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Sammanfattning	  
Textilindustrin är ett av världens största industrier, där Sverige är ett av de länder i Europa som 
är sämst vid återinsamling av textilier. En stor mängd textilier i Sverige avyttras nämligen 
genom att slängas i hushållssoporna istället för att återvinnas. Konsumtionen av textilier i 
Sverige beräknas dessutom att öka och så även det textila avfallet. Det förekommer således ett 
gap då forskningens fokus har varit på förvärv och förbrukning av produkter, där 
producentansvar med fokus på att förbättra avfallshanteringen av produkter kräver en god 
kommunikation mellan samtliga aktörer in en produkts livscykel. Alla produkter måste tillslut 
avyttras, men det innebär nödvändigtvis inte att produkten nått sitt slutgiltiga stadie, istället står 
konsumenter inför ett etiskt övervägande vid avyttring. Människors etiska beteende baseras på 
moraliska bedömningar som i sin tur består av etiska ideologier. I denna studie har påverkande 
faktorer använts tillsammans med olika etiska ideologier, vilka är baserade på bedömningar, 
för att undersöka om dessa kan förklara ett avyttringsbeteende inom kontexten av textilier. 
 
I denna kvalitativa studie genomfördes semistrukturerade intervjuer med ett urval från sju län i 
Sverige för att erhålla en förståelse för hur etiska ideologier kan förklara konsumenters 
avyttringsbeteende av avlagda textilier. Vi utvecklade en modell som testades mot verkligheten 
men krävde en modifiering för att vara förenlig med studiens resultatet.  
 
Respondenterna vilka kategoriserades inom de etiska ideologierna exceptionist och absolutist 
hade i enlighet med studiens resultat en uppfattning om permanentavyttring som i större 
utsträckning påverkades av social samsyn. Respondenter vilka kategoriserades inom de etiska 
ideologierna subjektivist och situationist, hade istället en uppfattning om permanentavyttring 
vilken i högre grad påverkades av situationsanpassade faktorer. De varierande incitamenten 
vilka var sprungna ur deras uppfattning av permanentavyttring, för samtliga respondenter, 
avgjorde deras slutgiltiga avyttringsbeteende. 
 
I studiens resultat går det alltså utläsa att olika etiska ideologier kan förklara konsumenters 
beteende. Konsumenter kan däremot kategoriseras inom olika etiska ideologier och 
inneha samma beteende inom avyttring, där incitamenten till avyttringsbeteendet varierar. 
 
 
 
 
Nyckelord: Konsumentbeteende, Avyttringsbeteende, Etiska ideologier, Etiska värderingar, 
Social samsyn, Situationsanpassade faktorer, Moraliska bedömningar 
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Detta examensarbete är skrivet på Handelshögskolan vid Umeå universitet. Vi vill tacka vår 
handledare Ulrica Nylén som under förloppet hjälpt oss oerhört mycket med sin vägledning, 
kloka omdöme och uppriktighet. Vi vill även tacka alla som under arbetets gång givit oss 
konstruktiv kritik och vill även rikta ett stort tack till alla som deltagit som respondenter och 
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1.	  Inledning	  	  
I detta inledande kapitel kommer vi att presentera en kort historisk bakgrund om textilier för 
att redogöra dess problemområde inom avyttring i Sverige. Vi kommer att redogöra för 
begreppen cirkulär ekonomi, avyttring, etiskt beslutsfattande och etiska ideologier och dess 
innebörd. Detta för att möjliggöra en applicering av dessa begrepp inom konsumenters val och 
beteende vid avyttring av avlagda textilier. Avsnittet kommer att av avslutas med syfte och 
problemformulering, som i sin tur följs av de praktiska samt teoretiska bidrag som studien ger. 
 
1.1	  Problematisering	  
1.1.2	  Historisk	  tillbakablick	  av	  textilier	  
Textilbranschen hör till en av världens största industrier där mekaniseringen av branschen 
dessutom la grunden för den industriella utvecklingen (Selivanova, 2010). I Sverige etablerades 
textilfabrikerna redan i början av 1800-talet, där utvecklingen av fabrikerna innebar en 
storskalig produktion av textilier och till följd av masstillverkningen påverkades även 
människors livsstil (Selivanova, 2010). Den senaste tekniken i kombination med billig 
arbetskraft och en ökad tillgång på textilier möjliggjorde sjunkande priser och innebar att de 
rika inte längre var enda som efterfrågade textilier. (Selivanova, 2010) I mitten av 1800-talet 
hade textilier blivit alltmer förekommande inom heminredning och hade dessutom lett till bättre 
hälsa i samhället. Epidemier minskade då människor hade bättre hygien tack vare av att de bytte 
kläder och lakan allt oftare (Selivanova, 2010). Snabba modetakter bidrar till större omsättning 
av textilier i samhället, där synen på textilier inom både modetrender och inredning har 
förändrats (Ekström & Salomonson, 2012, s.18). En ökning av lågpriskläder anses dessutom ha 
en stor inverkan på effekten av att konsumenter i nuläget gärna uppdaterar och byter ut sina 
garderober allt oftare (Ekström & Salomonson, 2012, s.17-18). Vidare framgår det i en rapport 
av Konsumentföreningen Stockholm (2011, s.10) att mer än hälften av Sveriges befolkning 
köper kläder varannan månad eller oftare. Nya kollektioner kommer betydligt snabbare än vad 
de förespråkande vår- respektive höstkollektionerna gjorde, vilket kan ses som en bidragande 
faktor till köp- och slängmentaliteten i samhället (Härén, 2012). 
 
