagen. Många ser en cirkulär ekonomi som 

lösningen på hur vi ska kunna behålla vårt konsumtionssamhälle utan att förstöra vår 

planet. Flera klädföretag tillämpar redan cirkulära processer i form av exempelvis 

klädinsamling där de tar emot gamla kläder för kunna återanvända materialet men 

upplever att det finns ett motstånd från kunderna till att bidra. Denna kandidatuppsats 

undersöker genom en kvantitativ studie vilka faktorer som kan leda till att deltagandet 

från kunderna ökar. Studien finner stöd för att hur pass informerade kunderna är samt 

kundens sociala omgivning har betydelse för kundens vilja att återlämna gamla kläder. 
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1 Introduktion till ämnet cirkulär ekonomi 

I följande kapitel presenteras en bakgrund till ämnet cirkulär ekonomi samt exempel på 

hur  klädbranschen tillämpar det i praktiken. I problemdiskussionen problematiseras 

kundens roll i det cirkulära kretsloppet. Detta för att leda in läsaren till uppsatsens 

problemformulering. Slutligen kommer inledningskapitlet beskriva hela uppsatsens 

syfte.  

 

1.1 Bakgrund  

1.1.1 Vad är cirkulär ekonomi? 

Ekonomiska modeller där ett kretsloppstänkande är den centrala affärsmöjligheten 

framför linjära processer kan sammanfattas i uttrycket cirkulär ekonomi. I en cirkulär 

ekonomi tillverkas och designas produkter så att materialet ska vara värdefullt att 

återanvända. Även fast en färdig produkt har lämnat butiken så anses produkten 

fortfarande vara en resurs då målsättningen är att kunna ta tillvara på och återanvända 

använda material och därmed minska behovet av att köpa in nya råvaror. En cirkulär 

ekonomi innebär ett helt nytt sätt att göra affärer på och kräver mycket anpassning för 

företagen gällande allt från utformning av infrastruktur, produktionsprocesser till hur 

kundrelationer ska hanteras. Den största skillnaden gentemot den normativa linjära 

ekonomin är att kunder inte längre ses som enbart konsumenter utan som brukare av en 

funktion (Stiftelsen Svensk Industridesign, 2017). Omställningen medför krav på 

företagens affärsmodeller att bygga långsiktiga och trygga kundrelationer. Exempel på 

affärsmodeller som har en cirkulär ekonomi som utgångspunkt är företag som erbjuder 

leasing av produkten istället för att köpa, företag som tar tillbaka sina egna produkter 

för att laga/renovera dem för att kunna sälja dem vidare ytterligare en gång, företag som 

lyckas finna ett mervärde i avfall samt företag som hittar nya innovativa sätt att förlänga 

livslängden på sina produkter (Stiftelsen Svensk Industridesign, 2017).  
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"Tanken på en cirkulär ekonomi är utmärkt. Det är en vidareutveckling och breddning 

av de begrepp som fanns på 1960- och 1970-talen, som kretsloppssamhället. Men 

cirkulär ekonomi går längre och är analytiskt mer genomtänkt. Att analysen förfinas är 

inte så konstigt när vi bor på en planet där vi börjar få ont om frisk luft och rent vatten"  

 

Klas Eklund, seniorekonom på banken SEB (Bederoff, 2014).  

 

Klas Eklund ser en cirkulär ekonomi som en utmaning för miljövänner och affärsmän 

att tillsammans hitta nya affärsmöjligheter och ta fram nya affärsmodeller (Bederoff, 

2014). 

 

Accentures Sustainability Services är en organisation som hjälper andra organisationer 

att integrera hållbarhet i verksamhetsstyrningen och affärsmodellerna. De har 

identifierat och enkelt definierat fem cirkulära affärsmodeller: Cirkulära resurser, 

resursåtervinning, förlänga produktlivscykeln, dela plattformar samt produkt som en 

tjänst. Cirkulära resurser är en modell där enbart återvinningsbara och förnyelsebara 

resurser används i produktionsprocessen. Modellen resursåtervinning innebär att på ett 

kreativt vis tillvarata avfallet från det sista steget i produktens livscykel för att kunna 

återanvända det i en annan produkt. Att förlänga produktlivscykeln innebär att 

exempelvis använda gamla komponenter från äldre produkter när nya produkter byggs. 

Ett exempel på modellen “dela plattformar” är företaget Airbnb som är en 

marknadsplats online för bokning och uthyrning av privata bostäder. Slutligen så 

innebär modellen “produkt som tjänst” att kunder ges möjligheten att hyra produkten 

istället för att köpa den (Bederoff, 2014).  

 

I en debattartikel i Svenska Dagbladet skriver politikerna Anders Wijkman, ordförande i 

Romklubben, och Jytte Guteland, ledamot i Europaparlamentet, om problematiken 

kring att det i stort sett är gratis att utnyttja naturens resurser men att kostnaderna för 

material, arbetskraft och energi historiskt sett varit låg. De senaste 50 åren har logiken 

varit att ju snabbare varor omsätts desto gynnsammare för företagen och ekonomin. 

Idag lever över tre miljarder människor i fattigdom och fram till år 2050 förväntas 

jordens befolkning att öka med ytterligare tre miljarder människor, mestadels i jordens 

fattigaste områden. Om alla dessa miljarder människor ska ha möjligheten till ett 

drägligt liv med allt vad materiell standard innebär utan att jordens kretslopp och 
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klimatförändringar ska utrota oss så behöver vår energianvändning och våra 

materialflöden förändras. Skribenterna hävdar att om denna utveckling ska ha en chans 

att bli hållbar kan inte industrisamhället fortsätta vara uppbyggt kring linjära 

resursflöden. Cirkulära affärsmodeller måste ersätta “köp och släng”. Skribenterna 

hävdar också att om inte industriländer som Sverige går i framkant så kommer inte 

denna hållbara utveckling att ske. Därför måste Sverige ta på sig ledartröjan genom att 

visa framgångsrika exempel på en annan affärslogik och nya produktionsmönster. En 

cirkulär ekonomi är dock ingenting som kommer av sig själv utan kräver investeringar 

och smarta styrmedel (Guteland & Wijkman, 2015). 

 

Att de yngre generationerna har en annan syn på ägande där produktansvar och ägande 

ofta stannar hos producenten gynnar de cirkulära affärsmodellerna där tillgång, behov 

och användning står i fokus. "Cirkulär ekonomi är en positiv modell, inte en 

antikonsumtionsmodell. Det är det som gör den så spännande. Man får återkommande 

pengaströmmar från samma material i stället för att låta dem gå förlorade i systemet", 

säger Peter Hopkinson, professor i innovation och miljöstrategi vid 

Bradforduniversitetet i Storbritannien och en av de tidiga anhängarna av cirkulär 

ekonomi (Bederoff, 2014) 

 

1.1.2 Cirkulär ekonomi i klädbranschen 

Konsumtionen av textilier i Sverige ökade med 40 % under åren 2000-2009. Textil är än 

idag ett avfallsslag som avspeglar en ohållbar konsumtion. År 2013 var det årliga 

inflödet av kläder och övriga textilier 12,5 kilo per person varav 8 av dessa kilon slängs. 

För att jorden ska kunna producera textilier i en sådan omfattning krävs stora markytor 

och enorma mängder vatten. Miljöpåverkan är stor både gällande vattenförbrukning, 

kemikalieanvändning samt transporter (Naturvårdsverket, 2016). I Storbritannien finns 

det kläder till ett värde av 6000 USD i ett genomsnittligt hushåll varav 30 % av kläderna 

har inte blivit använda på över ett år. Den vanligaste orsaken är att kläderna inte längre 

passar (WRAP, 2012).  

 

Kappahl erbjuder en rabatt på 50 kr vid köp över 300 kr till de kunder som lämnar in en 

påse med gamla kläder och textilier oavsett skick för att återvinnas eller återanvändas 

(Kappahl, u.å.). HM erbjuder samma rabatt (Bederoff, 2014) och har sedan år 2013 

lyckats samla in över 32 000 ton kläder vilket motsvarar tyg för 150 miljoner T-shirts 
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(HM, u.å.). Filippa K erbjuder kunderna 15 % lägre pris vid nästa köptillfälle om de 

lämnar in ett gammalt plagg från Filippa K så plagget exempelvis kan skänkas till 

Stadsmissionen (Filippa K, u.å.). Hos Nudie Jeans (Nudie Jeans, u.å.) och Houdini 

(Houdini, u.å.) får kunderna rabatter vid återvinning av kläder som kan användas till 

deras Second hand-butiker. Nudie Jeans ger 20 % rabatt på nästa köptillfälle (Nudie 

Jeans, u.å.), vilket även Houdini erbjuder alternativt ger Houdini hälften av 

försäljningspriset i kommission till kunden (Houdini, u.å.). Ovannämnda klädbutiker är 

alla exempel på företag som anammat den cirkulära ekonomin genom att kunder kan 

lämna in plagg de inte längre vill använda och därigenom ge textilierna en chans till ett 

längre liv.  

 

1.2 Problemdiskusssion 

Industrins traditionella resursflöde idag är linjärt vilket är ineffektivt ur både ett 

ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. Det avfall som det linjära resursflödet orsakar 

innebär att resurser systematiskt går förlorade och därmed behövs nya resurser ständigt 

utvinnas. Att i hög utsträckning säkra och utvinna nya resurser i naturen är nämligen 

inte bara plågsamt för miljön utan även otroligt kostsamt (Mathews & Tan, 2011). 

Preston (2012) hävdar att nutidens globala syn på resursers roll och funktion, alltså att 

låta använda resurser kasseras istället för återanvändas, ställer helt orimliga krav på 

planeten och miljön och är ohållbart på medellång sikt.  

 

Fler och fler menar att cirkulär ekonomi är lösningen på hur industriella system ska 

kunna transformeras till att bli hållbara (Mathews & Tan, 2011). En cirkulär ekonomi 

definieras som ett regenerativt, reparativt, industriellt system där avfall inte existerar 

utan samtliga produkter är konstruerade för en optimal cykel av återanvändning och 

demontering. Begreppet konsument ersätts av användare vilket kräver en starkare 

relation mellan företag och kunder mer likt ett avtal (MacArthur, 2013). Enligt Preston 

(2012) krävs ett paradigmskifte om en cirkulär ekonomi ska kunna bli normen i 

framtiden. Nya typer av värdeskapande behövs där kretsloppstänkande och hållbarhet är 

det centrala i företagens affärsmodeller. De affärsmodeller företag tillämpar påverkar 

inte bara företaget internt utan även konsumenters sätt att tänka, agera, konsumera och 

leva. 
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Det finns en mängd olika faktorer som påverkar konsumenter och dess beteende. 

Individens kultur, familj och ekonomiska situation är bara några exempel på faktorer 

som påverkar individens värderingar och handlingar (Kotler, Keller, Manceau & 

Hémonnet-Goujot, 2015). Individer har olika vanemönster i miljöer som de tidigare 

befunnit sig i och vanorna kan förändras genom exempelvis informationskampanjer 

eller att man förändrar miljön där individen utför sina handlingar (Neal, Wood & Quinn, 

2006; Verplanken & Wood, 2006). Vidare berättar Brodie & Cretu (2007) att företag 

med en hög kundlojalitet enklare kan styra sina kunder. Andersen (2007) hävdar att 

förutsättningen för att cirkulära processer ska fullföljas är att den enskilde finner det 

ekonomiskt gynnsamt att bidra. Det är också viktigt att alla involverade parter i 

processen har tillräckligt med stödjande information om hur varje part ska utföra sin del 

för att cirkeln ska slutas (Braungart, McDonough & Bollinger 2007). 

 

Gran & Karlsson-Rylander (2016) genomförde en studie om cirkulär 

verksamhetsstyrning i klädföretagen Lindex, Houdini, Filippa K samt Nudie. Studiens 

slutsats lyfter fram att nämnda företag upplever ett motstånd från kunderna i att bidra till 

hållbarhetsprocessen varpå den cirkulära ekonomin inte alltid fungerar. För att de 

hållbarhetsprocesser företagen erbjuder ska fungera krävs det att kunderna påverkas till 

ett mer aktivt agerande. Studien hävdar att det exempelvis inte räcker med att enbart 

informera kunden om att möjligheten till second hand-försäljning finns utan att 

kundvärdet måste bli tydligare om kunder ska vilja bidra. Studiens slutsats belyser 

vikten av kundens roll för att kretsloppet ska kunna slutas. Lyckas inte klädföretagen 

sälja in de cirkulära koncepten och tjänsterna till kunderna fungerar helt enkelt inte 

cirkulära processer.  

 

Även Kappahls hållbarhetschef, Fredrika Karlén, upplever ett motstånd från kunderna 

när de kommer till att utnyttja de cirkulära tjänster som erbjuds. Hon berättar att “de 

allra flesta textilier hamnar fortfarande i hushållssoporna, trots olika initiativ”. Vidare 

berättar Fredrika att eftersom konsumenter inte lämnar in textilier i särskilt stor skala 

går forskandet om metoder och tekniker för att hantera återvunnet mode långsamt, 

vilket gör att en stor andel “down-cyclas” alltså att materialkvalitén blir sämre och 

textilierna återvinns som exempelvis trasor alternativt isolering och inte nytt mode 

(Kappahl, u.å.). 
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Kunderna behöver vara aktiva för att de cirkulära tjänster företag erbjuder ska komma 

till användning och på sikt kunna ändra våra resursflöden och dess funktion i vårt 

konsumtionssamhälle. Då en klar majoritet av inhandlade textilier hamnar i soporna och 

de företagen ovan som erbjuder cirkulära alternativ upplever ett motstånd från kunderna 

finner vi det intressant att undersöka den cirkulära ekonomin från kundens perspektiv 

och vad som är viktigt för att denne ska vilja bidra. Eftersom cirkulär ekonomi kan 

tyckas vara ett brett uttryck kommer studiens fokus centreras till klädinsamlingen för att 

studien ska bli mätbar och tydlig. För att kunna generalisera resultatet i en större 

utsträckning och för att urvalet ska bli mer representativt avser studien endast 

konsumenter av kläder och textilier i Kalmar kommun. 

 

1.3 Problemformulering  

Vilka faktorer påverkar kundens benägenhet att vilja bidra till klädbranschens 

cirkulära kretslopp genom att återlämna textilier? 

 

1.4 Uppsatsens syfte 

Studiens syfte är att undersöka sambanden mellan diverse faktorer som upplevs 

relevanta enligt vårt teoretiska ramverk och kunders vilja att återlämna kläder. Vår 

förhoppning är att med denna uppsats bidra med ökad förståelse för hur företag bör 

fokusera sina cirkulära styrmodeller för att få ett ökat deltagande från kunderna.  
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2 Studiens teoretiska ramverk 

I detta kapitel behandlas de teorier som vår empiriska undersökning grundar sig på. 

Kapitlet inleds med att beskriva hur dagens linjära resursflöden ser ut och varför de 

kan vara problematiskt på längre sikt. Därefter definieras uttrycket cirkulär ekonomi 

samt exemplifierar hur det tillämpas i praktiken. I hållbarhetsstyrning beskrivs vilka 

instrument företag kan tillämpa för att ta sitt samhällsansvar. Vidare behandlas 

konsumenters beteende, vanor och incitament. Kapitlet avslutas med en 

hypotesgenomgång där vi redogör för de faktorer vars påverkan vi utifrån vårt 

teoretiska ramverk finner intressanta att testa på viljan att återlämna kläder. 

 

2.1 Den linjära ekonomins begränsningar 

 

 

Det traditionella sättet att upprätthålla vår moderna tids höga hastighet av tillväxt är 

genom en snabb konsumtion av resurser och särskilt resurser som inte är förnybara 

(Mathews, 2014). Historiskt sett har den ekonomiska utvecklingen präglats av linjära 

system där resurserna utvinns, används och slutligen kastas (Desrochers, 2002). 

Rapporten “Towards a circular economy” framtagen av Ellen MacArthur Foundation 

(2013) berättar om begränsningar i den linjära ekonomin och dess resursförbrukning. 

Företag tar fram material för att producera en produkt som sedan säljs till 

konsumenterna. Därefter kastas produkten av konsumenten när den inte längre tjänar sitt 

syfte, vilket ger resursförbrukningen ett mönster av att “ta, tillverka, kasta”.  

 

Företag har under senare tid uppmärksammat att det linjära systemet bidrar till att 

företagen utsätts för ökade risker, exempelvis i form av högre resurspriser samt 

leveransstörningar. Eftersom att volymen av input, bestående av råvaror, in i det 

ekonomiska systemet under år 2010 var 65 miljarder ton och förväntas växa till 82 

miljarder ton till år 2020 kommer höga priser och volatilitet sannolikt vara här för att 

stanna om inga åtgärder vidtas (MacArthur, 2013).  
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När man återvinner produkter i dagens linjära system talar man om “downcykling”. 