Carlsson et al. (2011, s.34) förklarar hur den övervägande mängden textilavfall uppkommer i 
svenska hushåll. Varje svensk köper i dagsläget ca 13kg textil årligen och i genomsnitt slängs 
8kg textil per person i soporna varje år (Sörme & Allerup, SCB, 2015), vilket motsvarar mer 
än hälften av den totala mängden konsumtion av nya textilier per år i Sverige (Sörme & Allerup, 
SCB, 2015; Härén, 2012). I pilotstudier har det visat sig att mycket av det som slängs som avfall 
är i så pass bra skick att det skulle gå att återvinna textilfibrerna till nya produkter (Personne & 
Sundin, 2013, s.33). Det är dessutom inte endast slitna och trasiga textilier som slängs, utan 
även fullt användbara textilier till följd av att dessa inte längre anses vara modemässigt korrekta 
(Tekie et al., 2013, s.12). Textilier som slängs i soporna i Sverige och därmed bränns upp ger 
förvisso energi i form av uppvärmning via fjärrvärme och el, men är ett slöseri med resurser 
(Härén, 2012). I Europa är Sverige ett av de länder som är sämst när det gäller återinsamling av 
textilier (Frånne, 2014), där insamlingen av befintliga fibrer inte sker i den utsträckning som 
behövs för att möjliggöra en storskalig nyproduktion av begagnade textilier (Green Strategy, 
2015). Naturvårdsverket (2013) beskriver dessutom att textilkonsumtionen i Sverige har ökat 
under det senaste decenniet, vilket innebär att det textila avfallet succesivt kommer att öka 
(Tekie et al., 2013, s.3). Återinsamling av textilier förekommer dock i mindre initiativ (Tekie 
et al., 2013, s. 40), där all nuvarande insamling sker på frivillig basis, vilket gör det möjligt för 
konsumenter att lämna in textilier till textilbutiker (Tekie et al., 2013, s. 4 & 40). 
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1.1.3	  Cirkulär	  ekonomi	  genom	  producentansvar	  
Trots den industriella utvecklingen dominerar den linjära modellen bestående av ett "take-
make-dispose"-mönster (MacArthur, 2013, s.6). Detta mönsterbeteende karakteriseras av att 
resurser används vid tillverkning av produkter, som sedan säljs till konsumenter för användning 
och när de inte längre tjänar sitt syfte avyttras de som avfall (MacArthur, 2013, s.6). Enligt 
MacArthur (2013, s.6) sker detta linjära mönsterbeteende i större utsträckning volymmässigt 
än någonsin tidigare. Naturvårdsverket (2016) förklarar hur begreppet cirkulär ekonomi bygger 
på kretsloppssystem, där avfall elimineras och produkters mervärde bevaras så länge som 
möjligt. Detta innebär att när en produkt nått slutet av sin livscykel utnyttjas den i ny produktion 
för att skapa fortsatt värde (Naturvårdsverket, 2016). Hobson (2016, s.88) förklarar hur 
nödvändiga förändringar inom produktion, konsumtion, användning och avfallshantering krävs 
för att uppnå en cirkulär ekonomi. Producenter uppmuntras att ta ansvar för produkter som de 
säljer och inte endast fokusera på enkelriktad konsumtion (MacArthur, 2013, s.22). Hobson 
(2016, s.89) redogör dessutom att strävan efter en mer cirkulär ekonomi genom återkopplings 
metoder har funnits i flera år inom den industriella ekonomin. 
 
Producentansvar, även kallat Extended Producer Responsibility [EPR], är ett begrepp som 
definierades under 1990-talet av den svenska akademikern Thomas Lindhqvist. Den främsta 
innebörden av ett EPR-system är att förbättra avfallshanteringen av produkter (Lindhqvist, 
2000, s.29). Lindhqvist (2000, s.126) och Hobson (2016, s.89) beskriver hur ett lyckat EPR-
system integrerar en återkoppling mellan samtliga aktörer inom en produkts livscykel, detta för 
att erhålla information av nya och eventuella förbättringar av systemet och på så sätt röra sig 
mot en mer cirkulär ekonomi. Lindhqvist (2000, s.126) konstaterar dessutom att återkopplingen 
från användarna till avfallshanterarna inte sker i den mån som krävs för att möjliggöra 
nödvändiga förändringar inom EPR-systemet. Vid införandet av EPR ansågs det att "the 
Producer" endast syftade på tillverkarna, men under utvecklingen av konceptet ifrågasattes 
detta (Lindhqvist, 2000, s.57 & 125). Begreppet delat ansvar belystes där alla aktörer ska ta sitt 
ansvar i en produkts livscykel, detta då samtliga bidrar till produktens miljöpåverkan 
(Lindhqvist, 2000, s.125). Tillverkarna ansvarar vid framställningen av produkten och dess 
inverkan på miljön. Distributörerna garanterar en miljömedveten distribution av produkten, 
konsumenterna har därmed ansvaret att nyttja produkten optimalt och sedan bestämma 
avyttringen vid slutskedet. (Lindhqvist, 2000, s.125) Vidare förklarar Lindhqvist (2000, s.125) 
att samtliga aktörer bör ansvara för sitt verkande inom en produkts livscykel genom att följa de 
lagar som samhället har utformat. Detta kan anses mer resonligt än att göra endast en aktör 
ansvarig för samtliga aktiviteter i en produkts livscykel, då alla aktörer inte är involverade i 
samma stadier i en produkts livscykel (Lindhqvist, 2000, s.125). 
 
1.1.4	  Avyttring	  	  
Hanson (1980, s.49) beskriver hur samhället rör sig allt mer mot termen "slit och släng", där 
forskning angående konsumenters förvärv och konsumtion får mer utrymme än vad avyttring 
får. Belz och Peattie (2012, s.231) förklarar att alla produkter vid något tillfälle måste avyttras, 
antingen på grund av att produkten tjänat färdigt sitt syfte eller inte längre stämmer överens 
med konsumentens krav. Många införskaffar nya produkter trots att de gamla fortfarande 
fungerar funktionellt, vilket dels beror på förändringar i konsumentens omgivning eller 
självuppfattning, men även till följd av en efterfrågan av nya funktioner (Belz & Peattie, 2012, 
s.231). Att förstå varför vissa beteendemönster finns och varför konsumenter avyttrar produkter 
som fortfarande fungerar funktionellt, kan enligt Jacoby et al. (1977, s.27) vara till hjälp vid 
processen av förvärvandet av dessa produkter. 
 
Jacoby et al. (1977, s.22) förklarar hur aktörer fokuserar på olika delar inom processen av 
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konsumentbeteende. Annonsörer och marknadsförare fokuserar exempelvis på förvärvet av 
produkter, ekonomer fokuserar istället på användandet av produkterna. Jacoby et al. (1977, 
s.22) fortsätter förklara att förekomsten av ett riktat fokus på konsumenters beteende inom 
avyttring saknas. Följaktligen utvecklade Jacoby et al. (1977, s.22) en kategorisering av 
konsumenters huvudsakliga avyttringsbeteende. Där tre generella tillvägagångssätt övervägs 
inom avyttring av en produkt, dessa är: 1) Behålla, 2) Permanentavyttring eller 3) 
Temporäravyttring (Jacoby et al. 1977, s.22-23; Belz & Peattie, 2012, s.232). I och med de tre 
avyttringsalternativen förekommer även olika tillvägagångssätt för konsumenter beroende på 
vilket alternativ som väljs (Jacoby et al. 1977, s.23). Jacoby et al. (1977, s.23) beskriver att 
inom det första tillvägagångssättet behåller individer produkten och använder den antingen 
enligt det ursprungliga syftet eller omvandlar den till att tjäna ett nytt syfte. Inom 
avyttringsalternativet behålla ingår även en valmöjlighet för individer att lagra produkten 
(Jacoby et al., 1977, s.23). Jacoby et al. (1977, s.23) förklarar att alternativet, vilken behandlar 
permanentavyttring, innebär att individer avyttrar produkten för alltid. Vidare beskriver Jacoby 
et al. (1977, s.23) att det olika permanenta alternativen består av att antingen slänga, ge bort, 
byta eller sälja. Avyttringslaternativ tre som behandlar en temporäravyttring innebär att 
individer antingen hyr ut eller lånar produkten (Jacoby et al.,1977, s.23). Denna studie kommer 
endast att fokusera på alternativet som behandlar en permanentavyttring, där de följande fyra 
tillvägagångssätten kommer att tas i beaktande: släng, ge bort, byt eller sälj. Jacoby et al. (1977, 
s.23) förklarar att avyttringsvalet ge bort innebär att produkten antingen återvinns eller 
återanvänds. Vidare förklarar Jacoby et al. (1977, s.23) att dessa steg i sin tur innebär att 
individen ger bort produkten för att återvinna fibrerna eller skänkas till försäljning via 
secondhand eller ge bort till en annan individ. 
 