Eftersom materialen inte är anpassade för återvinning blir materialkvaliteten sämre och 

sämre och kan enbart användas i lägre och lägre värderade applikationer. Idag utgör en 

klar majoritet av alla återvinningsprocesser downcykling, alltså att livscykeln förlängs 

men resursens status ständigt är sjunkande. En lösning skulle kunna vara att byta ut 

materialen till material som är biologiskt nedbrytbara. När tillverkaren ska besluta vilka 

material och kemikalier som ska ingå i en produkt är oftast tillverkarens kunskap 

begränsad och därför baseras besluten på personliga preferenser. När beslut baseras på 

personliga preferenser framför kunskap uppstår oftast inte de mest miljöeffektiva 

produkterna men i många fall produkter som är mindre skadliga för miljön än sin 

föregångare (Braungart et. al 2007). 

 

Det traditionella linjära resursflödet är både ekonomiskt och ekologiskt ineffektivt 

(Mathews & Tan, 2011). Det är kostsamt att ständigt förlora resurser i form av avfall 

och därmed uppstår ett stort behov av att säkra och utvinna nya resurser i naturen. Då 

tillgången på råmaterial minskar samtidigt som efterfrågan ökar stiger därmed 

prisnivån. Trots att priserna på råmaterial är stigande har den globala prisnivån på 

kläder minskat med 2 % från år 2006 till år 2011 (MacArthur, 2013). Mathews (2014) 

hävdar att en ekonomi som främjar både kapitalism och grön hållbarhet är en nödvändig 

väg där hänsyn tas till att jordens resurser är begränsade och inte alltid ofarliga att 

utvinna, men också till nutidens snabba tillväxttakt där expansion och innovation är 

drivkrafterna. Med ett ekonomiskt system som både är grönt, hållbart och kapitalistiskt 

menas att investera i aktiviteter som främjar tillväxt utan att den ursprungliga 

resursbasen utökas.  

 



  
 

9 

2.2 Cirkulär ekonomi 

Begreppet cirkulär ekonomi har sitt 

ursprung i industriell ekologi och 

utvecklades under 70-talet (Preston, 

2012). Industriell ekologi belyser de 

fördelar som kommer av att återanvända 

samt återvinna restavfall, material och 

biprodukter och ser en cirkulär ekonomi 

som något som borde vara självklart då 

den gynnar både samhället och 

ekonomin (Andersen, 2007).  

 

Intresset för en cirkulär ekonomi är växande då det av många anses som lösningen på 

hur industriella system kan bli hållbara (Mathews & Tan, 2011). Mathews & Tan (2011) 

förväntar sig att den cirkulära ekonomin kommer utvecklas fram från vad de kallar ett 

“underifrånperspektiv”. Ett underifrånperspektiv innebär att fler och fler enskilda 

aktörer omfamnar cirkulära affärsmodeller som både främjar hållbarhet och är 

ekonomiskt gynnsamma vilket i slutändan kommer förändra dynamiken på marknaden.  

 

Rapporten “A global redesign? Shaping the Circular Economy” hävdar att nya typer av 

värdeskapande och en tydlig förändring i företags grundläggande strukturer behövs om 

det globala välståndet ska kunna upprätthållas. Om dagens industrisamhälle ska kunna 

utvecklas mot en cirkulär ekonomi som målsättning krävs enligt rapporten ett 

paradigmskifte där hållbarhet och kretsloppstänkande behöver bli det centrala i 

företagens affärsmodeller. Om så lyckas innebär det stora konsekvenser för samhället i 

stort eftersom de affärsmodeller storföretag väljer att tillämpa påverkar inte bara 

företagets eget arbetssätt utan även konsumenternas sätt att tänka, agera, konsumera och 

leva (Preston, 2012). 

 

I rapporten “Towards the Circular Economy” definieras en cirkulär ekonomi som ett 

reparativt, regenerativt, industriellt system genom avsikt och konstruktion. Avfall 

existerar inte utan samtliga produkter är konstruerade för en optimal cykel av 

återanvändning och demontering. I en cirkulär ekonomi ersätts begreppet konsument 

utav användare vilket kräver en relation mellan företaget och dess kunder mer likt ett 
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avtal. Till skillnad från dagens “köp och släng-ekonomi” erbjuds kunden att hyra eller 

dela på hållbara produkter i så stor utsträckning det är möjligt. I den mån produkter säljs 

säkerställs återanvändningen av produkten, dess avfall och material genom incitament 

till kunden att förlänga produktens livscykel efter den primära användningen 

(MacArthur, 2013). 

 

Ett annat sätt att definiera en cirkulär ekonomi är efter 3R-principen: reduce, reuse och 

recycle (Yuan, Bi & Moriguichi, 2006; Samiha, 2013). Reduce handlar om att minska 

mängden skadligt avfall, det kan göras genom att ändra valet av material eller genom att 

konsumera mindre. Reuse innebär att det som annars hade hamnat i soporna skänks bort 

till exempelvis en välgörenhetsorganisation, säljs vidare till en ny person eller lagas. 

Genom att återanvända produkter får vad som annars hade blivit avfall istället bli en 

fullvärdig produkt som kan fortsätta att användas. När produkten tillslut inte kan 

användas mer kommer komponenten recycle in. Vid cirkulära processer får inte ens 

avfall uppstå här utan materialet av den återvunna produkten går in i tillverkningen av 

nya produkter (Samiha, 2013).  

 

Förutom själva omdirigeringen av materialflöden är stödjande information en viktig 

faktor för att linjära resurssystem ska kunna övergå till cirkulära. Tillverkarna behöver 

information om hur produkten är sammansatt från leverantörerna om de ska kunna 

utföra demontering vid återvinningsplatsen, kunder behöver information om hur 

produkten ska hanteras efter dess livslängd är slut och återvinnaren behöver information 

om hur produkten lämpligen nedmonteras samt materialsammansättning (Braungart et 

al., 2007).  

 

Enligt Andersen (2007) så kommer återvinning och andra cirkulära processer enbart att 

fullföljas om det är gynnsamt från den enskildes privata ekonomiska synpunkt. 

Beslutsfattare av offentliga institut måste säkerställa att mekanismer som främjar 

återvinning och återanvändning finns där det är socialt effektivt och önskvärt. De 

nettofördelar en cirkulär ekonomi kan generera bör analyseras noggrannare ur ett 

samhällsekonomiskt perspektiv. Enligt Anderson (2007) finns det tre huvudsakliga 

fördelar med att erbjuda en cirkulär process i form av återvinning. Den första är själva 

marknadsvärdet för det återvunna materialet, den andra är en minskad belastning för 
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avfallshanteringen som ofta sker genom förbränning eller deponering och den sista 

fördelen är minskad belastning genom ett reducerat behov av nya naturresurser.  

 

2.2.1 Praktisk tillämpning av en cirkulär ekonomi i klädbranschen 

 

 

För att illustrera hur värdekedjan i klädbranschen ser ut samt vilka aktörer som är 

inkluderade har vi använt figur 3.  

 

Ett första steg i att skapa en cirkulär värdekedja är i många fall genom insamling av 

begagnade kläder. För att motivera kunden att lämna in de kläder hen inte längre 

använder och inte bara låta dem hänga kvar i garderoben alternativt slänga dem i 

soporna är incitament av ekonomiskt karaktär den faktor som påverkar kunden mest 

(MacArthur, 2013). Konsumenten själv lagar sällan sina trasiga plagg på grund av 

bristande kunskaper, brist på tid samt den låga kostnaden för att köpa ett nytt plagg. För 

att kunder ska vilja lämna in kläder för att lagas behöver det ske lättillgängligt och 

prisvärt (Goworek, Hiller, Fischer, Cooper & Woodward, 2013).  

 

2.3 Hållbarhetsstyrning 

2.3.1 Företagens samhällsansvar 

Ett sätt att beskriva hållbarhet är att vardera person gör sin del för att bidra till den 

framtida värld vi själva vill leva i och den värld vi vill våra barn samt barnbarn ska ärva. 
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Det handlar om att skapa en medvetenhet om de val och beteende som påverkar jordens 

ekonomiska, ekologiska och sociala system (Ferdig, 2007). Ekonomisk hållbarhet 

innebär att företagets ekonomiska utveckling inte får innebära negativa konsekvenser 

för den ekologiska och sociala hållbarheten och heller inte leda till ett segregerat, 

ojämlikt samhälle och en förstörd miljö. Ekologisk hållbarhet handlar om att företaget 

bör arbeta så att kommande generationer får en god livsmiljö och välfärd, att miljön 

skyddas samt en effektiv användning av energi och naturresurser. Social hållbarhet 

fokuserar på människan och mjuka aspekter där kultur tas upp som en av dessa. 

Tillsammans benämnas de tre komponenterna Corporate Social Resonsibility (CSR), 

med andra ord företagens samhällsansvar. Företagen är betydelsefulla samhällsaktörer 

och påverkar vårt samhälle inom många olika områden vilket medför att de spelar en 

stor roll för att förverkliga en hållbar utveckling (Ax, Johansson & Kullvén, 2009). 

 

2.3.2 Styrmedel inom hållbarhet 

Styrmedel används för att nå bestämda mål för en verksamhet genom ett antal medvetna 

åtgärder (Nilsson & Olve, 2015). I ett företag som arbetar med hållbarhetsstyrning är 

styrmedlens viktigaste användningsområde att tillhandahålla information om 

ekonomiska, sociala och ekologiska aspekter (Baumgartner, 2014). 

 

Formella instrument, informella instrument och informativa instrument är tre former av 

styrmedel inom hållbarhetsarbete. Formella instrument innebär att hållbarhetsansvar 

definieras och regleras i form av exempelvis riktlinjer, uppförandekoder, 

belöningssystem och medarbetarpolicys. Informella instrument innefattar mer 

värderingar, normer, goda exempel och sådant som syftar till att på ett mer “mjukt” sätt 

påverka beteendet i företaget. Informativa instrument fokuserar mestadels på att 

kommunicera hållbarhet exempelvis genom föreläsningar om hållbarhet, studieresor och 

allmän information om hållbarhetsstrategi och målsättningar (Ax et.al. 2015). 

 

2.4 Konsumentbeteende  

Ofta inhandlar konsumenter varor som nästan aldrig kommer till användning med 

anledning av att varan snabbt inte längre anses uppfylla kraven för passform, smak eller 

mode. Bara Stockholms konsumenter beräknas tillsammans ha kläder som inte använts 

på minst ett år till ett värde av 50 miljarder USD (WRAP, 2012). Hastigheten och 

mängden insamlade kläder beror på hur kunder upplever värdet av en begagnad produkt 
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och fördelarna med att lämna tillbaka den. Faktorer som hindrar kunderna från att 

returnera produkter besvaras ofta genom bristen på tillräckliga incitament, obekväm 

tillgång till insamlingsanläggningar och bristen på medvetenhet. Konsumenters beslut 

gällande insamling påverkas av distans till insamlingens plats, transportkostnader till 

platsen samt mängden incitament som erbjuds. Allmänt krävs det förståelse för 

kundernas beteende för att kunna kontrollera insamlingen (Sabbaghi, Behdad & 

Zhuang, 2016).  

 

Företagets rykte och hur konsumenter upplever företagets image påverkar 

kundlojaliteten och upplevt kundvärde. Att företaget är en god samhällsaktör samt 

håller en hög produktkvalitet är två viktiga faktorer för hur konsumenterna värderar 

ryktet och imagen. De företag som lyckas skapa en hög grad av kundlojalitet har också 

enklare för att lyckas styra sina kunder (Brodie & Cretu, 2007). Begreppet lojal betyder 

att vara ärlig och trogen (NE, u.å.) och lojalitet visar man genom att inte svika utan 

alltid ställa upp (NE, u.å.). MacArthur (2013) påstår att en cirkulär ekonomi bidrar till 

att företag kan utveckla livstidsrelationer med sina kunder och att kundrelationer är en 

avgörande del för att kunder ska returnera produkter i slutet av användningscykeln.  

 

Konsumenters beteende och deras beslutsprocess påverkas av många olika faktorer. 

Specifikt handlar det om fyra viktiga faktorer vilka karaktäriseras som kulturella, 

sociala, personliga och psykologiska (Kotler et al., 2015). De kulturella faktorerna 

innebär att en individ agerar utefter vilka värderingar, preferenser samt beteende som 

finns inom sin specifika kultur. Sociala faktorer innefattar tre olika kategorier vilka är 

referensgrupper, familj samt sociala roller och status och är faktorer som avsevärt 

påverkar konsumenternas beteende. Allmänt definieras referensgrupper som en 

möjlighet för individer att jämföra sitt eget beteende med andras. Familjen är eventuellt 

den faktor som påverkar en persons beteende mest. Den utgör en miljö där individens 

personlighet formas och förvärvar olika värderingar. Individens sociala roll och status 

handlar om hur individen bör agera utifrån exempelvis sin position på jobbet, i familjen, 

individens kön och förväntningar från personer runt omkring en. Personliga faktorer 

inkluderar variabler såsom ålder, livscykelstadium, yrke, ekonomiska omständigheter 

och livsstil. De psykologiska faktorer som är av betydande karaktär för hur 

konsumenten tar beslut är motivation, hur vi omedvetet selekterar vår uppmärksamhet, 

perception, värderingar och attityder (Kotler et al., 2015). Konsumenter delar ofta upp 
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sitt beteende i olika sektorer exempelvis energi, transport och återvinning. Ett beteende 

inom en sektor påverkar inte alltid beteendet inom en annan och konsumenter tenderar 

att kompensera för sitt beteende inom en sektor genom att agera annorlunda inom en 

annan (Iyer & Kashyap, 2007).  

 

2.4.1 Vanor 

Vanor motsvaras av upprepade handlingar inom situationer konsumenten tidigare 

befunnit sig i, så kallade prestationsmiljöer (Neal, Wood & Quinn, 2006; Verplanken & 

Wood, 2006). Verplanken & Wood (2006) beskriver två olika sätt att förändra vanor 

och individers beteende, antingen genom så kallade nedströms- eller uppströmsåtgärder. 

Nedströmsåtgärder beskrivs som informationsåtgärder exempelvis en 

informationskampanj som bidrar till att ändra vanor eller ett visst befintligt beteende. 

Ett exempel på detta är att det i USA finns riktlinjer för hur en individs dagliga matintag 

bör se ut. Uppströmsåtgärder innebär att man försöker motverka vanor eller ett visst 

beteende innan det sker. Två exempel på uppströmsåtgärder är att sälja mindre portioner 

mat i livsmedelsbutiker för att förändra matintaget eller att utöka tillgången av 

kollektivtrafik mellan boende och arbetsplats för att motverka att individer kör bil 

kortare sträckor. Verplanken & Wood (2006) hävdar att det sällan fungerar att enbart 

använda informationskampanjer för att förändra vanor på grund utav att 

prestationsmiljön inte förändras. Däremot fungerar informationskampanjer effektivt när 

konsumenterna redan befinner sig i olika förändringsperioder i livet exempelvis när de 

flyttar till en ny stad eller byter arbetsplats. Vidare tenderar vanor att blir mer öppna för 

förändring när informationskampanjen behandlar olika miljöanpassningar som 

motverkar miljöpåverkan. Uppströmsåtgärder är riktade mot ett specifikt beteende och 

bidrar till att förändra kritiska egenskaper i prestationsmiljön kommer sannolikt att vara 

framgångsrika för att motverka oönskade vanor. 

 

2.4.2 Incitament 

Konsumenters benägenhet att vilja återvinna påverkas av ekonomiska incitament, hur 

mycket individen värdesätter miljökvalitet samt sociala normer som uppmuntrar 

miljömedvetenhet. Med sociala normer menas vad som normativt anses lämpligt. 

Individens beslut att återvinna påverkas av dennes personliga attityder och hur den 

upplever sociala normer kring återvinning,  alltså hur individen tror att andra värderar 

och accepterar huruvida hen väljer att återvinna eller inte. Ekonomiska incitament 
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påverkar återvinningsbeslutet genom ekonomiska belöningar, dessa styrs i olika 

utsträckning av vilka lagar och policys företag följer. Individers vilja att återvinna ökar 

även med högre inkomstnivåer, detta trots att alternativkostnaden för att återvinna ökar 

tillsammans med ökad inkomst (Viscusi, Huber & Bell, 2011). Hur hög inkomst en 

individ har är starkt relaterat till hur mycket pengar hen är villig att betala för en viss 

produkt (Heckman, 1974).   