Varför ett avyttringsval väljs istället för ett annat, hur det går att förutse och om det går att 
förändra, är viktiga aspekter att ta hänsyn till (Jacoby et al. 1977, s.28). En förståelse för varför 
och hur människor avyttrar produkter kan ge viktig information till samtliga aktörer i en 
produkts livscykel, men även för samhället i stort (Jacoby et al. 1977, s.28; Hanson, 1989, s.49). 
Vilka alternativ som övervägs vid avyttring samt vilka faktorer som påverkar människors val 
och beteende vid avyttring är också viktigt att beakta enligt Hanson (1980, s.49). Det nuvarande 
slit och släng samhället bidrar till att mycket avfall skapar miljömässiga problem, där 
förekomsten av återvinning inom avyttring är relativt nytt (Belz & Peattie, 2012, s.232). Istället 
för att utgå från att avyttring innebär att en produkt nått sitt slut menar Belz och Peattie (2012, 
s.232) att avyttring istället borde ses som en startpunkt. Culiberg och Bajde (2013, s.449) 
förklara att individer står inför ett val att återvinna eller inte, vilket kan upplevas som ett etiskt 
dilemma, samtidigt som den etiska forskning inom området är begränsad och undersöks endast 
med hjälp av enkla konstruktioner inom etik som till exempel normer, värderingar och 
skyldigheter. Vidare förklarar Jacoby et al. (1977, s.27) att konsumenters avyttringsbeteende 
bör få mer utrymme inom forskning, detta för att skapa riktmärken för en mängd olika 
produkter, men även för att möjliggöra förändringar av avyttringsval och beteende hos 
konsumenter. Hanson (1980, s.49-50) förklarar dessutom att forskning angående konsumenters 
avyttringsbeteende inte blivit granskat i specifika sammanhang, vilket skulle kunna resultera i 
en helhetsbild av konsumenters beteende från förvärv, konsumtion och till avyttring. Culiberg 
och Bajde (2013, s.450) beskriver att det rör sig om ett etiskt beslutsfattande vid återvinnig, där 
konsumenter utför ett efter-köp agerande och står inför ett avyttringsval av produkten. 
 
1.1.5	  Etiskt	  beslutsfattande	  och	  påverkande	  faktorer	  
Enligt Culiberg och Bajde (2013, s.499) kan etiskt beslutsfattande appliceras inom situationer 
där konsumenters beslut innebär en negativ konsekvens för andra och som följs av en 
utvärdering inom etiska handlingar. Avyttring kan anses vara en slutgiltig aktivitet inom 
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konsumtionsprocessen, där konsumenter står inför ett val av hur avyttringen skall gå tillväga 
(Culiberg & Bajde, 2013, s.450). Jones (1991, s.367) och Culiberg och Bajde (2013, s.449) 
beskriver tillsammans hur tre aspekter omfattas inom processen av etiskt beslutsfattande. Den 
första aspekten innebär att det finns en intressekonflikt, vilket innebär att beslutsfattaren står 
inför ett val, där beslutet kan innebära konsekvenser för andras välfärd (Jones, 1991, s.367). 
Vidare förklarar Culiberg och Bajde (2013, s.449) att den andra aspekten innebär att 
beslutsfattaren ses som en ansvarig agent som utför handlingen både medvetet och frivilligt. 
Den slutliga aspekten innebär att beslutsfattaren och dess handlingar utvärderas utifrån 
konsekvenser som drabbat andra (Culiberg & Bajde, 2013, s.449). 
 
Crane och Matten (2010, s.144) beskriver hur modeller inom etiskt beslutsfattande särskiljer de 
faktorer som har störst inverkan vid beslutfattande in till två huvudkategorier och klassificerar 
dessa som individuella och situationsanpassade faktorer. Lumina et al. (2015, s.468-469) 
beskriver även att ett beteende antingen beror på individens egna bedömningar eller 
uppfattningar av andra inom ett etiskt dilemma, där graden av social samsyn avgör vilken av 
dessa som har störst inflytande på individens beteende. Enligt Shaw et al. (2005, s.187) är etiskt 
beslutsfattande begränsat testat inom specifika kontexter, vidare menar Shaw et al. (2005, 
s.185) att en förståelse för värderingar inom konsumentbeteende försummas inom sammanhang 
av etiskt beslutsfattande. I sin studie belyser Shaw et al. (2005, s.188) tre huvudsakliga 
kategorier, nämligen viktiga, oviktiga och tilläggs värderingar, vilka fungerar som vägledande 
principer för konsumenter vid ett etiskt beslutsfattande inom kontexten av inhandling. Förutom 
påverkande faktorer inom etiskt beslutsfattande betonar även Jacoby et al. (1977, s.27) hur 
demografiska, psykologiska, sociala och kulturella faktorer samt ekonomiska skillnader kan ha 
en inverkan på människors val och beteende inom avyttring. Vidare påstår Shaw et al. (2005, 
s.187) att termen: etiskt beslutsfattande, är begränsat testat inom specifika kontexter. I denna 
studie ämnar vi att få en djupare förståelse för påverkande faktorer inom kontexten av avlagda 
textilier, detta för att uppmärksamma konsumenters avyttringsbeteende inom ett specifikt 
område. 
 
1.1.6	  Etiska	  ideologier	  	  
Enligt Barnett et al. (1998, s.721) kan individers etiska beslutsfattande även baseras på etiska 
ideologierna. Vidare förklarar Forsyth (1980, s.175-176) hur etiska ideologier kan kategoriseras 
inom två dimensioner, dessa är relativism och idealism, vilka är baserade på individers 
moraliska bedömningar. Enligt Valentine och Bateman (2011, s.164) påverkar även relativism 
och idealism individers etiska beteende och avsikter vid försäljningssamhang. De två 
dimensioner, relativism och idealism, kan sättas i relation till varandra och på så sätt kan fyra 
etiska ideologier presenteras (Forsyth, 1980, s.176), dessa är "Absolutist", "Subjektivist", 
"Situationist" och "Exceptionist" som har alla en viss inverkan vid etiska värderingar (Forsyth, 
1980, s.175-176). I en studie av Barnett et al., (1998, s.721) redovisas även ett resultat där de 
etiska ideologierna subjektivist, absolutist, situationist och exceptionist har en påverkan på 
marknadsförares etiska utvärderingar. De fyra kategoriseringarna grundar sig i olika etiska 
beteenden, där individer antar olika grader av relativism respektive idealism i sitt moraliska 
bedömande (Forsyth, 1980, s.176). 
 
Valentine och Batemans (2011, s.164) förklarar att individer med en hög grad av idealism 
identifierar moraliska problem och att den låga graden av relativism innebär att de dessutom 
har en moralisk benägenhet i sitt agerande. Vidare förklarar Bass et al. (1999, s.198) att idealism 
har en starkare inverkan inom etiskt beslutsfattande inom marknadsföringssammanhang, vilket 
styrker Valentine och Batemans (2011, s.164) påstående gällande idealism. Denna tidigare 
forskning som belyser etiska ideologiers påverkan på bedömningar inom olika sammanhang 
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utgör grunden för den modell vi skapat i denna studie. Vi vill testa denna modell mot 
verkligheten för att undersöka om etiska ideologier även kan förklara beteenden vid avyttring 
av textilier. 
 
1.1.7	  Sammanfattning	  	  
I Sverige finns det i dagsläget lagstadgat producentansvar för däck, tidningar, batterier, 
förpackningar, läkemedel och radioaktiva avfall (Tekie et al., 2013, s.3; Naturvårdsverket, 
2015), men däremot existerar ännu inget lagstadgat producentansvar gällande textiliers 
avfallshantering (Tekie et al., 2013, s.3; Ekström & Salomonson, 2012, s.94). Vidare beskriver 
Naturvårdsverket (2013) att Sveriges textilkonsumtionen faktiskt har ökat under det senaste 
decenniet. Textiliers livscykel kan i nuläget beskrivas som linjär istället för cirkulär i Sverige, 
(Green Strategy, 2015), där Tekie et al. (2013, s.9) förklarar att källsortering av textilier inte 
uppmärksammats eller blivit lättillgänglig. Vidare förklarar Naturvårdsverket (2016) att 
information om produkter måste framgå till konsumenter för att de ska ha en möjlighet att göra 
ett medvetet miljöval vid avfallshantering av textilier. 
 
Culiberg och Bajde (2013, s.449) förklarar att individer står inför ett val vid avyttring: att 
återvinna eller inte, vilket kan upplevas som ett etiskt dilemma. Vidare påstår Shaw et al. (2005, 
s.187) att termen: etiskt beslutsfattande, är begränsat testat inom specifika kontexter. Culiberg 
och Bajde (2013, s.449) påstår dessutom att återvinning är begränsat utforskat. Jacoby et al. 
(1977, s.22-23) förklarar dessutom hur individer står inför ett val över olika tillvägagångssätt 
inom avyttring. En fördjupning inom området avyttring kan skapa möjliga förändringar inom 
konsumenters avyttringsval (Jacoby et al., 1977, s.27; Hanson, 1989, s.49), vilket gör att vi 
anser att en applicering av etik och avyttring inom kontexten av avlagda textilier är av intresse. 
Vi hoppas att vi genom en applicering kan erhålla en förståelse för om de etiska ideologierna 
"Absolutist", "Subjektivist", "Situationist" och "Exceptionist" kan förklara konsumenters 
avyttringsbeteende inom kontexten av textilier. 
 
Ett lyckat EPR-system kräver en återkoppling mellan samtliga aktörer i en produkts livscykel 
(Lindhqvist, 2000, s.126; Hobson, 2016, s. 89). För att erhålla ett lyckat EPR-system inom 
textilbranschen kommer denna studie endast att fokusera på den sista delen i livscykeln av 
textilier, nämligen avyttring inom kontexten av textilier. En förbättrad återkopplingen mellan 
konsumenter och återförsäljare erfordras för att EPR-system ska kunna utvecklas och utöka den 
nuvarande textilinsamlingen i Sverige. Vi hoppas därmed att få en förståelse för konsumenters 
avyttringsbeteende skulle kunna resultera i en mer cirkulär ekonomi inom den svenska 
textilbranschen. 
 
1.2	  Syfte	  	  
I en förhoppning om att bidra med en återkoppling mellan konsumenter och producenter, syftar 
denna studie till att erhålla en ökad förståelse för konsumenters beteende vid avyttring av 
textilier. Detta genom att undersöka om etiska ideologier kan förklara konsumenters 
avyttringsval av textilier och därmed ge en förståelse för deras beteende. 
 
1.3	  Problemformulering	  
Den övergripande forskningsfrågan som denna studie ämnar att besvara och som utformats 
utifrån studiens syfte är: 
 
Hur kan etiska ideologier förklara konsumenters val och beteende vid avyttring av textilier? 
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1.4	  Studiens	  bidrag	  
Det teoretiska bidraget i denna studie är förhoppningsvis en ökad förståelse för konsumenters 
beteende vid avyttring av avlagda textilier. Både Jacoby et al. (1977, s.28) och Hanson (2016, 
s.89) beskriver hur en förståelse för avyttringsval och beteende kan skapa nytta för samtliga 
aktörer i en produkts livscykel, men även för samhället i stort. Vidare beskriver Culiberg och 
Bajde (2013, s.449) hur avyttring såsom återvinning kan upplevas som ett etiskt 
ställningstagande, då individer står inför ett val att återvinna eller inte. Enligt Shaw et al. (2005, 
s.187) är dessutom termen etiskt beslutsfattande begränsat utforskat inom specifika kontexter. 
Vi hoppas att en appliceringen av etiska ideologier kommer bidra till en djupare förståelse för 
konsumenters avyttringsval och beteende inom kontexten av avlagda textilier. Ett lyckat EPR-
system kräver en återkoppling mellan samtliga aktörer i en produkts livscykel (Lindhqvist, 
2000, s.126; Hobson, 2016, s. 89). Det praktiska bidraget i denna studie är därmed att 
producenter inom textilbranschen kan dra nytta av den teoretiska förståelsen för att praktiskt 
skapa ett effektivt EPR-system. 
 
Perspektivet i denna studie kommer att utgå från konsumenter, detta trots att producenter inom 
textilbranschen är de som främst gynnas av resultatet. En förståelse för konsumenters 
avyttringsbeteende verkar då som en återkoppling av information till producenterna, vilket 
enligt Lindhqvist (2000, s.126) och Hobson (2016, s.89) är en vital förutsättning för att skapa 
ett lyckat EPR-system. Vi ämnar att genomföra en applicering av etiska ideologier för att 
härleda om de kan förklara konsumenters avyttringsbeteende och förhoppningsvis erhålla en 
fördjupad förståelse för konsument beteende för att bidra till en mer ökad cirkulär ekonomi 
inom textilbranschen. 
 
1.5	  Avgränsningar	  
Vi kommer i denna studie att begränsa oss till avyttringsval och beteende inom kontexten av 
avlagda textilier. Studien avgränsas även till den svenska marknaden där urvalet består av 
individer från olika delar av Sverige. Vi har även avgränsat oss till ett fåtal påverkande faktorer; 
värderingar, social samsyn, individuella- och situationsanpassade faktorer. 
  