 

Studien “ Consumer recycling: role of incentives, information and social class” finner 

stöd för att olika incitament är ett effektivt sätt att motivera individen till att återvinna 

men att incitamenten måste kompletteras med stödjande information för att individen 

även långsiktigt  ska fortsätta med ett beteende. Med informationen avses dels kunskap 

om hur man gör när man återvinner, alltså hur själva processen går till, samt 

kommunikation genom media och reklam. Informationen som sådan har dock inte en 

lika omedelbar effekt på viljan till återvinning som incitament och sociala faktorer men 

däremot är effekten mer långvarig. Incitament är ett effektivt sätt att implementera nya 

beteenden snabbt, speciellt när individen får sin belöning omedelbart. Störst påverkan 

enligt studien har social klass, som här mäts genom föräldrarna i familjens 

utbildningsnivå och inkomst, och det inflytandet som kommer från familjen, kollegor 

andra sociala grupper (Iyer & Kashyap, 2007).  
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2.5 Hypotesgenomgång 

Nu har samtliga teorier i det teoretiska ramverket behandlats. Faktorerna pris, 

rabatter/ekonomiska incitament, information, sociala faktorer samt kundlojalitet är de 

oberoende variabler vars samband till vår beroende variabel, viljan att återlämna kläder, 

vi finner mest relevanta att testa baserat på studiens teoretiska ramverk. För att besvara 

vår forskningsfråga kommer vi att testa följande hypoteser:  

 

 

 

H1: Det finns ett positivt samband mellan kläders pris och kunders vilja att 

återlämna kläder. 

Hur hög inkomst en individ har är relaterat till hur mycket hen är villig att betala för en 

viss produkt (Heckman, 1974). Individers benägenhet att vilja påverka miljön positivt är 

högre bland konsumenter med högre inkomstnivåer (Viscusi et al., 2011). Kotler et al. 

(2015) nämner även att ekonomiska omständigheter är en faktor som påverkar 

konsumenternas beteende. Enligt Goworek et al. (2013) returnerar konsumenter sällan 

kläder till cirkulära initiativ om priset för att inhandla ett likvärdigt klädesplagg är lågt. 
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Därmed finner vi det intressant att testa huruvida viljan att återlämna kläder ökar med 

en högre prisnivå på kläderna. 

 

H2: Det finns ett positivt samband mellan rabatter och kunders vilja att återlämna 

kläder. 

Genomgående i teorikapitlet stöter vi på teorier som belyser vikten av ekonomiska 

incitament samt att kunden måste finna det ekonomiskt gynnsamt för att vilja delta i 

cirkulära processer (Andersen, 2007; Viscusi et al., 2011; MacArthur, 2013). Vi 

upplever även att rabatter i sig kan upplevas som ett belöningssystem gentemot kunden, 

vilket är ett formellt instrument inom hållbarhet och används dagligen inom 

organisationer (Ax et al. 2015). Det är därmed intressant att undersöka sambandet 

mellan rabatter och viljan till att återlämna kläder. 

 

H3: Det finns ett positivt samband mellan information (t.ex. reklam) och kunders 

vilja att återlämna kläder. 

Braungart et.al (2007) beskriver information som en viktig komponent för att linjära 

flöden ska kunna övergå till cirkulära. Information är ett etablerat styrmedel inom 

hållbarhet, så kallade informativa instrument (Ax et al., 2015). En faktor som idag 

hindrar kunderna från att returnera produkter kan exempelvis besvaras genom bristen på 

medvetenhet (Sabbaghi et al., 2016). Vidare beskriver Verplanken & Wood (2006) att 

en informationskampanj kan bidra till att ändra vanor eller ett visst befintligt beteende 

samt att informationskampanjer tenderar att fungera mer effektiv när den behandlar 

olika miljöanpassningar för att motverka miljöpåverkan. Iyer & Kashyap (2007) hävdar 

däremot att informationen i sig inte har en omedelbar effekt på viljan till återvinning 

utan är ett komplement för att bibehålla ett nyligen inlärt beteende. Vi kommer utifrån 

detta testa huruvida information, i form av reklam eller annan marknadsföring, kan 

bidra till att kunder blir mer benägna att lämna tillbaka kläder till butikerna. 

 

H4: Det finns ett positivt samband mellan sociala faktorer (t.ex. vänner och familj) 

och kunders vilja att återlämna kläder. 

Sociala faktorer innefattar tre olika kategorier vilka är referensgrupper, familj samt 

sociala roller och status och är faktorer som avsevärt påverkar konsumenternas beteende 

(Kotler et al., 2015). Detta styrks av Iyer & Kashyap (2007) då de i sin studie 

konstaterat att en individ påverkas mest av social klass. Normer, värderingar, kultur och 
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sådant som på ett mer “mjukt” sätt påverkar kundens beteende benämns informella 

instrument och är ett möjligt styrmedel mot hållbarhet (Ax et.al. 2015). Viscusi et.al 

(2011) berättar vidare att individens beslut att återvinna påverkas av dennes personliga 

attityder och hur den upplever sociala normer kring återvinning, hur individen tror att 

andra värderar och accepterar huruvida hen väljer att återvinna eller inte. Det är därför 

av intresse att testa om kunders vilja att återlämna kläder påverkas genom sociala 

faktorer såsom vänner och familj.  

 

H5: Det finns ett positivt samband mellan kundlojalitet och viljan att återlämna 

kläder 

MacArthur (2013) beskriver att i en cirkulär ekonomi ersätts begreppet konsument utav 

användare, vilket kräver en relation mellan företaget och dess kunder mer likt ett avtal. 

Vidare bidrar en cirkulär ekonomi till att företag kan utveckla livstidsrelationer med 

sina kunder och att kundrelationer kommer att vara en avgörande del för att kunder ska 

returnera produkter i slutet av användningscykeln. Brodie & Cretu (2007) hävdar att de 

företag som lyckas skapa en hög grad av kundlojalitet har också enklare för att lyckas 

styra sina kunder. Det är därför av intresse att testa om kunders lojalitet till 

klädbutikerna bidrar till en ökad returnering av kläder.  

 

3 Metodiska val 

I detta kapitel redogörs studiens tillvägagångssätt för att uppnå uppsatsens avsedda 

syfte. Vi beskriver och motiverar vald forskningsansats och metod. Vi kommer löpande 

genom kapitlet utvärdera kvalitén på våra mätinstrument och uppsatsens tillförlitlighet. 

I operationaliseringen redogör vi för hur hypoteserna operationaliserats. Slutligen 

beskrivs de analysmetoder som använts i studien samt de statistiska begrepp läsaren 

behöver förstå för att kunna tolka kommande kapitel. 

 

3.1 Sekundärdata 

Zikmund, Babin, Carr & Griffin (2013) beskriver faktorerna som begränsar en studie, 

vilket ofta är tid och en uppsatt budget. Det är därför nödvändigt att ta reda på den 

information som redan finns inom ämnet som ska studeras, vilket kallas sekundärdata. 

Sekundärdata motsvarar tidigare insamlad data för ett annat syfte än den specifika 

studiens och kräver ingen tillgång till respondenter, vilket bidrar till att studien kan ske 

effektivare och snabbare. Vår sekundärdata inom denna studie motsvaras av olika 
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teorier samt vetenskapliga artiklar i studiens inledningskapitel, teoretiska ramverk och 

metodkapitel. Sekundärdatan lägger grunden för de hypoteser som studien testar samt 

för kommande primärdata.  

 

3.1.1 Källkritik 

För att öka studiens tillförlitlighet har vi försökt att genomgående ställa oss kritiska till 

de material och källor som använts. I inledningskapitlet har en del källor använts som 

inte är vetenskapliga artiklar då källornas syfte främst var att belysa ämnets aktualitet 

och relevans samt väcka intresse för uppsatsen. Vi är medvetna om att källornas 

pålitlighet därför kan ifrågasättas. Vidare så är studiens teoretiska ramverk uppbyggt av 

sekundärdata, alltså data som tidigare har samlats in för ett annat ändamål (Zikmund et 

al. 2013). Fördelen med att använda sekundärdata är att den är tillgänglig och därmed 

går datainsamlingen snabbare ty många av de aktiviteter som krävs vid insamling av 

primärdata elimineras. De nackdelar man bör vara varse om är exempelvis att datan 

samlats in för ett annat ämne än ens egen problemformulering, att insamlad data oftast 

inte gäller för hela befolkningen i stort, ibland är sekundärdata inte längre aktuell i tiden 

då förutsättningarna för studien har hunnit ändras samt att man inte bör ta för givet att 

sekundärdatan är tillräckligt detaljerad (Zikmund et al. 2013).  

 

Utifrån vad vi lyckats finna så finns det inte några vetenskapliga artiklar som är 

djupgående specifikt om cirkulär ekonomi från kundens perspektiv och vilka faktorer 

som är viktiga för att kunder ska vilja bidra till att sluta cirkeln. Därmed är vi ytterst 

medvetna om att all sekundärdata är insamlad för andra ändamål och har därför tagit det 

i beaktning när vi resonerat kring vilka teorier som kan vara relevanta för vår studie.  

 

Då några av våra vetenskapliga artiklar funnits i andra vetenskapliga artiklars 

referenslista är vi medvetna om risken att inte se helhetsperspektivet och att många 

relevanta perspektiv möjligtvis inte tillvaratagits. Däremot har vi försökt att använda så 

välanvända och accepterade vetenskapliga artiklar som möjligt för att de grundläggande 

resonemangen i studien ska vara tillförlitliga, dock så är flera källor i teorikapitlet 

relativt nya teorier. Mycket av de viktiga definitioner och påståenden som vi funnit i en 

vetenskaplig artikel går även att finna i många av de andra artiklarna vilket gör att vi 

upplever källorna som relevanta och trovärdiga. Ett exempel är att både Andersen 
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(2007), MacArthur (2013) samt Viscusi et al. (2011) hävdar att ekonomiska incitament 

är den faktor som får kunden att vilja bidra till cirkulära processer mest.  

 

Vi har varit uppmärksamma vid vår användning av äldre vetenskapliga artiklar eftersom 

det, som det går att läsa om i inledningskapitlet, har tillämpats betydligt mer cirkulära 

initiativ av företag de senaste åren vilket givetvis påverkat både marknaden och synen 

på cirkulär ekonomi. Dock så är vår uppfattning att dessa vetenskapliga artiklar 

fortfarande är relevanta att använda i vår studie då de grundläggande resonemangen 

fortfarande är ytterst aktuella än idag. Det förekommer även en del nyare teorier som 

ännu inte har särskilt många citeringar. Eftersom cirkulära processer är något som 

många företag börjat tillämpa de senaste åren upplever vi att dessa nyare teorier behövs 

i vårt teoretiska ramverk för att kunna ge läsaren en uppdaterad bild av fenomenet.  

 

3.2 Forskningsansats och forskningsmetod 

Vid val av forskningsansats handlar det om att välja huruvida uppsatsen ska 

representera förhållandet mellan teori och empiri. Det finns olika sorters 

forskningsansatser nämligen deduktiv, induktiv eller abduktiv. Deduktiv ansats är den 

mest förekommande ansatsen där forskaren utgår ifrån vad som är teoretiskt känt inom 

ämnet för att härleda en hypotes. Hypotesen blir utgångspunkten för den empiriska 

granskningen för att bedöma om det föreligger ett förhållande mellan teori och empiri, 

med andra ord huruvida hypotesen förkastas eller inte. En induktiv ansats sker på 

motsats sätt där man istället utgår från observationer i verkligheten för att kunna dra 

slutsatser med hjälp av den teoretiska referensramen och finna nya teorier. En deduktiv 

ansats begränsas genom att det inte är självklart vilka teorier man ska utgå ifrån och den 

induktiva ansatsen kan inte garantera att man genom insamlad data finner nya teorier. 

Därmed kan man anamma en abduktiv ansats för att förhindra dessa begränsningar 

(Bryman & Bell, 2015). En abduktiv ansats innebär en kombination av den deduktiva 

och induktiva ansatsen, vilket möjliggör att forskaren blir mer flexibel (Patel & 

Davidsson, 2003). 

 

Bryman & Bell (2015) beskriver två olika forskningsmetoder, kvantitativ och kvalitativ. 

Den kvantitativa forskningsmetoden innehåller en stor mängd kvantifiering vid 

insamling och analysering av data, vilket är motsatsen till den kvalitativa 

forskningsmetoden där man mer fokuserar på ord än siffror. Zikmund et al. (2013) 
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berättar vidare om skillnaderna mellan kvantitativ respektive kvalitativ 

forskningsmetod. Kvantitativa forskare riktar en avsevärd mängd aktiviteter mot att 

mäta olika begrepp med hjälp av skalor för att direkt eller indirekt skapa numeriska 

värden, till skillnad mot kvalitativa forskare som är mer intresserade av att lyssna, 

observera och tolka. Även urvalet och insamlad data skiljer sig mellan de två olika 

metoderna. Inom den kvalitativa metoden är sällan urvalet mer än hundra personer som 

i den kvantitativa utan motsvarar snarare en handfull personer. Det bidrar även till att 

kvalitativ data är mer ostrukturerad och den kvantitativa datan är grupperad och 

strukturerad. Bryman & Bell (2015) berättar att vid tillämpning av en kvalitativ metod 

tenderar forskningsansatsen att ta en induktiv inriktning och vid en kvantitativ metod 

tenderar inriktningen att bli deduktiv. 

 

Vi valde att tillämpa en kvantitativ metod för insamling av data då vi anser att det ger 

oss en möjlighet att kunna generalisera våra slutsatser i större utsträckning gentemot om 

vi endast hade haft ett fåtal respondenter. Enligt Bryman & Bell (2013) används en 

kvantitativ metod främst när man vill testa teorier som kan kvantifieras och är mätbara. 

Eftersom vi undersökte fenomenet från kundernas perspektiv upplevde vi därför att hela 

studien hade blivit för subjektiv om vi valt en kvalitativ metod i form av exempelvis 

intervjuer. Bryman & Bell (2015) hävdar att en deduktiv inriktning lämpar sig bäst vid 

en kvantitativ forskningsmetod och vi instämmer i att det var rätt väg att gå. Vi 

upplevde att det inte skulle vara möjligt för oss att tillämpa en induktiv ansats då våra 

förkunskaper var för begränsade för att undersökningen skulle kunna genomföras innan 

insamlingen av teori. Vi upplevde heller inte att en abduktiv metod var nödvändig 

eftersom respondenter inte gavs möjlighet att ta upp faktorer som vi inte skrivit om i 

teorikapitlet. Därmed kan vi författare delvis styra respondenterna att svara på frågor 

som vi anser är relevanta för vår forskningsfråga. Utifrån det teoretiska ramverk 

skapade vi hypoteser för att testa vilka oberoende variabler som har en påverkan på vår 

beroende variabel, viljan att återlämna kläder. 

 

3.3 Primärdata 

Primärdata motsvarar insamlad data för den specifika studien. Insamling av data sker 

vanligtvis genom att man frågar människor, så kallade respondenter, för att generera 

svar på skriftliga eller muntliga frågor genom exempelvis intervjuer eller enkäter via 

mail, telefon,  internet eller genom direktkontakt med respondenterna. Urvalet av 
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respondenter bör motsvara ett representativt urval av målpopulationen (Zikmund et al. 

2013). I vårt fall motsvaras primärdatan av den data vi samlat in genom vår 

enkätundersökning. Efter mycket resonerande beslutade vi oss för att dela ut enkäten 

personligen på offentliga platser till de respondenter som slumpmässigt råkade befinna 

sig där. Detta för att få ett stickprov som är slumpmässigt och så representativt för vår 

population som möjligt. Vi delade även ut enkäter till arbetsplatser för att på ett enkelt 

sätt snabbt kunna få in många svar då fler svar ökar sannolikheten att kunna få fram 

signifikanta samband. Fördelen med att använda primärdata är att den är anpassad just 

för ens egna specifika frågeställning (Jacobsen, 2002). Enligt Jacobsen (2002) är 

primärdata kombinerat med sekundärdata den bästa kombinationen då sekundärdatan 

ger stöd åt primärdatan samt att eventuella kontraster kan upptäckas om de ställs mot 

varandra.  

 

3.3.1 Population och urval 

Kalmar kommun bestod av 66 571 invånare den 31 december år 2016 (Kalmar, u.å.). 

Medelåldern i Kalmar kommun är 41 år (Ekonomifakta, u.å.). Studiens population 

består av de individer som i någon omfattning konsumerar kläder och textilier i Kalmar 

kommun. Urvalet utgörs mestadels av den grundläggande formen av ett 

sannolikhetsurval vilket är ett obundet slumpmässigt urval. Ett obundet slumpmässigt 

urval innebär att varje person i populationen har samma chans att vara med i studiens 

urval (Bryman & Bell, 2013). Vi har även använt ett bekvämlighetsurval i form av att 

dela ut enkäten på tre olika arbetsplatser där vi bedömer att det är en jämn 

könsfördelning för att på ett resurseffektivt sätt kunna få in så många enkätsvar som 

möjligt. Sammanlagt består urvalet av 208 respondenter varav cirka 38,5% är män och 

61,5% är kvinnor. Medelåldern i studiens urval är 35 år.  