	  
7	  

2.	  Metodologiska	  utgångspunkter	  	  
I detta avsnitt kommer vi att redogöra för vår förförståelse inom området, vilket följs av den 
kunskaps- och verklighetssyn som vi utgått från i denna studie. Avslutningsvis kommer det valda 
angreppssättet följt av studiens forskningsstrategi att presenteras samt den litteratursökning 
som gjorts i studien. 
 
2.1	  Förförståelse	  och	  Axiologi	  
Förförståelse vid forskning inom det område som studien behandlar, kan påverka studien men 
även forskarens benägenhet att agera med en öppenhet. Detta implicerar att forskaren bör vara 
medveten om sin förförståelse för att undvika att studien påverkas och istället hålla en öppen 
ståndpunkt under genomförandet av studien. (Nyström & Dahlberg, 2001, s.339) Vi är båda 
studenter inom den sista terminen på Civilekonomprogrammet på Handelshögskolan vid Umeå 
Universitet och har båda läst relevanta kurser inom konsumentbeteende, beteendevetenskap, 
affärsetik, serviceinriktad- och etisk marknadsföring. Vår akademiska bakgrund som vi 
utvecklat under studietiden kan ha en inverkan på denna studie. Ämnesvalet för studien har 
influerats av vårt gemensamma intresse för hållbarhet, etik och konsumentbeteende. Vi anser 
därför att det är intressant att analysera avyttringsbeteende gällande avlagda textilier utifrån 
konsumenters perspektiv, för att på så sätt skapa en återkoppling och förhoppningsvis bidra till 
en mer cirkulär ekonomi inom textilier. 
 
Axiologi behandlar värderingar där forskarens värderingar påverkar studiens utformande och 
resultat (Saunders et al, 2009, s. 116). Värderingar kan skilja mellan forskare vilket innebär att 
tolkningar kan variera mellan olika forskare (Saunders et al, 2009, s. 118). Vi, författarna till 
denna uppsats, har ett beteende gällande avyttring av avlagda textilier som är väldigt likartat, 
där vi antingen säljer, ger bort eller lämnar in åt second hand eller återförsäljare. Detta beteende 
grundar sig i våra värderingar om att värna om miljön eller om andra behövande. Våra 
värderingar skulle kunna påverka studiens innehåll och datainsamling. Genom att vara 
medvetna om våra värderingar hoppas vi kunna minimera risken för att studien utförs utifrån 
ett allt för subjektivt ställningstagande. Vi anser att våra värderingar kan verka till både för- 
och nackdel för studiens olika delar. Vi tror att våra värderingar har haft en positiv inverkan på 
ämnesvalet i denna studie, då vi har ett intresse för affärsutveckling och hållbarhet. Detta 
intresse har bidragit till att vi identifierat ett kunskapsgap inom forskningen angående etik och 
avyttring, vilken vi hoppas kunna bidra till med denna studie. Vi anser att det är viktigt att vara 
medveten om våra värderingar vid insamlingen av empiri för att inte leda respondenterna till 
önskade svar. Enligt Bryman (2011, s.368) tenderar forskaren vid kvalitativa studier att vara 
subjektiv vid bedömning av relevant innehåll i studien, vilket innebär att studiens innehåll blir 
färgad enligt dessa bedömningar. Vi har i högsta möjliga mån försökt upprätthålla ett objektivt 
ställningstagande, men är medvetna om att studiens resultat ändå kan ha påverkats av våra 
värderingar, trots att vi har haft ambitionen att förbli objektiva. 
 
2.2	  Kunskapssyn	  
Epistemologi belyser den kunskapssyn som finns för att specifikt ämne, där olika synsätt kan 
antas, vilka är realism, positivism och interpretivism (Saunders, 2009,s. 112-116). 
Enligt Bryman (2011, s. 31) kan realismen som kunskapssyn kategoriseras inom två typer, 
empirisk realism och kritisk realism. Empirisk realism betonar att forskare kan erhålla kunskap 
om verkligheten om denne använder passande instrument. Den kritiska realismen hävdar istället 
att forskarens uppfattning av verkligheten inte utesluter att det existerar flera uppfattningar 
av verkligheten då underliggande faktorer, vilka inte kan observeras, kan förekomma (Bryman, 
2011, s. 31). 
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Positivism antar ett perspektiv på kunskap vilken är i linje med en naturvetenskaplig ståndpunkt 
där vetenskap anses generaliserbar och fri från objektiva värderingar (Bryman, 2011, s. 30) . I 
denna studie är det positivistiska synsättet inte lämpligt att anta då vi inte ämnar att generalisera 
ett empiriskt resultat utan istället vill försöka erhålla en förståelse för konsumenters 
avyttringsbeteende av avlagda textilier genom att tolka det empiriska resultatet. En 
interpretivistisk ståndpunkt inom kunskapsteori innebär ett tolkningsinriktat perspektiv och 
grundar sig på en förståelse av den sociala verkligheten och hur människor tolkar denna 
verklighet på olika sätt (Bryman, 2011, s.32 & 341). Då studiens syfte är att erhålla en ökad 
förståelse för konsumenters avyttringsbeteende av avlagda textilier är handlingar centrala varpå 
ett interpretivistiskt synsätt antas. Detta då vi tror att människor agerar olika till följd av att de 
tolkar verkligheten på olika sätt. 
 
2.3	  Verklighetssyn	  
Saunders et al. (2009, s.110) beskriver hur ontologi belyser människors syn och uppfattningar 
om verkligheten och dess existens. Objektivism är en ontologisk ståndpunkt som menar att den 
sociala verkligheten existerar oberoende och därmed inte är ett resultat av sociala 
aktörer Saunders et al., 2009, s.110). Vidare betonar Bryman (2011, s.36) att objektivism inte 
går att påverka då den ligger utanför människors intellekt, där sociala företeelser och dess 
betydelser är helt oberoende av sociala aktörer. Konstruktionism är istället en ontologisk 
ståndpunkt, där sociala aktörer ständigt formar verkligheten och dess företeelser genom sociala 
handlingar (Bryman, 2011, s.37). Den sociala verkligheten är därmed ett resultat av individers 
samspel och består inte enbart av företeelser som inte går att påverka eller styra (Bryman, 2011, 
s.37 & 341). 
 
Då denna studie studerar konsumenters avyttringsbeteende, där en mängd faktorer anses 
påverka såsom individuella och situationsanpassade faktorer (Crane & Matten, 2010,s. 144), 
men även demografiska, kulturella och sociala faktorer (Jacoby et al. 1977, s. 27) förefaller vi 
att ha den ontologiska ståndpunkten konstruktionism. Detta då vi anser att avyttringsbeteende 
av avlagda textilier inte bör ses som ett fenomen oberoende av sociala aktörers påverkan, utan 
där individer istället formar varandra. Detta innebär att konsumenters avyttringsbeteende är ett 
resultat av en social konstruktion, därför ser vi konstruktionism som den mest lämpliga 
ontologiska ståndpunkten i denna studie. 
 
2.4	  Angreppssätt	  
Det teoretiska tillvägagångssätt att ta sig an samhälleliga förhållande och det fenomen som ska 
studeras brukar delas in i två angreppssätt. Dessa är deduktiv respektive induktiv ansats, även 
kallat "bevisandet" respektive "upptäcktens" väg. (Holme & Solvang, 1977, s.51) Vidare 
beskriver Bryman och Bell (2015, s.23) hur den deduktiva ansatsen mellan teori och forskning 
är den vanligaste uppfattningen mellan teori och praktik, där forskaren baserat på sina tidigare 
kunskaper och teoretiska beaktande härleder hypoteser som sedan praktiskt testas i en empirisk 
granskning (Bryman, 2011, s.26). Det första steget är då att skapa hypoteser grundat på teori, 
där hypotesen innehåller begrepp som omvandlas till forskningsbara enheter, där 
datainsamlingen måste specificeras i förhållande till de begrepp som bildar hypotesen. Den 
härledda hypotesen och teorier ligger då som grund för hur processen inom datainsamlingen 
skall gå tillväga. (Bryman & Bell, 2015, s.23; Bryman, 2011, s.28) Ett induktivt angreppssätt 
har istället sin utgångspunkt i observationer ur vilka teorier sedan genereras (Bryman, 2011, 
s.28). 
 
Denna studie antar därför både ett deduktivt och induktivt angreppssätt. Studiens första del 
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antar en deduktivt ansats, där vi genom befintliga teorier inom området försöker få en förståelse 
för individers avyttringsbeteende av textilier samt att beskriva etiska ideologier. Detta för att 
undersöka huruvida ett antagande om att konsumenters avyttringsbeteende av avlagda textilier 
kan kategoriseras inom etiska ideologier. Nästa del av studien antar då en induktiv ansats där 
vi genom att analysera studiens empiriska resultat, genererade genom kvalitativa intervjuer, 
försöker bilda en teoretisk förståelse för konsumenters avyttringsbeteende av avlagda textilier. 
 
2.5	  Forskningsstrategi	  
Holme och Solvang (1997, s.76) påstår att det inte finns någon distinkt skillnad mellan 
kvalitativa och kvantitativa metoder, där de båda metoderna kan anses som arbetsredskap som 
använder sig i olika grad av metodiska principer. De olika metoderna kan med fördel stärka 
varandra utifrån de svaga och starka sidor som respektive metod innebär, där ett strategiskt val 
av den mest lämpliga metoden görs för att belysa det specifika problemområde som studien 
behandlar. Vidare menar Holme och Solvang (1997, s.76) att det finns en grundläggande likhet 
mellan det kvalitativa och det kvantitativa arbetsmetoderna och det är deras gemensamma syfte, 
där de båda betonar att ge en bättre förståelse av samhället och huruvida människor, både i 
grupp och enskilt, handlar och påverkar varandra. Skillnaderna i metoderna framhävs tydligast 
genom att göra en grov och enkel indelning. Kvantitativa metoder används främst vid statistiska 
analyser, där information omvandlas till siffror och används som numeriska mätinstrument 
(Holme & Solvang, 1997, s.76; Bryman, 2011, s.371). Den kvalitativa metoden låter istället 
forskarens tolkning eller uppfattning av informationen stå i förgrunden inom studien (Holme & 
Solvang, 1977, s.76), där det centrala i kvalitativa metoder ligger i verbala beskrivningarna av 
verkligheten (Bryman, 2011, s.371). I många studier är de båda metoderna användbara, men 
vilken ansats som passar bäst beror på studiens problemområde (Holme & Solvang, 1977, s.77). 
Vi tror att konsumenters beskrivningar angående deras avyttringsbeteende är mer lämplig att 
erhålla genom verbala beskrivningar i enlighet med en kvalitativ metod. En kvantitativ metod 
med numerisk redovisning skulle kunna utelämna vital information, då vi studerar ett fenomen 
inom sociala processer. 
 
Bryman (2011, s.372) redogör för hur kvantitativa metoder strävar efter att kunna generalisera 
resultat, vilket enligt Holme och Solvang (1997, s.80) klassificerar kvantitativa metoders 
styrka, där dess analytiska perspektiv möjliggör ett säkert uttalande gällande den insamlade 
informationen. Kvantitativa metoder särpräglas av struktur, där kvalitativa kännetecknas av 
dess flexibilitet (Holme & Solvang, 1997, s.80). Styrkan i kvalitativa metoder och dess data är 
att de istället visar på en totalsituation, vilket möjliggör en helhetsbild och ger en ökad förståelse 
inom både sociala processer och sammanhang (Holme & Solvang, 1997, s.79) Vidare beskriver 
Bryman (2011, s.372) att tyngdpunkten inom den kvalitativa forskningen är att skapa en 
förståelse för människors beteenden. Vi anser att dessa styrkor är centrala och avgörande för 
att besvara denna studies problemformulering och uppfylla dess syfte, vilket är att erhålla en 
djupare förståelse för konsumenters avyttringsbeteende. Vi ämnar inte att dra generaliserande 
slutsatser av resultatet i denna studie och anser därmed att den kvantitativa metoden inte är 
lämplig. Enligt Bryman (2011, s.371-372) är det vid kvalitativa studier önskvärt att skapa ett 
starkt förhållande till respondenterna för att kunna förstå deras tolkningar av omgivningen. Vid 
en kvantitativ studie är istället forskaren mer distanserad till sina respondenter (Bryman, 2011, 
s. 371). 
 
Vi anser att den kvalitativa metoden som vi valt i denna studie både kan vara till för- och 
nackdel, i hänseende till denna relationsaspekt. Vi tror att nackdelen med en för nära relation 
till studiens respondenter innebär att resultatet kan påverkas. Vi tror däremot även att en nära 
relation kan assistera oss i att lättare förstå respondenternas resonemang, vilket vi ser som 
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positivt. Utifrån vår ontologiska ståndpunkt och epistemologi som grund kommer dessutom 
den kvalitativa forskningsmetoden att falla naturligt inom ramen för vår forskningsstrategi. 
 
2.6	  Litteratursökning	  	  
En genomgång av befintliga och relevant litteratur är en förutsättning för att veta vad som redan 
gjorts inom det befintliga forskningsområdet, vilket även kan stärka studiens betydelse och 
trovärdighet (Bryman, 2011, s.97). En genomomgång och kritisk granskning av litteraturen har 
gett möjlighet till att tolka och ta ett aktivt ställningstagande, vilket även gett oss stöd i form av 
argument och våra egna åsikter i denna studie. 
 