 

3.3.2 Vald insamlingsmetod 

Utifrån vår kvantitativa forskningsmetod skedde insamlingen av primärdata genom en 

enkätundersökning. För att säkerställa att vårt forskningsinstrument fungerade 

genomförde vi en pilotstudie. Pilotstudier görs för att se hur enkätfrågorna uppfattas och 

reducera eventuella risker för missförstånd innan den faktiska undersökningen 

genomförs (Bryman & Bell, 2013). Urvalet för pilotstudien motsvarades av ett 

bekvämlighetsurval i form av arbetskollegor som besvarade enkäten. Efter pilotstudien 

genomfördes några mindre justeringar i tre enkätfrågor då respondenterna i pilotstudien 
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upplevde att de frågorna behövde formuleras så det tydligare framgick i vilken kontext 

frågan avser. Vår målsättning var att inte dela ut enkäten förrän alla frågor ansågs 

tydliga. När det var dags för den faktiska undersökningen besökte vi offentliga platser 

och delade ut enkäterna till de respondenter som råkade befinna sig på platsen, vårt 

urval motsvarar därmed till mestadels ett sannolikhetsurval. Förutom offentliga platser 

delades enkäten ut på tre olika arbetsplatser för att bidra till så många svar som möjligt, 

alltså finns det även tendenser av bekvämlighetsurval i urvalet. Vi föredrog att själva 

dela ut så många enkäter som möjligt just för att ha möjligheten att kontrollera att det är 

olika personer som svarar, vem det är som svarar osv.  

 

3.3.2.1 För- och nackdelar med vald insamlingsmetod 

Enligt Zikmund et al. (2013) bidrar enkätundersökningar med snabb och effektiv 

information om en population. Enligt Zikmund et al. (2013) finns det idag så pass 

många enkätundersökningar på internet att vardagliga internetanvändare tenderar att 

selektera ut de enkäter de väljer att svara på vilket gör att urvalet inte blir särskilt 

slumpmässigt. Vidare finns avsaknad av internet och tillgång till dator hos vissa 

segment inom population, vilket gör att enkäter på internet inte är ett särskilt 

representativt tillvägagångssätt. Vi valde därför att genomföra enkätundersökningen i 

pappersform för att kunna kontrollera vilka som väljer att besvarar enkäten och för att 

undvika bortfall genom faktorer såsom engagemang, intresse för ämnet och tillgång till 

datorer. Att slumpmässigt välja ut respondenter ansåg vi talade för en bredare variation i 

urvalet beträffande ålder och kön. Vidare medför enkätundersökningar en snabbare 

administration gentemot strukturerade intervjuer samt att enkäter inte påverkas av någon 

intervjuareffekt dvs. att den som intervjuar kan påverka de svar som respondenterna 

lämnar på frågorna. Det är heller ingen variation vid frågeformulering och enkäterna 

kan enklare anpassas till respondenternas tid och möjlighet att besvara frågor (Bryman 

& Bell, 2013). 

 

Bryman & Bell (2013) nämner fortsättningsvis nackdelarna med en enkätundersökning 

jämfört med intervjuer. Vid en enkätundersökning kan man inte hjälpa respondenterna 

med tolkning av frågorna och forskaren ges ingen möjlighet till uppföljningsfrågor, 

vilket vi tog hänsyn till i samband med vår pilotstudie. Bryman & Bell (2013) nämner 

vidare att respondenter tenderar att snabbare tröttna fortare på frågor i en enkät 

gentemot vid en intervju. Respondenterna kan även se hela enkäten, vilket kan bidra till 
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att frågorna inte är oberoende av varandra och man kan inte styra över om de besvaras 

utifrån den ordning som man tänkt. Det finns även risk för att man inte får med all 

information och respondenterna väljer att endast delvis besvara frågorna. Vidare bör 

man ha i åtanke att enkätundersökningar inte passar alla och en del av respondenterna 

kan antingen ha svårt med det svenska språket alternativt ha skriv- och lässvårigheter.  

 

Fördelen med att göra ett slumpmässigt sannolikhetsurval är att stickprovet kan 

användas till att generalisera och dra slutsatser om populationen. Det är dock viktigt att 

vara tydlig med att vår stickprovsdata inte är samma sak som populationsdata (Bryman 

& Bell, 2011). Som tidigare nämnts så går det att diskutera hur pass representativt 

resultatet är med tanke på urvalets storlek. Enligt Bryman & Bell (2011) bör man ha 

större stickprov ju större heterogeniteten är i populationen. Nackdelen med vald 

insamlingsmetod skulle därmed kunna vara att populationen vi undersöker är 

förhållandevis heterogen eftersom den utgörs av konsumenterna i Kalmar Kommun 

samtidigt som vårt urvals storlek är relativt begränsat med tanke på tids- och resursbrist.  

 

3.4 Operationalisering 

Operationaliseringen är vägen från teori till empiri. Operationaliseringen ska vara 

täckande för både oss författare och de som deltar i enkäten (Holme & Solvang, 1996). 

Studiens enkätundersökning utgår från vårt teoretiska ramverk som är uppbyggt av 

sekundärdata. Vi har operationaliserat genom att lyfta fram de faktorer vi upplever är 

viktiga och relevanta enligt vårt teoretiska ramverk och utifrån dessa utformat 

hypoteser. Hypoteserna har sedan brutits ner till diverse enkätfrågor (Tabell 1) som är 

utformade med målsättningen att vara begripliga och svåra att misstolka. 

Bakgrundsvariablen kön innehöll två olika svarsalternativ, kvinna eller man, och vid 

bakgrundsvariabeln ålder angav respondenten antalet år. Resterande enkätfrågor 

innehöll fem olika svarsalternativ för att möjliggöra mer djupgående analyser. För att se 

enkäten i verkligt format finner ni den under Bilaga A.  

 

Tabell 1: Operationalisering 

Fråga  Frågans syfte Kopplad referens 

Bakgrundsvariabler 

Ålder Utvärdering av stickprov.   

Kön  Utvärdering av stickprov.   

Sysselsättning  Utvärdering av stickprov.   
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Beroende variabel - Viljan att återlämna kläder 

1. Brukar du återlämna 

gamla kläder och textilier 

till någon butik som har 

klädinsamling? 

Få kunskap om 

respondenters agerande idag 

gällande återlämning av 

textilier. 

  

2. Skulle du kunna tänka 

dig att lämna tillbaka 

begagnade eller trasiga 

kläder till butikerna du 

handlar kläderna i?  

Utvärdera om respondenten 

är villig att lämna tillbaka 

begagnade kläder. 

  

3. Brukar du slänga 

begagnade hela kläder 

som du inte längre vill 

använda i soporna?  

Identifiera om respondenter 

agerar olika beroende på 

klädernas skick. 

  

4. Brukar du slänga 

trasiga kläder i soporna? 

Identifiera om respondenter 

agerar olika beroende på 

klädernas skick. 

  

Oberoende variabel - Pris 

5. Hur mycket kostar en 

T-shirt du vanligtvis 

handlar? 

Förståelse för 

respondenternas val av 

prisnivå vid konsumtion av 

kläder. 

Viscusi et.al., 2011; 

Heckman, 1974; Kotler 

et.al., 2015 

6. Hur mycket kostar ett 

par jeans du vanligtvis 

handlar?  

Förståelse för 

respondenternas val av 

prisnivå vid konsumtion av 

kläder. 

Viscusi et.al., 2011; 

Heckman, 1974; Kotler 

et.al., 2015 

7. Hur mycket kostar en 

jacka du vanligtvis 

handlar? 

Förståelse för 

respondenternas val av 

prisnivå vid konsumtion av 

kläder. 

Viscusi et.al., 2011; 

Heckman, 1974; Kotler 

et.al., 2015 

8. Jag betalar hellre mer 

pengar för kvalité än att 

köpa billiga klädesplagg. 

Förståelse för 

respondenternas val av 

prisnivå vid konsumtion av 

kläder. 

Viscusi et.al., 2011; 

Heckman, 1974; Kotler 

et.al., 2015 

Oberoende variabel - Ekonomiska incitament/rabatt 

9. Använder du rabatter 

när du shoppar kläder?  

Identifiera respondenternas 

förhållande till rabatter. 

Andersen, 2007; Viscusi 

et.al., 2011; MacArthur, 

2013; Ax et.al., 2015 

10. Påverkar attraktiva 

rabatter sannolikheten att 

du väljer att besöka en 

viss butik?  

Identifiera om rabatter ökar 

respondentens intresse för en 

viss butik. 

Andersen, 2007; Viscusi 

et.al., 2011; MacArthur, 

2013; Ax et.al., 2015 

11. Har ett rabatterat pris 

en betydelse för om du 

väljer ett visst klädesplagg 

framför ett annat?  

Utvärdera hur respondenten 

värderar rabatter/ekonomiska 

incitament.  

Andersen, 2007; Viscusi 

et.al., 2011; MacArthur, 

2013; Ax et.al., 2015 
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Oberoende variabel - Information 

12. Är du medveten om 

att vissa butiker erbjuder 

möjligheten att lämna 

tillbaka begagnade kläder 

och textilier oavsett 

skick? 

Utvärdera om respondenter 

är informerade om 

klädbranschens cirkulära 

ekonomi. 

Sabbaghi et.al., 2016; 

Braungart et.al., 2007 

13. Har du koll på vilka 

butiker nära dig som du 

kan återlämna gamla 

kläder och textilier i? 

Utvärdera om respondenter 

är informerade om 

klädbranschens cirkulära 

ekonomi. 

Sabbaghi et.al., 2016; 

Braungart et.al., 2007 

14. Brukar du 

uppmärksamma/ta del av 

klädbutikers 

marknadsföring (t.ex. Tv-

reklam eller via sociala 

medier)? 

Utvärdera om 

respondenterna selekterar 

information från 

klädföretagen. 

Sabbaghi et.al., 2016; 

Braungart et.al., 2007 

15. Känner du till vilka 

rabatter och dylikt 

klädbutiker erbjuder vid 

inlämning av gamla 

kläder och textilier?  

Utvärdera om respondenter 

kan agera annorlunda efter 

tillhandahållen information. 

Ax et.al., 2015; Iyer & 

Kashyap, 2007 

16. Upplever du att 

information om 

miljöanpassningar 

påverkar ditt beteende? 

Exempelvis brist på 

naturresurser och 

miljöförstörelse. 

Utvärdera om respondenten 

påverkas mer av information 

som karaktäriseras av 

miljöfrågor. 

Verplanken & Wood, 2006; 

Iyer & Kashyap, 2007 

17. Är du uppdaterad på 

vad de klädmärken du 

gillar mest har för olika 

kampanjer?  

Utvärdera respondentens 

förhållande till information  

Braungart et.al., 2007; Ax 

et.al., 2015; Sabbaghi et.al., 

2016; Verplanken & Wood, 

2006; Iyer & Kashyap, 2007 

Oberoende variabel - Sociala faktorer 

18. Brukar dina vänner 

eller familj återlämna 

gamla kläder i butikerna 

som de handlar i? 

Förståelse för hur 

respondentens omgivning 

agerar gällande återlämning 

av textilier. 

Kotler et.al., 2015; Iyer & 

Kashyap, 2007; Viscusi 

et.al., 2011 

19. Är dina vänners och 

familjs åsikter i allmänhet 

viktiga för dig?  

Identifiera om respondenten 

påverkas av sociala faktorer.  

Kotler et.al., 2015; Iyer & 

Kashyap, 2007; Viscusi 

et.al., 2011 

20. Återvinner personer i 

din omgivning t.ex. 

familjemedlemmar eller 

vänner? 

Identifiera om respondentens 

sociala omgivning 

återvinner. 

Kotler et.al., 2015; Iyer & 

Kashyap, 2007; Viscusi 

et.al., 2011 
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21. Upplever du att 

miljömedvetenhet är 

viktigt i ditt sociala 

umgänge? Exempelvis 

bland vänner, familj eller 

arbetskollegor. 

Identifiera om 

miljömedvetenhet anses 

normativt lämpligt i 

respondentens umgänge. 

Kotler et.al., 2015; Iyer & 

Kashyap, 2007; Viscusi 

et.al., 2011 

22. Anser du att 

miljömedvetenhet är en 

betydelsefull egenskap för 

dig?  

Utvärdera vad individen 

anser är normativt lämpligt 

Viscusi et.al., 2011; Kotler 

et.al., 2015 

Oberoende variabel - Kundlojalitet 

23. Hur många olika 

butiker handlar du kläder i 

under ett år? 

Få en inblick i kunders 

lojalitet till klädbutiker. 

MacArthur, 2013; Brodie & 

Cretu, 2007 

24. Hur ofta besöker du de 

butiker du oftast handlar 

kläder i? 

Få en inblick i kunders 

lojalitet till klädbutiker. 

MacArthur, 2013; Brodie & 

Cretu, 2007 

25. Känner du lojalitet 

med de klädbutiker du 

oftast handlar dina kläder 

i?  

Få förståelse för 

respondentens uppfattning 

till deras lojalitet till 

klädbutiker. 

MacArthur, 2013; Brodie & 

Cretu, 2007 

26. Brukar du delta i 

aktiviteter som de 

klädbutiker du handlar 

mest i anordnar? T.ex. 

medlemsklubb, 

kundkvällar eller tävlingar 

på sociala medier. 

Utvärdera respondentens 

lojalitet utifrån dennes 

delaktighet. 

MacArthur, 2013; Brodie & 

Cretu, 2007 

 

För att uppsatsen ska vara begriplig för läsaren finns det några teorier i vårt teoretiska 

ramverk vars syfte enbart är att beskriva eller definiera fenomen vi upplever är viktiga 

för att förstå uppsatsens helhet och i synnerhet vår beroende variabel. Några av dessa 

återfinns därför inte i vår operationalisering men vi bedömer ändå att de är relevanta i 

uppsatsen då vi funnit att uppsatser liknande vår också har med dessa mer förklarande 

teorier då syftet och helheten annars blivit obegripligt.  

 

3.5 Hantering av primärdata 

Efter att alla respondenter besvarat vår enkätundersökning behövde vi hantera den data 

som samlats in för att göra den användbar för att besvara vår problemformulering. Varje 

besvarad enkät kodades in i programmet Excel. Vardera respondent erhöll ett eget 

enkätnummer som även markerades på enkäten med bläckpenna om vi någonstans 
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skulle få anledning och tro att någonting blivit fel. Bakgrundsvariabeln ålder kodades in 

enligt antalet angivna år respondenten uppgett och bakgrundsvariabeln kön enligt noll 

för kvinna och ett för man. Resterande enkätfrågor erhöll fem olika svarsalternativ 

vilket kodades med en siffra från ett till fem beroende på vilket svarsalternativ som 

ansågs ha högst värde dvs. alternativet “mycket troligt” tilldelades en femma och 

alternativet “inte alls troligt” tilldelas en etta.   

 

När all data kodats in i Excel överfördes datan till SPSS. SPSS är ett datorprogram som 

möjliggör statistiska analyser och rapportering genom att mäta korrelation och 

skillnader mellan olika variabler. Studien innehåller tre olika variabler; dikotoma 

variabler, nominalvariabler samt kvotvariabler. Dikotoma variabler innebär att frågan 

enbart har två svarsalternativ (Bryman & Bell, 2013). I vår enkätundersökning är frågan 

om kön den enda dikotoma variabeln då respondenten enbart kan svara kvinna eller 

man. Nominalvariabel innebär att frågan rymmer flera svarsalternativ men alternativen 

kan inte rangordnas sinsemellan (Bryman och Bell, 2013). Sysselsättning är studiens 

enda nominalvariabel där respondenten fick möjlighet att välja mellan fem olika 

svarsalternativ. Övriga variabler som mäts i enkäten kommer att behandlas som 

kvotvariabler. Kvotvariabler innebär att det finns en absolut nollpunkt och kan 

beskrivas med ett aritmetiskt medelvärde samt spridning med standardavvikelse 

(Jacobsson & Westergren, 2005). Vi är väl medvetna om att vår kvotskala inte är 

perfekt då respondenten inte själv fick möjligheten att fylla i en siffra på exempelvis 

frågan om hur mycket hen vanligtvis betalar för ett par jeans. Anledningen till att vi 

beslutade oss för att ha utskrivna alternativ som respondenten fick välja mellan är för att 

göra enkäten så enkel och snabb att besvara som möjligt. Vi misstänkte att folk på stan 

skulle ha svårt att på rak arm göra uppskattningar på så pass många frågor vilket 

troligtvis hade fått konsekvensen att färre tagit sig tiden att svara på enkäten. Dock så är 

vi medvetna om att färdiga svarsalternativ gör att mätnivån inte är perfekt.  

 

Det första vi gjorde i SPSS var att gå från indikatorer till begrepp. Under rubriken 

”Kvalité på primärdata” kommer vi redogöra för hur bra mätinstrument våra enkätfrågor 

var för att mäta de begrepp de var avsedda för.   
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3.6 Studiens tillförlitlighet  

Under rubrikerna “Validitet”, “Reliabilitet” samt ”Kvalité på primärdata” redogör vi för 

hur vi resonerat och gått tillväga för att vår studie ska bli så representativ och 

generaliserbar som möjligt utifrån våra grundförutsättningar och begränsningar. 

 

3.6.1 Validitet 

Validiteten bedömer huruvida studiens slutsatser hänger ihop eller inte och är det 

viktigaste forskningskriteriet (Bryman & Bell, 2011). Podsakoff, MacKenzie & Jeong-

Yeon (2003) redogör för hur metodprocessen påverkar resultatet i beteendeforskning 

och identifierar potentiella källor som kan bidra till att respondenternas svar påverkas. 

Enligt Podsakoff et.al (2003) är  metodfel den vanligaste orsaken till mätfel och därmed 

det största hotet för slutsatsens giltighet. Några av de risker som tas upp är att 

respondenter i viss utsträckning gärna svarar vad dem tror att forskarna vill att de ska 

svara samt att de tenderar att söka efter likheter i frågorna och därmed försöka vara mer 

konsekventa och rationella i sina svar än vad de annars är i sitt dagliga beteende 

(Podsakoff et al., 2003). Vi resonerade länge kring hur enkäten bör utformas för att 

påverka respondenten så lite som möjligt och särskilt huruvida enkäten bör ha en text 

överst som berättar vad den handlar om samt beskriver fenomenet klädinsamling. Vår 

första tanke var att texten påverkade respondenten till att svara mer miljömedvetet i 

förhållande till hur respondenten egentligen agerar i verkliga livet och att texten därmed 

borde tas bort. Efter mycket eftertanke beslutade vi dock oss för att behålla texten då vi 

misstänkte att de respondenter som inte vet vad klädinsamling är och aldrig stött på det 

fenomenet annars skulle ha svårt att förstå vissa frågor och troligtvis försökt ha en 

dialog med oss forskare om vad klädinsamling är, vilket vi menar på hade påverkar 

svaren ännu mer och gjort studien svårare att genomföra.  

 

I vilken grad resultatet kan generaliseras är av yttersta aktualitet vid kvantitativa studier 

och benämns extern validitet. Vid extern validitet är det viktigt hur respondenterna väljs 

ut så studiens urval blir representativt (Bryman & Bell, 2011). Vi har försökt ha ett så 

slumpmässigt urval som möjligt genom att fånga upp respondenter slumpvis på 

offentliga platser. Vår bedömning är att detta är bästa sättet för att alla i populationen 

ska ha så lika chans som möjligt att ingå i urvalet med tanke på våra begränsningar 

gällande tid och resurser. Självklart är vi medvetna om att alla som konsumerar kläder i 

Kalmar inte har lika stor chans att befinna sig på offentliga platser i Kalmar under 
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dagtid med tanke på exempelvis sysselsättning, men vi upplever att detta är det mest 

slumpartade alternativet av de vi kan välja mellan utifrån våra förutsättningar. En del av 

studiens urval är ett bekvämlighetsurval då några enkäter delats ut på arbetsplatser. Vi 

är medvetna om att den andelen av urvalet inte är helt representativt eftersom den enbart 

består av förvärvsarbetande respondenter. Två av arbetsplatserna har en bred variation 

på ålder men den arbetsplats där flest enkäter delades ut har en relativt låg medelålder. 

Vi misstänker att detta kan vara en bidragande orsak till att medelåldern i vårt stickprov 

är något lägre än populationens medelålder. En annan bidragande orsak skulle kunna 

vara att förvärvsarbetande tenderar att ha sämre tid att besvara denna typ av enkät dagtid 

jämfört med studerande. Beträffande urvalets könsfördelning så är vi inte helt nöjda 

men upplever ändå att fördelningen är acceptabel.  

 

Intern validitet handlar om huruvida förhållandet mellan två variabler eller flera som 

presenteras i studiens slutsats är hållbart. Intern validitet existerar om den oberoende 

variabeln både orsakar och varierar den beroende variabeln utan att någon annan faktor 

spelar in (Bryman & Bell, 2011). För att säkerställa intern validitet i vår studie kommer 

vi tillämpa regressionsanalyser för att kunna mäta hur mycket av variansen i den 

beroende variabeln som kan förklaras av respektive oberoende variabeler. 

Regressionsanalys förklaras mer ingående under stycket ”Analysmetod”. 

Begreppsvaliditet speglar hur väl måttet för begreppet verkligen mäter det som 

begreppet betecknar. Ett exempel är hur väl intelligenstest verkligen mäter skillnaden på 

olika individers intelligens (Bryman & Bell, 2011). Under rubriken ”Kvalité på primär 

data” kommer vi redogöra för hur väl våra enkätfrågor mäter de begrepp de är avsedda  

att mäta. För att säkerställa begreppsvaliditeten har vi så pass många frågor för att mäta 

varje begrepp att vi har möjlighet att plocka bort en fråga i ett senare skede om det visar 

sig att den inte mäter avsett begrepp på ett trovärdigt sätt.  

 

3.6.2 Reliabilitet  

Reliabilitet betyder tillförlitlighet och handlar om huruvida studiens resultat skulle bli 

detsamma om någon annan genomförde samma undersökning på nytt. Vid kvantitativa 

studier är reliabiliteten ytterst aktuell, då den besvarar frågan om måttet är stabilt eller 

instabilt. Om måttet anses stabilt bör inte undersökningens resultat skilja sig åt i någon 

större utsträckning om man mäter samma sak två gånger efter varandra (Bryman & Bell, 

2013). Som vi nämnt tidigare så upplever vi att vår insamlingsmetod av data är den 
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metod som är mest representativ av de alternativ vi kan välja mellan utifrån våra 

förutsättningar eftersom det är slumpen som avgör urvalet. Dock så finns det teorier i 

vårt teorikapitel som hävdar att social klass (i form av inkomst, utbildningsnivå osv) 

spelar stor roll för viljan att återvinna samt individers miljömedvetenhet. Därför har vi 

anledning att misstänka att resultatet hade varierat beroende på om studien genomförts i 

ett socioekonomiskt starkt eller svagare område. Vi har därför, som tidigare nämnts, valt 

att dela ut majoriteten av enkäterna på offentliga platser i Kalmar centrum. Eftersom en 

del av enkäterna delades ut på arbetsplatser är vi väl medvetna om att det har en viss 

påverkan på svaren. Om studien genomförts på andra arbetsplatser med en annan 

medelålder, könsfördelning, medellön osv. hade troligtvis svaren varit annorlunda. 

Gällande reliabiliteten upplever vi dock att om någon annan genomfört samma studie på 

samma arbetsplatser och majoriteten av enkäterna utdelas på offentliga platser så finns 

ingen anledning att förfara stora skillnader i resultaten.  

 

3.6.3 Kvalité på primärdata 

Ett vanligt förekommande mått för att mäta intern reliabilitet är Cronbachs alfa. Intern 

reliabilitet används vid multipla indikatorer för att säkerställa att alla frågor mäter 

samma sak. Om så inte är fallet kan det vara så att någon av frågorna inte mäter vad den 

är avsedd att mäta. Alfavärdet motsvaras av en siffra mellan 0 till 1. Vid alfavärdet 0 

finns inget samband och därmed ingen intern överensstämmelse mellan indikatorerna 

och vid alfavärdet 1 råder ett perfekt samband och därmed en total intern 

överensstämmelse mellan indikatorerna. En tumregel för vad som anses som en 

acceptabel nivå är ett alfavärde på 0,7 (Bryman & Bell, 2013). Samtliga enkätfrågor 

som diskuteras i detta kapitel kan ses i vår operationalisering (Tabell 1).   
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3.6.4 Beroende variabel 

Tabell 2: Cronbach’s alfa för beroende variabel 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,518 3 

 

Tabell 3: Förändring av Cronbach’s alfa vid eliminering av indikatorer 

Item-Total Statistics 

  
Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if Item 

Deleted 

Corrected Item-Total 

Correlation 

Cronbach's Alpha if Item 

Deleted 

Q1 6,5817 4,071 ,246 ,569 

Q3ny 5,0385 3,970 ,486 ,205 

Q4ny 6,2356 3,901 ,300 ,475 

 

Studiens beroende variabel motsvarar viljan att återlämna kläder. I enkätundersökningen 

var det fyra frågor som användes för att mäta viljan att återlämna kläder, fråga 1 till 4. 

Vi valde att ta bort fråga 2 då vi i efterhand insåg att frågan inte mäter den beroende 

variabeln, om man vill återlämna kläder som situationen ser ut idag, utan är mer av 

hypotetisk karaktär. Tabell 2 visar ett alfavärdet motsvarande 0,518. Alfavärdet 

understiger därmed den acceptabla nivån på 0,7 och kan översättas i att enkätfrågorna 

för den beroende variabeln inte visar ett perfekt samband och minskar reliabiliteten i 

måttet. En anledning till detta skulle kunna vara att den beroende variabeln inte tidigare 

blivit testad vid andra undersökningar och det är därmed inte helt uppenbart vilka 

indikatorer som bäst mäter den. Tabell 3 visar att vi skulle kunna erhålla ett högre 

alfavärde (0,569) genom att enbart använda fråga 3 och 4 men vi upplevde att vi inte 

kunde ta bort fråga 1 och ändå hävda att det är viljan att återlämna kläder som vi mäter. 

Eftersom studien bygger på vår beroende variabel och hur den påverkas  av studiens 

oberoende variabler kommer vi fortfarande testa den. Däremot är vi medvetna om att 

tillförlitligheten är begränsad, vilket vi kommer ta hänsyn till vid eventuella slutsatser.  
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3.6.5 Oberoende variabler 

3.6.5.1 Pris 

Tabell 4: Cronbach’s alfa för oberoende variabeln pris 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,724 4 

 

Tabell 5: Förändring av Cronbach’s alfa vid eliminering av indikatorer 

Item-Total Statistics 

  
Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if Item 

Deleted 

Corrected Item-Total 

Correlation 

Cronbach's Alpha if Item 

Deleted 

Q5 8,05 4,746 ,508 ,679 

Q6 8,44 4,083 ,608 ,614 

Q7 7,85 4,131 ,583 ,627 

Q8 6,93 3,309 ,459 ,746 

 

I enkätundersökningen var det fyra frågor som användes för att mäta den oberoende 

variabeln pris, fråga 5 till 8. Tabell 4 visar ett alfavärde på 0,724 vilket motsvarar en 

acceptabel nivå. Vi kan därmed göra bedömningen att våra indikatorer för den 

oberoende variabel är ett bra mått och skapar tillförlitlighet i variabeln. Tabell 5 visar att 

studien kan erhålla ett högre alfavärde genom att exkludera fråga 8, vilket skulle kunna 

förklaras av att frågan inte enbart inkluderar pris utan även kvalité. Vi upplever däremot 

att tillförlitligheten i måttet inte drastiskt påverkas av att inkludera fråga 8 då alfavärdet 

är på en acceptabel nivå. 
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3.6.5.2 Rabatt   

Tabell 6: Cronbach’s alfa för oberoende variabeln rabatt 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,755 3 

 

Tabell 7: Förändring av Cronbach’s alfa vid eliminering av indikatorer 

Item-Total Statistics 

  
Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if Item 

Deleted 

Corrected Item-Total 

Correlation 

Cronbach's Alpha if Item 

Deleted 

Q9 6,64 3,391 ,524 ,742 

Q10 6,37 2,891 ,702 ,527 

Q11 6,66 3,625 ,537 ,724 

 

I enkätundersökningen var det tre frågor som användes för att mäta den oberoende 

variabel rabatt, fråga 9 till 11. Tabell 6 visar ett alfavärdet motsvarande 0,755. 

Alfavärdet representerar därmed en acceptabel nivå i förhållande till tumregeln på 0,7 

och skapar intern reliabilitet i måttet. Vidare hade en exkludering av någon indikator 

inte bidragit till ett högre alfavärde i studien (Tabell 7).  
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3.6.5.3 Information 

Tabell 8: Cronbach’s alfa för oberoende variabeln information 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,754 6 

 

Tabell 9: Förändring av Cronbach’s alfa vid eliminering av indikatorer 

Item-Total Statistics 

  
Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if Item 

Deleted 

Corrected Item-Total 

Correlation 

Cronbach's Alpha if Item 

Deleted 

Q12 12,41 15,026 ,581 ,692 

Q13 12,83 15,265 ,604 ,686 

Q14 11,82 17,277 ,416 ,739 

Q15 13,13 16,139 ,680 ,676 

Q16 11,91 18,775 ,266 ,774 

Q17 12,11 16,733 ,455 ,729 

 

Under studiens enkätundersökning användes sex frågor för att mäta den oberoende 

variabeln information, fråga 12 till 16. Om vi inkluderar alla frågorna erhålls ett 

alfavärde på 0,754 (Tabell 8) och alfavärdet överstiger därmed tumregeln 0,7. Utifrån 

tabell 9 kan man utläsa att vi erhåller ett högre alfavärde (0,774) genom att exkludera 

fråga 16, vilket vi har valt att göra. Dels på grund utav att vi erhåller ett högre alfavärde, 

men främst för att fråga 16 inte mäter hur pass informerad respondenten utan snarare 

hur påverkad respondenten blir av miljöanpassningar.   
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3.6.5.4 Sociala faktorer 

Tabell 10: Cronbach’s alfa för oberoende variabeln sociala faktorer 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,607 5 

 

Tabell 11: Förändring av Cronbach’s alfa vid eliminering av indikatorer 

Item-Total Statistics 

  
Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if Item 

Deleted 

Corrected Item-Total 

Correlation 

Cronbach's Alpha if Item 

Deleted 

Q18 13,40 9,062 ,362 ,552 

Q19 12,17 9,207 ,292 ,589 

Q20 12,27 7,147 ,412 ,533 

Q21 12,20 9,009 ,400 ,535 

Q22 11,73 9,775 ,390 ,550 

 

I enkätundersökningen användes fem frågor för att mäta den oberoende variabeln 

sociala faktorer, fråga 18 till 22. Tabell 10 visar ett alfavärde på 0,607. Alfavärdet 

understiger därmed den acceptabla nivån på 0,7. Tabell 11 visar även att vid 

exkludering av någon fråga kan vi inte heller erhålla ett högre alfavärde. Utifrån detta 

kan vi göra bedömningen att studiens enkätfrågor för den oberoende variabeln sociala 

faktorer inte är ett perfekt mått och minskar därmed tillförlitligheten i begreppet. Vi 

kommer fortfarande att testa sambandet mellan vår oberoende variabel, sociala faktorer, 

och vår beroende variabel. Däremot är vi medvetna om att tillförlitligheten i måttet är 

begränsad, vilket vi kommer ta hänsyn till vid eventuella slutsatser.  
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3.6.5.5 Kundlojalitet 

Tabell 12: Cronbach’s alfa för oberoende variabeln kundlojalitet 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,201 4 

 

Tabell 13: Förändring av Cronbach’s alfa vid eliminering av indikatorer 

Item-Total Statistics 

  
Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if Item 

Deleted 

Corrected Item-Total 

Correlation 

Cronbach's Alpha if Item 

Deleted 

Q23ny 8,5144 3,729 -,052 ,366 

Q24 8,5144 4,019 ,090 ,177 

Q25 8,7885 2,863 ,166 ,049 

Q26 10,1250 2,574 ,215 -,048a 

a. The value is negative due to a negative average covariance among items. This violates reliability model 

assumptions. You may want to check item codings. 

 

Vid den oberoende variabeln kundlojalitet användes fyra frågor för att mäta begreppet, 

fråga 23 till 26. Tabell 12 visar att vid inkludering av alla frågor erhålls ett alfavärde på 

0,201 och alfavärdet understiger därmed markant den acceptabla nivån på 0,7. Vi valde 

därför att exkludera fråga 23 då vi erhåller ett högre alfavärde motsvarande 0,366 (tabell 

13). Trots att fråga 23 exkluderats bedömer vi fortfarande att alfavärdet är för lågt i 

förhållande till vad som anses acceptabelt. Därmed anser vi att vårt mätinstrument inte 

har en tillräcklig intern överensstämmelse för att vi ska kunna mäta sambandet mellan 

vår oberoende variabel, kundlojalitet, och vår beroende variabel. Troligtvis borde vi 

gjort en utförligare undersökning på vilka frågor som tidigare testats för att mäta 

kundlojalitet.  
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3.7 Analysmetod 

3.7.1 Univariat analys 

En univariat analys innebär att en variabel åt gången analyseras (Bryman & Bell, 2013). 

Studiens resultatdel inleds med deskriptiv statistik för att beskriva studiens urval. Vi har 

valt cirkeldiagram för att visa respondenternas könsfördelning samt sysselsättning i 

procent. Vi bedömer att cirkeldiagrammet gör det enkelt för läsaren att snabbt få en bild 

av variationen bland kön och sysselsättning samt hur stor varje kategori utgör i 

förhållande till hela stickprovet.  