I denna studies litteratursökningen har vi använt oss av Umeå universitetsbiblioteks databaser, 
där vi beroende på ämne sökt i relevanta databaser och använt sökmotorer såsom EBSCO host, 
JSTOR, ScienceDirect och Emerald Insigth. Sökord som använts är bland annat: "ethical 
ideology", "ethical judgement" "ethical ideologies", "ethical decision making", "ethical 
disposition", "consumer recycling", "consumer decision-making", "disposition process", 
"consumer dispose", "disposition behavior", "consumer disposal" etc. 
 
Vi har även funnit ytterligare artiklar genom att gå igenom och använda oss av relevanta 
artiklars referenslista. Denna metod har vi använt främst för att effektivisera processen i 
litteratursökningen. 
 
2.7	  Källkritik	  
Vid granskning av källor rekommenderar Umeå Universitetsbibliotek (2016) följande kriterier; 
auktoritet, användarvänlighet, aktualitet, innehåll, informationens omfattning och målgrupp. 
vilka vi även har tillämpat i denna studie för att försäkra oss om att källorna är pålitliga och av 
god kvalitet. Vi anser att den litteratur vi använt oss av är relevant för studiens ämne och för att 
kunna ha möjligheten att besvara studiens problemformulering och uppfylla studiens syfte. För 
att skapa problematiseringen, identifiera ett kunskapsgap och skapa en teoretisk referensram i 
studien har vi valt litteratur som behandlar alltifrån textiliers historia till etik och moral. Vi 
upplever att litteraturen vi använt oss av har varit välstrukturerad och lätt att navigera i. 
 
I inledningen använde vi Selivanova (2010) som källa för att ge en tillbakablick av 
textilindustrins historia. Dessvärre är inte detta grundkällan till informationen, utan den består 
av dokument i arkiv vilka vi saknar behörighet till samt böcker som vi tyvärr inte har kunnat 
erhålla. Att vi trots detta har valt att behålla referensen beror på att när Selivanova skrev denna 
information var hon anställd som forskare vid tekniska museet, vilket gör att vi ändå ser detta 
som en tillförlitlig källa. Dessutom har Selivanova (2010) endast använts i inledningen för att 
ge läsaren en bakgrund inom ämnet textilier. Vi har alltså inte grundat vår teoretiska 
referensram på Selivanova (2010), men har ändå för avsikt att behålla denna referens för att 
skapa en god förståelse för den historiska bakgrunden av textilier. För att återge bakgrunden av 
hanteringen av textilier i Sverige har vi använt oss av källor, vilka vi anser som tillförlitliga för 
att kunna skapa en förståelse för läsaren för val av den utformade problematisering. Vi har även 
använt oss av äldre metodlitteratur, som till exempel Holme & Solvang (1977), där vi styrkt 
med Bryman (2011) vilket är en mer tidsaktuell metodlitteratur. Vi anser att vi har uppfyllt 
aktualitetskravet och kan även stärka trovärdigheten gällande metodlitteraturens varaktighet 
trots cirka 30 års tidsskillnad. Forsyth's studie från 1980 samt Jacoby et al. från 1977 är 
vetenskapliga artiklar som vi använt oss av i denna uppsats. Dessa källor kan anses sakna 
aktualitet, dock har vi under vår efterforskning inom områdena konstaterat att mer aktuell 
forskning grundar, men även vidareutvecklar sin forskning baserat på dessa studier. På grund 
av denna insikt anser vi att Forsyth's och Jacoby et al.’s studier är relevanta och tillförlitliga, 
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därför har vi valt att använda dessa i denna studie. 
 
Samtliga vetenskapliga artiklar som vi använt oss av i denna studie är så kallade peer reviewed 
och innebär att de blivit referentgranskade innan de publicerats. Anledningen till att vi valt att 
använda oss av artiklar som är peer reviewed är på grund av att vi genom denna kontroll kan 
säkerställa att de upprätthåller en god vetenskaplig standard, vilket möjliggjort ett sakkunnigt 
resonemang för oss inom den teoretiska referensramen. Vi har även använt oss information från 
erkända myndigheters hemsidor, såsom Naturvårdsverket, vilket vi anser är en acceptabel källa. 
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3.	  Teoretisk	  referensram	  
I detta kapitel kommer studiens teoretiska referensram att presenteras. Kapitlets uppbyggnad 
består av en presentation för att uppnå en cirkulär ekonomi följt av en redogörelse av avyttring 
och de faktorer som anses påverka vid etiskt beslutsfattande. Teorivalen kommer att motiveras 
utifrån dess relevans inom studien, för att sedan sammanställas i en modell. 
 
3.1	  Cirkulär	  ekonomi	  och	  EPR-‐system	  
MacArthur (2014, s.10) beskriver hur det fortsatta ekonomiska välståndet kommer att kräva en 
ny industriell modell som inte enbart är beroende av materiell input, utan som också kan förnya 
redan använda resurser. Den linjära ekonomin i samhället består av ett mönster av "Take - make 
- dispose", där dock ett flertal företag arbetar med cirkulära principer för att minska den linjära 
processen och istället utveckla en mer cirkulär ekonomi (MacArthur, 2014, s.13-17; Hobson, 
2016, s.89; Green Strategy, 2015). Konceptet cirkulär ekonomi har sin grund från icke-linjära 
system och syftar till att industrier ska kunna förlita sig på förnybara energikällor, minimera 
miljöpåverkan och eliminera avfall (MacArthur, 2013, s.22). Textilavfallet i Sverige 
uppkommer i de svenska hushållen (Carlsson et al., 2011, s.7), vilka avyttras även om de 
fortfarande kan anses vara funktionella och användbara (Tekie et al., 2013, s.12). Detta gör att 
livscykeln av textilier kan liknas vid en linjär ekonomi (Green Strategy, 2015). Konsumenter 
införskaffar sig textilier av producenter antingen via butiker eller återförsäljare, efter 
konsumtionen avyttras därefter textilprodukten till avfall (se figur 1) (Sörme & Allerup, SCB, 
2015; Härén, 2012; Frånne, 2014). 

 	 
Figur	  1.	  Linjär	  ekonomi 

Konsumenter ansvarar vid avyttringen av produkter som nått sitt "end of life"-stadie, efter att 
de nyttjat produkten optimalt (Lindhqvist, 2000, s.125), därför kommer denna studies synvinkel 
att utgå från konsumenterna. För att erhålla en förståelse för avyttringsbeteende kommer fokus 
därmed att vara på steget mellan konsumenter och avfall. Det anses att producenter och 
konsumenter tillsammans ska ansvara vid avyttring av produkter (Cramer, 2014, s.3; 
Lindhqvist, 2000, s.125), där ett lyckat EPR-system kan möjliggöra fler avyttringsalternativ för 
produkter (Lindqhvist, 2000, s.29). En återkoppling bör integreras mellan samtliga aktörer i en 
produkts livscykel för att skapa ett effektivt EPR-system (Hobson, 2016, s.89), som i sin tur 
skapar en möjlighet att röra sig mot en mer cirkulär ekonomi (Lindhqvist, 2000, s.126; Hobson, 
2016, s.89). Avfallshantering av textilier måste dessutom uppmärksammas ytterligare för att ge 
konsumenter en möjlighet att göra ett medvetet och miljöanpassat val vid avyttringsprocessen 
(Tekie et al., 2013, s.9; Naturvårdsverket, 2016). 
 