 

Olika typer av diagram tillhör de vanligaste metoderna för att beskriva kvantitativ data 

då de är relativt lätta att förstå och tolka. Vid kvotvariabler såsom exempelvis ålder 

används histogram där staplarna representerar den storlek som varje åldersintervall har. 

Nominalvariabler representeras enklast med hjälp av ett stapeldiagram eller 

cirkeldiagram. I ett stapeldiagram representerar varje stapel det antal personer som 

hamnat i just den kategorin. Ett cirkeldiagram visar dessutom olika kategoriers storlek i 

förhållande till hela stickprovet (Bryman & Bell, 2013).  

 

Förutom genom histogram kommer ålder även analyseras genom att redovisa variabelns 

aritmetiska medelvärde. Detta för att kunna jämföra stickprovets genomsnittsålder med 

populationens genomsnittsålder vilket vi redan redovisat under “population och urval”. 

Vi har dessutom valt att räkna ut ett aritmetiskt medelvärde på alla våra enkätfrågor där 

svarsalternativen kodades in med en siffra från ett till fem där “mycket troligt” fick 

värdet fem och “inte alls troligt” fick värdet ett. Detta för att i analyskapitlet kunna 

resonera kring varför vissa oberoende variabler inte hade någon korrelation med vår 

beroende variabel. Ett aritmetiskt medelvärde fås genom att summera samtliga värden 

och sedan dividera med samtliga observationer och bör användas i samband med 

kvotvariabler (Bryman & Bell, 2013). 

 

3.7.2 Bivariat analys 

För att visa hur två variabler är relaterade till varandra används en bivariat analys. 

Genom att söka efter tecken på att variationen i den ena variabeln sammanfaller med 

variationen i den andra variabeln försöker man skapa sig en bild av relationen 
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variablerna emellan. Bivariata analyser används alltså för att mäta samband (Bryman & 

Bell, 2013).  

 

3.7.2.1 Pearsons r 

När ett samband mellan två kvotvariabler ska mätas används Pearsons r (Bryman & 

Bell, 2013). Vi har använt Pearsons r för att ta fram en korrelationsmatris (tabell 15) 

som mäter relationerna mellan alla olika variabler som vår studie behandlar för att se 

om det föreligger några samband variablerna emellan. I Pearsons r är det koefficienten 

som talar om hur starkt eller svagt ett samband mellan två variabler är och ligger mellan 

värdena 0 och 1. Koefficienten 1 visar ett perfekt samband, ju närmare koefficienten är 

1 desto starkare samband. Koefficienten 0 innebär att det inte finns något samband alls 

mellan variablerna, ju närmre koefficienten är noll desto svagare samband. 

Koefficienten kan både ha ett negativt värde och ett positivt värde vilket talar om 

riktningen på sambandet (Bryman & Bell, 2013).  

 

3.7.2.2 Enkel linjär regression 

Vi har använt enkel linjär regression för att beskriva det linjära sambandet samt 

förklaringsgraden mellan de oberoende variabler där vi fann korrelation och den 

beroende variabeln. Determinationskoefficienten, R² (R square), anger hur mycket av 

variationen i den beroende variabeln som kan förklaras av den oberoende variabeln. I 

enkel linjär regression är R² detsamma som korrelationskoefficienten r i kvadrat 

(Djurfeldt & Barmark, 2009). Residualspridningen (Std Error of the Estimate) anger 

standardavvikelsen runt linjen. R² beräknas från Anova-tabellen, Anova-tabellen fås 

fram när man gör en enkel linjär regression i SPSS (Wahlgren, 2012). Vi har inte 

redovisat Anova-tabellen i resultatkapitlet då den inte bidrar med någon relevant 

information för vår hypotesprövning. Vidare har vi använt regressionskoefficienten för 

att tolka sambandet mellan variablerna. Regressionskoefficienten (B) anger hur många 

standardavvikelser som den beroende variabeln förändras med när den oberoende 

variabeln förändras med en standardavvikelse. För att kunna göra en exakt tolkning 

krävs alltså att man känner till den beroende variabelns standardavvikelse (Djurfeldt & 

Barmark, 2009).  
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3.7.3 Multivariat analys  

Det är viktigt att ha gjort alla bivariata analyser för att ha tillräckligt på fötterna, det vill 

säga att korstabulerat den beroende variabeln mot alla oberoende variabler, innan en 

multivariat analys kan påbörjas (Djurfeldt & Barmark, 2009). Tillskillnad mot en 

bivariat analys där två variabler ställs mot varandra så innebär den multivariata analysen 

att man inkluderar tre eller fler variabler (Bryman & Bell, 2013).  

 

3.7.3.1 Multipel regressionsanalys  

I en multipel regressionsanalys ses den beroende variabeln (y) som en funktion av två 

eller flera oberoende variabler (Djurfeldt & Barmark, 2009). I tabell 20 testades hur 

mycket av variationen i den beroende variabeln som kan förklaras av alla de oberoende 

variabler som korrelerar med den beroende variabeln när de testas samtidigt. Detta gör 

vi för att upptäcka om det skulle vara så att två eller flera oberoende variabler förklarar 

samma variation i den beroende variabeln då det inte går att upptäcka när man gör enkel 

linjär regression och testar en oberoende variabel i taget. I tabell 21 testar vi om 

sambandet blir positivt eller negativt när alla variabler testas samtidigt samt kontrollerar 

så signifikansnivån fortfarande håller sig under den nivå vi valt att acceptera.  

 

3.7.4 Statistisk signifikans 

Den statistiska signifikansnivån är den risknivå man är villig att acceptera när man i 

slutsatsen ska säga huruvida det finns ett samband mellan två variabler i studiens 

population. Risken man syftar på är alltså risken att dra slutsatser om ett samband som 

egentligen inte finns i populationen. Vanligtvis brukar risken att fem stickprov av 

hundra, p < 0.05 (p = sannolikhet), drar en felaktig slutsats anses som en acceptabel 

nivå (Bryman & Bell, 2013). Vi har valt en signifikansnivå på p < 0.01, alltså risken för 

en felaktig slutsats mellan våra oberoende variabler och vår beroende variabel är bara en 

på hundra. Vi kan därmed ha större tilltro till vårt stickprov.  

 

3.7.5 Multikollinaritet 

Om det uppstår samvariation mellan två oberoende variabler uppstår vad som kallas för 

multikollinearitet. Samvariation mellan två oberoende variabler (eller fler) påverkar i ett 

senare skede regressionsmodellens förklaringskraft och gör det svårare att påvisa de 

oberoende variablernas bidrag till variansen i den beroende variabeln (y). Alltså 

tenderar determinationskoefficienten R² att minska när multikollineariteten ökar. 
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Tumregeln är att man bör se upp om det finns korrelationer över 0,7-0,8 mellan två 

oberoende variabeler i korrelationsmatrisen. Skulle multikollinearitet föreligga blir det 

svårare att etablera statistisk signifikans för en variabel samt att det kan bli svårare att 

hitta samband eftersom regressionskoefficienten (B) underskattas (Djurfeldt & 

Barmark, 2009). Då man inte alltid kan upptäcka multikollinearitet i 

korrelationsmatrisen så går det dessutom att upptäcka den i den multipla linjära 

regressionen. Om den variation som alla oberoende variabler som korrelerar med den 

beroende variabeln står för blir högre när procentenheterna från de enkla linjära 

regressionerna adderas i jämförelse med den variation som fås fram av den multipla 

linjära regressionen kan vi konstatera att de oberoende variablerna till viss del bidrar 

med samma variation.  
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4 Resultat 

I detta kapital presenteras resultatet från vår empiriska undersökning. Kapitlet inleds 

med statistik för att beskriva studiens urval. Därefter redovisas aritmetiska 

medelvärden för samtliga enkätfrågor. Slutligen presenteras en korrelationsmatris som 

synliggör samband mellan studiens variabler samt regressionsanalyser för att mäta 

varians och tillförlitlighet i sambanden. 

 

4.1 Univariat analys 

4.1.1 Respondenternas ålders- och könsfördelning samt sysselsättning  

 

 

Histogram 1: Respondenters åldersfördelning 

 

I histogram 1 redovisas samtliga respondenters åldersfördelning. Den vågräta axeln 

motsvarar ålder och den lodräta axeln motsvarar antal respondenter. Vardera stapels 

tillhörande siffra tydliggör antalet respondenter inom aktuell åldersgrupp. 
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Figur 5: Respondenters könsfördelning 

 

I figur 5 redovisas ett cirkeldiagram över respondenternas procentuella könsfördelning.  

 

 

Figur 6: Respondenters sysselsättning 

 

I figur 5 redovisas ett cirkeldiagram över respondenternas procentuella fördelning av 

sysselsättning. I vår enkät hade respondenterna även möjlighet att välja svarsalternativet 

“annat”, men då samtliga respondenter enbart valde något av de fyra övriga 

svarsalternativen är det enbart dem som redovisas.  
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4.1.2 Aritmetiskt medelvärde  

 
Tabell 14: Aritmetiskt medelvärde för enkätfrågor 

Fråga Aritmetiskt medelvärde 

Beroende variabel - Viljan att återlämna kläder Skala 1-5 

1. Brukar du återlämna gamla kläder och textilier till 

någon butik som har klädinsamling? 
2,35 

2. Skulle du kunna tänka dig att lämna tillbaka 

begagnade eller trasiga kläder till butikerna du handlar 

kläderna i?  

3,91 

3. Brukar du slänga begagnade hela kläder som du inte 

längre vill använda i soporna?  
3,89 

4. Brukar du slänga trasiga kläder i soporna? 2,69 

Oberoende variabel - Pris 

5 Hur mycket kostar en T-shirt du vanligtvis handlar? 2,37 

6. Hur mycket kostar ett par jeans du vanligtvis handlar?  1,99 

7. Hur mycket kostar en jacka du vanligtvis handlar? 2,58 

8. Jag betalar hellre mer pengar för kvalité än att köpa 

billiga klädesplagg. 
3,49 

Oberoende variabel - Ekonomiska incitament/rabatt 

9. Använder du rabatter när du shoppar kläder?  3,20 

10. Påverkar attraktiva rabatter sannolikheten att du 

väljer att besöka en viss butik?  
3,47 

11. Har ett rabatterat pris en betydelse för om du väljer 

ett visst klädesplagg framför ett annat?  
3,17 

Oberoende variabel - Information 

12. Är du medveten om att vissa butiker erbjuder 

möjligheten att lämna tillbaka begagnade kläder och 

textilier oavsett skick? 

2,43 

13. Har du koll på vilka butiker nära dig som du kan 

återlämna gamla kläder och textilier i? 
2,01 

14. Brukar du uppmärksamma/ta del av klädbutikers 

marknadsföring (t.ex. Tv-reklam eller via sociala 

medier)? 

3,02 

15. Känner du till vilka rabatter och dylikt klädbutiker 

erbjuder vid inlämning av gamla kläder och textilier?  
1,72 

16. Upplever du att information om miljöanpassningar 

påverkar dig? Exempelvis brist på naturresurser och 

miljöförstörelse. 

2,93 

17. Är du uppdaterad på vad de klädmärken du gillar 

mest har för olika kampanjer?  
2,74 

Oberoende variabel - Sociala faktorer 

18. Brukar dina vänner eller familj återlämna gamla 

kläder i butikerna som de handlar i? 
2,04 

19. Är dina vänners och familjs åsikter viktiga för dig?  3,27 
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20. Återvinner personer i din omgivning t.ex. 

familjemedlemmar eller vänner? 
3,17 

21. Upplever du att miljömedvetenhet är viktigt i ditt 

sociala umgänge? Exempelvis bland vänner, familj eller 

arbetskollegor. 

3,25 

22. Anser du att miljömedvetenhet är en betydelsefull 

egenskap för dig?  
3,72 

Oberoende variabel - Kundlojalitet 

23. Hur många olika butiker handlar du kläder i under ett 

år? 
3,47 

24. Hur ofta besöker du de butiker du oftast handlar 

kläder i? 
3,47 

25. Känner du lojalitet med de klädbutiker du oftast 

handlar dina kläder i?  
3,19 

26. Brukar du delta i aktiviteter som de klädbutiker du 

handlar mest i anordnar? T.ex. medlemsklubb, 

kundkvällar eller tävlingar på sociala medier. 

1,86 

 

Tabell 14 visar det aritmetiskt medelvärde av respondenternas svar för vardera 

enkätfråga på en skala mellan 1-5.  
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4.2 Bivaratanalys 

4.2.1 Korrelationsmatris 

Tabell 15: Korrelation mellan oberoende variabel och beroende variabel 

Correlations 

  
Återlämning

svilja Pris Rabatt Information Sociala Kundlojalitet 

Återlämningsvilja Pearson 
Correlation 1 -,093 ,105 ,273** ,289** ,087 

Sig. (2-tailed)   ,183 ,133 ,000 ,000 ,213 

N 208 208 208 208 208 208 

Pris Pearson 
Correlation -,093 1 -,173* -,151* -,131 -,030 

Sig. (2-tailed) ,183   ,012 ,030 ,059 ,668 

N 208 208 208 208 208 208 

Rabatt Pearson 
Correlation ,105 -,173* 1 ,338** ,215** ,146* 

Sig. (2-tailed) ,133 ,012   ,000 ,002 ,035 

N 208 208 208 208 208 208 

Information Pearson 
Correlation ,273** -,151* ,338** 1 ,398** ,344** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,030 ,000   ,000 ,000 

N 208 208 208 208 208 208 

Sociala Pearson 
Correlation ,289** -,131 ,215** ,398** 1 ,156* 

Sig. (2-tailed) ,000 ,059 ,002 ,000   ,024 

N 208 208 208 208 208 208 

Kundlojalitet Pearson 
Correlation ,087 -,030 ,146* ,344** ,156* 1 

Sig. (2-tailed) ,213 ,668 ,035 ,000 ,024   

N 
208 208 208 208 208 208 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 



  
 

47 

Tabell 15 visar korrelation mellan studiens beroende variabel och samtliga oberoende 

variabler. Både den beroende variabeln och de oberoende variablerna är uppradade på 

den yttersta vänstra kolumnen och den översta raden. Detta för att korrelationen skall 

kunna mätas mellan samtliga variabler. Från tabellen kan utläsas att den beroende 

variabeln, återlämningsvilja, korrelerar med de oberoende variablerna information samt 

sociala faktorer, vilket är markerat med röd text. Eftersom siffrorna är positiva kan vi 

även säga att det är ett positivt samband mellan variablerna. Den grönmarkerade texten i 

tabellen visar att sambandet är signifikant på p < 0,01 och vi innehar därmed en 

minskad risk för felaktiga slutsatser. Utifrån tabell 15 kan vi även utläsa att några av de 

oberoende variablerna samvarierar, vilket är markerat med blå text. Däremot understiger 

korrelationen mellan de oberoende variablerna tumregeln för multikollinearitet på 0,7-

0,8.  

 

4.2.2 Enkel linjär regression 

Tabell 16: Determinationskoefficient för återlämningsvilja och information 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 
,273a ,075 ,070 ,86346 

a. Predictors: (Constant), Information 

b. Dependent Variable: Återlämningsvilja 

 

Tabell 16 visar determinationskoefficienten mellan den beroende variabeln, 

återlämningsvilja, och den oberoende variabeln, information. Den rödmarkerade siffran 

(0,075) visar variationen i den beroende variabeln i förhållande till den oberoende 

variabeln. Tolkningen av tabellen blir därmed att information förklarar 7,5 % av 

variationen i återlämningsvilja och resterande 92,5 % förklaras av andra faktorer. 

 

 

 

 



  
 

48 

Tabell 17: Regressionskoefficient och statistisk signifikans för återlämningsvilja och 

information 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2,303 ,176   13,119 ,000 

Information ,282 ,069 ,273 4,079 ,000 

a. Dependent Variable: Återlämningsvilja 

 

Tabell 17 visar regressionskoefficient och statistisk signifikans för den beroende 

variabeln, återlämningsvilja, och den oberoende variabeln, information. 

Regressionskoefficienten som är markerad med röd text visar om sambandet är positivt 

(+) alternativt negativt (-). Vidare visar den statistiska signifikansen, vilket är markerat 

med blå text, chansen för felaktiga slutsatser. I vårt fall ser vi att det finns ett positivt 

samband mellan återlämningsvilja och information samt att det är signifikant på p < 

0,01. 

 

Tabell 18: Determinationskoefficient för återlämningsvilja och sociala faktorer 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,289a ,084 ,079 ,85925 

a. Predictors: (Constant), Sociala 

b. Dependent Variable: Återlämningsvilja 

 

I tabell 18 visar den rödmarkerade determinationskoefficienten att den oberoende 

variabeln, sociala faktorer, förklarar 8,4 % av vår beroende variabel.  
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Tabell 19: Regressionskoefficient och statistisk signifikans för återlämningsvilja och sociala 

faktorer 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1,848 ,267   6,925 ,000 

Sociala ,365 ,084 ,289 4,339 ,000 

a. Dependent Variable: Återlämningsvilja 

 

I tabell 19 kan utläsas att det är ett positivt samband av den röda texten och att 

sambandet är signifikant på p < 0.01 genom den blåmarkerade texten.  

 

4.3 Multivariat analys 

4.3.1 Multipel regression  

Tabell 20: Determinationskoefficient för återlämningsvilja och information samt sociala 

faktorer  

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 
,337a ,113 ,105 ,84726 

a. Predictors: (Constant), Sociala, Information 

 

I tabell 20 visar den rödmarkerade determinationskoefficienten att information och 

sociala faktorer tillsammans står för 11,3 % av variationen i den beroende variabeln, 

återlämningsvilja.  
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Tabell 21: Regressionskoefficient för återlämningsvilja samt information och sociala faktorer 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1,677 ,271   6,187 ,000 

Information ,194 ,074 ,188 2,621 ,009 

Sociala 
,271 ,091 ,215 2,992 ,003 

a. Dependent Variable: Återlämningsvilja 

 

I tabell 21 kan man i den rödmarkerade texten utläsa att sambandet för information 

fortfarande är positivt när man inkluderar sociala faktorer men att det blivit svagare 

jämfört med när det stod ensamt, då var B = 0,282 (Tabell 17). Det går även att utläsa 

att sambandet för sociala faktorer fortfarande är positivt, dock så var även det 

sambandet starkare när vi enbart mätte sociala faktorer ensamt, då var B = 0,365 (Tabell 

19). Av den blåmarkerade texten framgår det att den statistiska signifikansen fortfarande 

är under 0,01 trots att båda variablerna testas samtidigt.  

 

5 Analys 

I följande kapitel kommer vi analysera resultatet för studiens fem hypoteser. Uppvisade 

resultat kommer tolkas genom att jämföras med de teorier som lade grunden för 

hypoteserna. Vi kommer föra en diskussion kring huruvida teorierna även är 

applicerbara på den cirkulära ekonomin och Kalmars klädkonsumenter eller inte.  

 

5.1 Prisets Betydelse 

H1: Det finns ett positivt samband mellan kläders pris och kunders vilja att 

återlämna kläder. 

Vi erhöll ett bra mått på den oberoende variabeln pris vid testning av Cronbach’s alfa 

motsvarande 0,724 (Tabell 4) och därmed ansåg vi att vårt mätinstrument var tillräckligt 

bra för att vårt resultat ska anses trovärdigt. Studiens korrelationsmatris (Tabell 15) 

uppvisade ingen korrelation mellan vår beroende variabel, viljan att återlämna kläder, 

och den oberoende variabeln pris. Vi kan därmed göra tolkningen att de respondenter 

som tenderar att köpa dyrare klädesplagg inte återlämnar klädesplagg i någon högre 
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utsträckning än övriga respondenter. Möjligtvis hade sambandet blivit starkare om vi 

istället testat om viljan att återlämna kläder korrelerar med högre inkomstnivåer 

eftersom en sådan hypotes haft en starkare teoretisk förankring. Dock så upplevde vi att 

det hade varit svårt att få slumpmässigt utvalda personer i Kalmar centrum att vilja 

svara på exempelvis vad de har för årsinkomst och därav valde vi prisnivå som 

oberoende variabel istället.  

 

Utifrån nämnda teorier och uppvisat resultat kan därmed inte vår studie ge stöd för att 

de konsumenter som tenderar att köpa dyrare produkter uppvisar en högre vilja att delta 

i klädbranschens cirkulära kretslopp genom att återlämna kläder. Om man däremot ser 

till våra aritmetiska medelvärden så fick fråga 1 (Bilaga A) som handlade om 

konsumenten återlämnar gamla kläder och textilier närmast värdet 2 motsvarande “inte 

så ofta” och på de frågor som handlade om prisnivå så tenderar respondenterna i vårt 

stickprov att mestadels konsumera kläder i lägre prisnivåer. Alltså är Goworeks et al. 

(2013) teori att individer sällan återvinner om priset för att köpa en likvärdig produkt är 

låg mer i linje med vårt resultat. Då stickprovets yngsta ålderskategori även är den 

största skulle även Kotlers et al. (2015) teori om att individens ekonomiska situation 

påverkar hens beteende kunna vara en möjlig förklaring till resultatet då många 

individer i denna grupp med stor sannolikhet är studenter alternativt nya på 

arbetsmarknaden och har därmed en lägre inkomstnivå än övriga åldersgrupper. Enligt 

Heckman (1974) så minskar den prisnivå individen är villig att betala för en produkt 

med lägre inkomstnivåer. Om så är fallet förklarar en låg inkomstnivå enligt Viscusis et 

al. (2011) varför stickprovet inte återlämnar kläder i någon högre utsträckning. Detta är 

dock inget som vi empiriskt kan ge stöd för men det kan vara en möjlig bidragande 

orsak till att studien inte fann stöd för hypotesen.  

 

5.2 Rabatters betydelse 

H2: Det finns ett positivt samband mellan rabatter och kunders vilja att återlämna 

kläder. 

Belöningssystem av olika karaktärer är en form av formellt styrmedel för att reglera 

hållbarhetsansvaret (Ax et al. 2009). Vidare hävdar Viscusi et al. (2011) att 

konsumenters återvinningsbeslut drivs av ekonomiska belöningar. Enligt Andersen 

(2007) krävs det någon form av ekonomiska incitament för att cirkulära processer ska 
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fullföljas och MacArthur (2013) hävdar till och med att ekonomiska incitament är den 

faktor som påverkar konsumentens återvinningsbeslut mest.  

 

Studien hade ett tillförlitligt mätinstrument för att mäta den oberoende variabeln rabatt 

då vi erhöll ett alfavärde över 0,7 (Tabell 6). Enligt vår korrelationsmatris (Tabell 15) 

kan vi dock inte hävda att de konsumenter som ofta använder rabatter även tenderar att 

återlämna gamla kläder i någon större utsträckning än övriga respondenter. En möjlig 

förklaring skulle kunna vara att många respondenter svarade att de skulle kunna tänka 

sig att returnera gamla kläder (se aritmetiskt medelvärde för fråga 2 i tabell 14) men inte 

hade vetskapen om att möjligheten att exempelvis lämna in en påse med gamla kläder 

och textilier mot en rabatt på 50 kr existerar (se aritmetiskt medelvärde för fråga 15 i 

tabell). Detta är i linje med Sabbaghis et al. (2016) teori om att brist på upplevda 

incitament är en viktig faktor till varför kunder avstår från att returnera sina produkter. 

Det är dessvärre inget studien kan ge empiriskt stöd för eftersom vi valde att exkludera 

enkätfråga 2 i vår korrelationsmatris men eftersom vi fann korrelation mellan vår 

beroende variabel och information skulle det kunna vara en bidragande orsak. Om 

stickprovets respondenter inte har information om att möjligheten till rabatter finns så 

går det heller inte att utvärdera huruvida Andersons (2007), MacArthur (2013) eller 

Viscusis et al (2011) teorier är tillämpbara i just vår population.  

 

Iyer & Kashyap (2007) påstår att incitament har som störst påverkan på konsumentens 

vilja till återvinning när konsumenten får sin belöning direkt. Några av de största 

butikerna som vi i inledningskapitlet berättar om, exempelvis H&M (HM, u.å.) och 

Kappahl (Kappahl, u.å.), delar vid inlämnandet av gamla kläder ut en rabattkupong på 

50 kr som inte gäller förrän vid nästa köp över 300 kr. Möjligtvis upplever 

respondenterna i vårt stickprov att det är för långt avstånd mellan inlämnandet av 

kläderna och belöningen och därför kan studien inte finna stöd för ett samband mellan 

rabatter och viljan att återlämna kläder.  

 

5.3 Informationens betydelse 

H3: Det finns ett positivt samband mellan information (t.ex. reklam) och kunders 

vilja att återlämna kläder. 

Ett av de tre styrmedlen inom hållbarhetsstyrning är informativa styrmedel där 

information om hållbarhet kommuniceras ut genom diverse strategier (Ax et al. 2015). 
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Att kunder har tillräcklig information om hur produkten bör hanteras när deras livslängd 

är slut är enligt Braungart et al. (2007) en viktig faktor för att en cirkulär ekonomi ska 

fungera. Verplanken & Wood (2006) beskriver att informationskampanjer kan vara ett 

sätt att förändra kundernas beteende. Vår studies mätinstrument för den oberoende 

variabeln information anses tillförlitligt efter testning av Cronbachs alfa (Tabell 9) då 

värdet översteg den acceptabla nivån på 0,7. I studiens korrelationsmatris (Tabell 15) 

finner vi stöd för att det finns ett samband mellan vår beroende variabel, viljan att 

återlämna kläder, och den oberoende variabeln information i linje med ovanstående 

teorier. Den enkla linjära regressionen visar vidare att sambandet mellan variablerna är 

signifikant på p < 0,01 och att sambandet är positivt utifrån regressionskoefficienten 

(tabell 17). Alltså talar vår studie för att ovannämnda teorier även är applicerbara inom 

de cirkulära processer som finns i klädbranschen.  

 

På enkätfråga 13 som handlade om huruvida respondenterna har koll på vilka 

närliggande butiker som erbjuder möjlighet till klädinsamling erhöll vi ett aritmetiskt 

medelvärde på 2,01 vilket motsvarar “mindre koll” (Tabell 14). Detta är i linje med 

Sabbaghis at al. (2016) teori om att bristen på medvetenhet är en viktig faktor som 

hindrar konsumenter från att returnera använda produkter. Generellt tenderade 

medelvärdena att vara låga på de enkätfrågor som handlade om hur pass informerade 

kunderna var (Tabell 14 fråga 12-17) vilket möjliggör att kundernas bristande 

information är en bidragande faktor till att den cirkulära ekonomin inte fungerar i linje 

med Braugarts et al. (2007) teori och den faktor som gör att vi inte fann någon 

korrelation i hypotes 2 då vi testade rabatters påverkan. För att fler kunder ska börja 

delta i klädbranschens cirkulära aktiviteter känns det därmed rimligt att klädföretagen 

behöver öka marknadsföringen av dessa cirkulära aktiviteter i form av 

informationskampanjer då det kan vara ett sätt att förändra kunders beteende enligt 

Verplanken & Wood (2006).  

 

I vår enkla linjära regression testades hur mycket av variationen i vår beroende variabel 

som orsakades av den oberoende variabeln information, alltså hur många 

standardavvikelser som den beroende variabeln förändras med när den oberoende 

variabeln information ändras med en standardavvikelse. Enligt tabell 16 finner vår 

studie stöd för att information står för 7,5 % av variationen i viljan att återlämna kläder. 

Vi reflekterade över att värdet känns lägre än vad vi upplever är trovärdigt vilket kan 
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förklaras av att vi inte hade ett tillräckligt bra mätinstrument för att förklara den 

beroende variabeln (Tabell 2). Anledningen till att vi upplever att endast 7,5 % av 

variationen i den beroende variabeln kan förklaras av information som lågt är eftersom 

att om respondenten inte har information om att möjligheten till klädinsamling finns så 

kan respondenten inte heller ta ställning om det är något denne vill bidra till eller inte. 

Däremot hävdar Iyer & Kashyap (2007) att information såsom reklam mestadels är 

effektivt för att bibehålla ett redan existerande beteende snarare än att skapa själva 

förändringen av ett nytt beteende, vilket kan förklara den låga procenten då det 

aritmetiska medelvärdet för stickprovet var 2,35 motsvarande “inte så ofta” på frågan 

huruvida de brukar återlämna gamla kläder och textilier (se Tabell 14). Få respondenter 

har alltså återlämning av gamla kläder och textilier som en vana i dagsläget.  

 

5.4 Sociala faktorers betydelse 

H4: Det finns ett positivt samband mellan sociala faktorer (t.ex. vänner och familj) 

och kunders vilja att återlämna kläder. 

Studiens mätinstrument för den oberoende variabeln sociala faktorer erhöll alfavärdet 

0,607 (Tabell 10) vilket inte är tillräckligt högt för att anses som trovärdigt. Vi kommer 

ändå analysera korrelationen med vår beroende variabel men vill först av allt 

understryka att de indikatorer som använts för att mäta sociala faktorer saknar en 

perfekt intern överensstämmelse. Enligt studiens teoretiska ramverk har sociala faktorer 

en avsevärd påverkan på konsumentens beteende där familjen bedöms vara den faktor 

som har störst påverkan (Kotler et al. 2015), även Viscusi et al. (2011) hävdar att sociala 

normer styr individens vilja att återvinna. Utifrån enkätfråga 15 om respondentens 

familj och vänner brukar återlämna gamla kläder erhölls ett aritmetiskt medelvärde på 

2,04 (tabell 14) vilket närmast motsvarar “aldrig”. Detta låga deltagande från 

respondenternas sociala omgivning skulle kunna förklara varför många respondenters 

eget deltagande i cirkulära processer var relativt lågt.  

 

Korrelationsmatrisen i tabell 15 visar att den beroende variabeln, viljan att återlämna 

kläder, samvarierar med den oberoende variabel sociala faktorer och att det finns ett 

samband på signifikansnivå p < 0,01. Enligt studiens resultat är därmed Kotler et al. 

(2015) och Viscusis et al. (2011) teorier även applicerbara på vårt fenomen, kunders 

vilja att bidra till klädbranschens cirkulära processer. Då studien fann stöd för att sociala 

faktorer har en påverkan på viljan att återlämna kläder kan vi även ge stöd för att 
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informella instrument i form av normer, värderingar och goda exempel som på ett mer 

“mjukt” sätt påverkar individens beteende att bidra till hållbarhet (Ax et.al. 2015) även 

är fungerande i klädbranschens cirkulära aktiviteter.  

 

Sambandet styrks även vidare i den enkla linjära regression där sambandet fortfarande 

är signifikant på p < 0,01 (Tabell 19). Regressionskoefficienten i tabell 19 möjliggör 

även att vi kan utläsa att sambandet är positivt. Iyer och Kashyap (2007) hävdar att av 

alla bidragande faktorer så är det sociala faktorer och det inflytande som kommer från 

individens närmaste sociala krets som spelar störst roll för huruvida individen väljer att 

återvinna. Detta överensstämmer med samtliga regressionsanalyser i vår studie då 

determinationskoefficienten visar att 8,4 % av variationen i den beroende variabeln kan 

förklaras med hjälp av sociala faktorer (Tabell 18) och ingen av våra övriga faktorer 

erhöll ett högre värde. Dock har vi enligt vår multipla regressionsanalys (Tabell 20) inte 

lyckats identifiera faktorerna för 88,7 % av variationen i den beroende variabeln så vi 

kan inte svara på om det finns någon annan faktor som bidrar till mer variation än 

sociala faktorer eller ej.  

 

5.5 Lojalitetens betydelse  

H5: Det finns ett positivt samband mellan kundlojalitet och viljan att återlämna 

kläder 

Då de indikatorer vi använde för att mäta lojalitet som begrepp inte visade en tillräcklig 

intern överensstämmelse enligt Cronbachs alfa (Tabell 13) kan vi inte uttala oss om hur 

lojalitet som begrepp korrelerar med vår beroende variabel. Våra enkätfrågor om 

lojalitet visade sig alltså inte mäta samma sak och därmed kan vi enbart uttala oss om 

hur respondenterna svarade fråga för fråga.  

 

Enligt Brodie & Cretu (2007) är hur pass god samhällsaktör konsumenten upplever att 

företaget är relaterat till hur pass lojal denne väljer att vara mot företaget. De företag 

som lyckas skapa en hög kundlojalitet har också enklare för att styra sina kunder. På 

enkätfråga 26 (se tabell 14) erhölls ett aritmetiskt medelvärde på 1,86, närmast “mycket 

sällan”, på huruvida de brukar deltaga i medlemsklubbar, kundkvällar, tävlingar och 

dylikt. Dessvärre blev det aritmetiska medelvärdet för fråga 25 som handlade om hur 

pass lojala respondenterna upplever sig vara mot de klädbutiker de oftast handlar i 3,19 

motsvarande “varken eller” (Tabell 14). Detta begrepp borde ha operationaliseras 
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ytterligare då respondenterna troligtvis tolkade denna fråga väldigt olika och därmed är 

inte mätskalan särskilt trovärdig. Eftersom respondenterna svarade att de mycket sällan 

deltar i diverse aktiviteter butikerna de handlar mest kläder i anordnar och därmed inte 

kan anses särskilt trogna skulle en möjlig förklaring till resultatet kunna vara att 

respondenterna egentligen inte är särskilt lojala mot de klädbutikerna och därmed har 

butikerna svårt att styra kunderna i linje med Brodie & Cretus (2007) teori. MacArthur 

(2013) hävdar att det krävs en relation mellan företag och dess kunder mer likt ett avtal 

för att få kunder att bidra till cirkulära processer, om det är så att kundlojaliteten är låg 

skulle det kunna vara en bidragande orsak till att kunderna “inte så ofta” bidrar genom 

att återlämna gamla kläder (Tabell 14 fråga 1). Detta är inget studien empiriskt kan ge 

stöd för på grund av att mätinstrumentet för att mäta “kundlojalitet” inte är tillförlitligt.  

 

5.6 Avslutande kommentarer 

Vi har redan konstaterat att de oberoende variablerna information och sociala faktorer 

har ett positivt samband med vår beroende variabel, viljan att återlämna kläder, enligt 

studiens resultatdel. Vid genomförandet av den multipla regressionen där vi inkluderade 

alla tre variablerna kan vi fortfarande styrka att sambandet är signifikant på p < 0,01 

(Tabell 21). Det intressanta är att determinationskoefficienten i studiens multipla 

regressionsanalys är 11,3 % (Tabell 20). Vid enkel linjär regression där vi testade en 

variabel för sig erhöll vi en determinationskoefficient på 7,5 % för information (Tabell 

16) respektive 8,3 % för sociala faktorer (Tabell 18). Det logiska hade därmed varit att 

determinationskoefficienten för de två oberoende variablerna tillsammans borde 

motsvara 15,8 % av variationen i den beroende variabeln. Detta visar på att en del av 

information och sociala faktorer förklarar samma variation, vilket kan visas i tabell 15 

där det finns en korrelation variablerna emellan. En möjlig orsak till denna 

multikollinearitet skulle kunna vara att de respondenter vars sociala omgivning anser att 

miljömedvetenhet är viktigt och betydelsefullt också är de respondenter som känner till 

de cirkulära aktiviteter som klädbranschen erbjuder.  
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6 Studiens slutsatser och implikationer  

I detta kapitel lyfter vi fram de slutsatser vi dragit efter studiens genomförande. Vi 

besvarar uppsatsens forskningsfråga, vilka faktorer som påverkar kundens vilja att 

återlämna kläder. Vi diskuterar slutsatsens generaliserbarhet och studiens praktiska 

samt teoretiska implikationer. Slutligen ger vi vårt förslag till framtida forskning.  

  

6.1 Slutsats 

Efter att vi problematiserat kundens roll i det cirkulära kretsloppet och påvisat att det 

finns ett upplevt motstånd från kunderna syftade vår uppsats till att identifiera 

eventuella faktorer som kan bidra till ett högre deltagande från kunderna i 

klädbutikernas cirkulära processer. Specifikt inriktades studien på fem olika faktorer 

utifrån vårt teoretiska ramverk motsvarande pris, rabatter, information, sociala faktorer 

och kundlojalitet. Med tanke på att mätinstrumentet för kundlojalitet inte är tillförlitligt 

kunde uppsatsen endast undersöka sambanden mellan de fyra förstnämnda faktorerna. I 

studien fann vi två faktorer som påverkar kundernas vilja till att bidra i klädbutikernas 

cirkulära kretslopp.  
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Den första faktorn som spelar en roll för kundens deltagande i klädbutikers cirkulära 

processer är information. Om inte kunden är medveten om klädbutikernas cirkulära 

processer kan de inte heller bidra till dem. Information om klädbutikers cirkulära 

processer möjliggör ett förändrat beteende hos kunderna och är ett sätt för klädbutikerna 

att styra kunderna. Den andra faktorn som är en avgörande del för kundens deltagande 

är sociala faktorer. Inflytandet från kundens familj och vänner spelar en stor roll för 

huruvida konsumenten väljer att återvinna eller inte. Med tanke på att information och 

sociala faktorer till viss del förklarar samma variation i viljan att återlämna kläder känns 

det rimligt att förklara vår konstaterade multikollinearitet genom att de konsumenter 

vars sociala omgivning prioriterar hållbarhet och miljömedvetenhet tenderar också att 

vara de kunder som är mer informerade om klädinsamling än övriga. I uppsatsen har vi 

inte funnit stöd för att faktorerna pris och rabatter har en påverkan på konsumenters 

vilja att återlämna kläder till klädbutikerna.  

 

6.2 Resultatens generaliserbarhet 

Studiens enkätundersökning hade en hög svarsfrekvens med totalt 208 respondenter. Vi 

upplevde även att vi undvek bortfall till följd av att vi valde att genomföra enkäten i 

verkligheten istället för på internet. Efter analyseringen av kvalitén på vår insamlade 

data kunde vi konstatera att vår beroende variabel inte hade ett tillförlitligt 

mätinstrument, vilket medförde att tillförlitlighet i studiens slutsatser är begränsad. Det 

gäller även för vår oberoende variabel sociala faktorer. Ett bättre mätinstrument för vår 

beroende variabel skulle eventuellt resultera i andra samband mellan vår beroende 

variabel och de oberoende variablerna. Däremot erhöll studien signifikanta samband 

mellan vår beroende variabel och de två oberoende variablerna information och sociala 

faktorer, vilket möjliggör en minskad risk för felaktiga slutsatser. Vi upplever dock att 

studiens generaliserbarhet är begränsad till följd av en den minskade tillförlitligheten 

även om studien erhöll signifikanta samband rent statistiskt.  
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6.3 Implikationer 

6.3.1 Praktiska implikationer 

Efter att ha studerat klädbranschens cirkulära ekonomi från ett konsumentperspektiv vill 

vi påstå att konsumenterna i vår population rent hypotetiskt anser det troligt att de skulle 

kunna tänka sig att returnera gamla kläder till de klädbutiker som arbetar med 

klädinsamling men gör det inte i dagsläget för att de inte har information om vart eller 

hur det går till. Den andra faktorn förutom information som studien fann påverkade 

viljan att återlämna kläder är sociala faktorer. Vi upplever att det är svårt för företag att i 

praktiken påverka kundens sociala faktorer men att de i hög grad kan påverka hur pass 

informerade konsumenter är om klädinsamlingen, vilka rabatter det ger kunden, på 

vilket sätt klädinsamlingen sparar på naturresurser och dylikt. Utan att ha ett empiriskt 

underlag för det misstänker vi att många av de konsumenter som deltagit i vår studie 

och svarade låga värden på de frågor som handlade om information sporadiskt besöker 

butiker där möjligheten till klädinsamling finns (hos exempelvis H&M, Kappahl, Nudie 

och Filippa K) men aldrig stöter på information eller marknadsföring om hur det går till.  

 

Trots att många erkända teorier i vårt teoretiska ramverk belyser den tunga roll som 

ekonomiska incitament spelar så kan vår studie inte ge stöd för att de konsumenter som 

tenderar att använda rabatter i en högre utsträckning också tenderar att återlämna kläder 

i en högre utsträckning. I linje med Gran & Karlsson-Rylanders (2016) slutsats så 

upplever vi att klädföretagen är för dåliga på att sälja in de cirkulära aktiviteter de 

erbjuder och att kundvärdet helt enkelt behöver lyftas fram och förtydligas. Vår slutsats 

är att klädföretag som erbjuder cirkulära processer behöver synliggöra dem i en 

betydligt högre omfattning än idag om de ska lyckas nå ut till de kundsegment som inte 

aktivt söker efter miljömedvetna val själva och som inte har en social omgivning där 

miljömedvetenhet är det normativt lämpliga. Vi tror att betydligt fler konsumenter än de 

som deltar i klädbranschens cirkulära kretslopp idag gärna hade gjort sig av med plagg 

som ändå bara hänger i garderoben om de bara vetat att möjligheten finns och det kan 

ske lättillgängligt. Speciellt om kunderna både förstår vilken skillnad för planeten det 

gör och det detssutom finns ett ekonomiskt incitament som drivkraft.  
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6.3.2 Teoretiska implikationer 

Vi kommer nedan kort sammanfatta vad vi anser oss kommit fram till i vårt 

analyskapitel som inte tidigare av forskningen varit känt. 

 

 Studiens resultat fann inget stöd för att de konsumenter som tenderar att ofta 

använda rabatter också är de konsumenter som återlämnar kläder i en högre 

utsträckning än övriga konsumenter. Därmed talar vår studie för att diverse 

teorier som hävdar att ekonomiska incitament är en förutsättning för att kunder 

ska bidra till cirkulära processer inte är tillämpbara på viljan att återlämna 

kläder.  

 De teorier som hävdar att respondenternas beslut gällande återvinning påverkas 

av individens sociala omgivning är även tillämpbart inom klädbranschens 

cirkulära processer. Vidare fann studien stöd för att respondenter med en social 

omgivning där miljömedvetenhet och hållbarhet är viktigt är även de 

respondenter som är informerade om klädbranschens insamlingsinitiativ.  

 

6.4 Förslag till fortsatt forskning  

Något vi tror skulle vara intressant att studera för att skapa en djupare förståelse för 

kundens bidrag till klädbranschens cirkulära ekonomi skulle vara att undersöka de 

konsumenter som redan bidrar och försöka identifiera vad som orsakade en 

beteendeförändring hos dem. Om klädbranschens traditionella linjära resursflöden ska 

kunna övergå till cirkulära kretslopp behöver klädföretag kunskap om hur deras 

affärsmodeller, marknadsföring samt övriga processer kan få kunderna att vilja ta på sig 

en del av ansvaret genom att returnera gamla textilier. För att kunna undersöka 

ovanstående på ett tillförlitligt sätt tror vi att det första som forskningen behöver göra är 

att ta fram ett tillförlitligt mätinstrument för att undersöka viljan att återlämna kläder. 

Idag är det en relativt otestad variabel och därmed är det inte helt uppenbart hur 

mätinstrumentet bör utformas för att mäta det som avses mätas. Lyckas detta skulle 

troligtvis en högre andel av variationen i viljan att återlämna kläder kunna förklaras på 

ett mer tillförlitligt sätt.  
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Bilagor 

Bilaga A Enkätundersökning 

 

 

 

 
 
Hej!  
 
Jordens naturresurser är begränsade, vilket har gjort att många klädföretag erbjuder 
konsumenter möjligheten att lämna tillbaka gamla kläder och textilier för att kunna 
återanvända dem på nytt. Vi är två studenter som skriver en kandidatuppsats på 
ekonomprogrammet i Kalmar och vi ska i vår uppsats undersöka konsumenters vilja 
att bidra till en cirkulär ekonomi genom att återlämna kläder. Vi behöver därför er 
hjälp med att besvara vår enkätundersökning. 
 
Vänligen sätt ett kryss i rutan för vad som stämmer mest in på dig. 
 
 
Ålder:______ år  Kvinna   Man  
 
 
Sysselsättning: 
 

 Arbetande 

 Studerande 

 Arbetssökande 

 Pensionär 

 Annat 

 

Hur ofta handlar du kläder? 
 

 Varje vecka 

 Varje månad 

 Några gånger om året 

 En gång om året eller mindre 

 Mer sällan 
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1. Brukar du återlämna gamla kläder och textilier till någon butik som har 
klädinsamling?  

 

 Väldigt ofta 

 Ganska ofta 

 Ibland 

 Inte så ofta 

 Inte alls 

 

2. Skulle du kunna tänka dig att lämna tillbaka begagnade eller trasiga kläder till en 
butik som har klädinsamling? 
 

 Mycket troligt 

 Ganska troligt 

 Varken eller 

 Mindre troligt 

 Inte alls troligt 

 

3. Brukar du slänga begagnade hela kläder som du inte längre vill använda i soporna? 
 

 Väldigt ofta 

 Ganska ofta 

 Ibland 

 Inte så ofta 

 Inte alls 

 

4. Brukar du slänga trasiga kläder i soporna? 
 

 Väldigt ofta 

 Ganska ofta 

 Ibland 

 Inte så ofta 

 Inte alls 
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5. Hur mycket kostar en T-shirt du vanligtvis handlar? 
 

 Mindre än 100 kr 

 100-200 kr 

 200-500 kr 

 500-800 kr 

 Mer än 800 kr 

 

6. Hur mycket kostar ett par jeans du vanligtvis handlar? 
 

 Mindre än 500 kr 

 500-1000 kr 

 1000-1500 kr 

 1500-2000 kr 

 Mer än 2000 kr 

 

7. Hur mycket kostar en jacka du vanligtvis handlar? 
 

 Mindre än 500 kr 

 500-1000 kr 

 1000-2000 kr 

 2000-4000 kr 

 Mer än 4000 kr 

 

8. Jag betalar hellre mer pengar för kvalité än att köpa flera billigare klädesplagg. 
 

 Stämmer helt 

 Stämmer till stor del 

 Varken eller 

 Stämmer delvis 

 Stämmer inte alls 

 

9. Använder du rabatter när du shoppar kläder? 
 

 Väldigt ofta 

 Ganska ofta 

 Ibland 

 Inte så ofta 

 Inte alls 
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10. Påverkar attraktiva rabatter sannolikheten att du väljer att besöka en viss butik? 
 

 Mycket stor påverkan 

 Ganska stor påverkan 

 Varken eller 

 Ganska liten påverkan 

 Ingen påverkan alls 

 
11. Har ett rabatterat pris en betydelse för om du väljer ett visst klädesplagg framför 
ett annat? 
 

 Stor betydelse 

 Ganska stor betydelse 

 Varken eller 

 Liten betydelse 

 Ingen betydelse alls  

 

12. Är du medveten om att vissa butiker erbjuder möjligheten att lämna tillbaka 
begagnade kläder och textilier oavsett skick? 
 

 Mycket medveten 

 Ganska medveten 

 Varken eller 

 Inte så medveten 

 Inte alls 

 

13. Har du koll på vilka butiker nära dig som du kan återlämna gamla kläder och 
textilier i? 
 

 Mycket bra koll 

 Hyfsad koll 

 Varken eller 

 Mindre koll 

 Inte alls 
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14. Brukar du uppmärksamma/ta del av klädbutikers marknadsföring (t.ex. TV-reklam 
eller via sociala medier)? 
 

 Mycket ofta 

 Ganska ofta 

 Ibland 

 Ganska sällan 

 Mycket sällan 

 

15. Känner du till vilka rabatter och dylikt klädbutiker erbjuder vid inlämning av 
gamla kläder och textilier? 
 

 Mycket medveten 

 Ganska medveten 

 Varken eller 

 Inte så medveten 

 Inte alls 

 
16. Upplever du att information om miljöpåverkan påverkar ditt beteende? 
Exempelvis brist på naturresurser och miljöförstörelse. 
 

 Väldigt mycket 

 Ganska mycket 

 Varken eller 

 En del 

 Inte alls 

 

17. Är du uppdaterad på vad de klädmärken du gillar mest har för olika kampanjer?  
 

 Mycket bra koll 

 Hyfsad koll 

 Varken eller 

 Mindre koll 

 Inte alls 
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18. Brukar dina vänner eller familj återlämna gamla kläder i butikerna som de 
handlar i? 
 

 Mycket ofta 

 Ganska ofta 

 Sällan 

 Aldrig 

 Vet ej 

 

19. Är dina vänners och familjs åsikter i allmänhet viktiga för dig? 
 

 Mycket viktigt 

 Ganska viktigt 

 Varken eller 

 Mindre viktigt 

 Inte alls viktigt 

 

20. Återvinner personer i din omgivning t.ex. familjemedlemmar eller vänner? 
 

 Mycket ofta 

 Ganska ofta 

 Sällan 

 Aldrig 

 Vet ej 

21. Upplever du att miljömedvetenhet är viktigt i ditt sociala umgänge? Exempelvis 
bland vänner, familj eller arbetskollegor. 
 

 Mycket viktigt 

 Ganska viktigt 

 Varken eller 

 Mindre viktigt 

 Inte alls viktigt 

 

22. Anser du att miljömedvetenhet är en betydelsefull egenskap för dig? 
 

 Mycket betydelsefullt 

 Ganska betydelsefullt 

 Varken eller 

 Mindre betydelsefullt 

 Inte alls betydelsefullt 
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23. Hur många olika butiker handlar du kläder i under ett år? 
 

 0-3 

 4-6 

 7-9 

 10-12 

 Mer än 12 

 

24. Hur ofta besöker du de butiker du oftast handlar kläder i? 
 

 Varje vecka 

 Varje månad 

 Några gånger om året 

 En gång om året eller mindre 

 Mer sällan 

 

25. Känner du lojalitet med de klädbutiker du oftast handlar dina kläder i? 
 

 Väldigt lojal 

 Ganska lojal 

 Varken eller 

 Mindre lojal 

 Inte alls 

 

26. Brukar du delta i aktiviteter som de klädbutiker du handlar mest i anordnar? 
T.ex. medlemsklubb, kundkvällar eller tävlingar på sociala medier. 
 

 Mycket ofta 

 Ibland 

 Ganska sällan 

 Mycket sällan 

 Aldrig 

 

 
 

Vi tackar ödmjukast för att du tog dig tiden att besvara 
vår enkät. Du bidrar till att göra vår uppsats möjlig! 

 
 

 
 