Vi ämnar i denna studie att ge en återkoppling från konsumenter till producenter och anser 
därför att konsumentbeteende och avyttringsval är av intresse. En förståelse för ett 
avyttringsbeteende kan dessutom vara till hjälp för samhället i stort, då det även kan bidra vid 
processen av förvärvandet av produkter (Jacoby et al., 1977, s.27; Hanson, 1980, s.49). Studiens 
syfte är att erhålla en djupare förståelse för konsumenters beteende vid avyttring av textilier. 
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Detta i hopp om att en sådan förståelse kan skapa en mer cirkulär ekonomi inom textilbranschen 
(se figur 2). 

  
Figur	  2.	  Cirkulär	  ekonomi	  

3.2	  Avyttring	  
Produkter avyttras när de når "end of life"-stadiet eller inte längre uppfyller konsumenters krav 
(Belz & Peattie, 2012, s.231), detta behöver nödvändigtvis inte innebära att det slutgiltiga 
stadiet är uppnått (Belz & Peattie, 2012, s.232). Konsumenter står inför ett val över olika 
tillvägagångssätt vid avyttring av en produkt (Jacoby et al., 1977, s.22; Belz & Peattie, 2012, 
s.232; Culiberg & Bajde, 2013, s.450). 
 
Culiberg och Bajde (2013, s.449-450) beskriver hur individer utför ett efter-köp agerande vid 
avyttring av produkter och står inför ett val att antingen återvinna eller inte, vilket kan upplevas 
som ett moraliskt ställningstagande. Vi har därför valt att använda oss av Jacoby et al.'s (1977, 
s.22-23) kategoriseringen av avyttringsbeteende, där tre generella tillvägagångssätt inom 
avyttring av en produkt belyses; 1; Behålla, 2; Permanentavyttring eller 3; Temporäravyttring. 
Individer väljer ett av de tre alternativen, som i sin tur leder till olika tillvägagångssätt vid 
avyttringen av produkter. I denna studie kommer vi vi endast att fokusera på alternativ 2; 
Permanentavyttring, där individer alltså väljer att göra sig av med en produkt permanent. Vidare 
beskriver Jacoby et al. (1977, s.22) hur tillvägagångssättet; permanentavyttring, resulterar i att 
individen nu står inför fyra nya åtgärder att vidta för hur den permanentaavyttringen skall gå 
till. Den första åtgärden består av att "slänga", den andra av att "ge bort", den tredje att "byta" 
och den sista åtgärden är att "sälja" produkten (Jacoby et al. 1977, s.22). Vidare ledare 
respektive åtgärd till nya åtaganden, om produkten exempelvis säljs, kommer den då att säljas 
direkt till en annan konsumenten eller via en mellanhand? Om produkten istället ges bort, 
kommer den skänkas till återanvändning eller återvinning? (Jacoby et al. 1977, s.22-23). Det 
avyttringsval som genomförs kan senare inverka vid andra avyttringar, där en positiv känsla 
över valet förstärker liknande avyttringsval och beteende i framtiden (Hanson, 1980, s.56). 
Negativa känslor kan förvisso också uppkomma efter avyttring, där ångest kan uppstå till följd 
av att produkten gavs bort till andra och sedan se hur de använder produkten (Hanson, 1980, 
s.56). Ångest efter avyttring kan liknas vid kognitiv dissonans, där en oenighet hos 
konsumenten uppstår, vilket kan minskas genom att produkten antingen tas tillbaka eller att 
avyttringsvalet bekräftas av konsumenten själv (Hanson, 1980, s.56). 
 
Denna studie kommer att fokusera på den permanentavyttringen och de ovannämnda åtgärder 
som följs av detta tillvägagångssätt. En fördjupning av det åtagande som väljs kommer inte att 
undersökas, detta då fokus är på beteende inom avyttring för att förhoppningsvis erhålla 
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möjligheten att ge en förståelse för konsumentbeteende inom avyttring av textilier. 
 
3.3	  Etiskt	  beslutsfattande	  och	  påverkande	  faktorer	  
Den beslutsfattande processen inom etiska handlingar kan anges i ordningsföljden: identifiera 
en moralisk fråga, göra ett moraliskt omdöme, etablera en moralisk avsikt och engagera ett 
moraliskt beteende (Jones, 1991, s.368 & 370; Barnett & Valentine, 2004, s.338; Crane & 
Matten, 2010, s.145). En hög grad av moralisk identifiering indikerar en positiv effekt på det 
moraliska omdömet (Culiberg & Bajde, 2013, s.456). Individer som anser att återvinning är 
positivt har förmodligen också en avsikt att engagera sig inom det (Culiberg & Bajde, 2013, 
s.456). Ett etiskt beslutsfattande kan dessutom påverkas av relaterade problem (Barnett & 
Valentine, 2004, s.346). 
 
Jones (1991, s.371) förklarar att etiska beslutsfattande modeller bör inkludera de unika 
karaktärsdragen i den moraliska frågan. Jones (1991, s.367) utvecklade därför begreppet 
moralisk intensitet, med syfte att komplettera istället för att ersätta redan befintliga modeller 
inom etiskt beslutsfattande, vilket resulterade i Issue-contingent modellen (se figur 3). Det 
centrala i Issue-contingent modellen är dess beaktande av den moraliska intensiteten (Jones, 
1991, s.371). Enligt Jones (1991, s.371) är den moraliska intensiteten en viktig och avgörande 
faktor inom etiskt beslutsfattande. Vidare förklarar Jones (1991, s.372) att moralisk intensitet 
är en konstruktion som fångar upp omfattningen av den moraliska problematiken i en situation. 
Jones (1991, s.372) definierar moralisk intensitet som en flerdimensionell sammansättning som 
består av karaktärsdrag i den moraliska frågan, såsom dess omfattning av konsekvenserna, dess 
sociala samstämmighet, sannolikheten för dess effekt, tidsmässig omedelbarhet, närheten och 
koncentrationen av effekten. Jones (1991, s.372-373) beskriver även hur moralisk intensitet 
fokuserar på den moraliska frågan och inte på den moraliska utövaren eller det organisatoriska 
sammanhanget och kan därför variera beroende på den moraliska frågan.  
 
Jones (1991, s.371) förklarar att inga tidigare modeller inom etiskt beslutsfattande uttryckligen 
inkluderar de unika karaktärsdragen av den moraliska frågan i sig, varken som en oberoende 
eller modererande variabel. Vidare beskriver Jones (1991, s.371) att utan hänsyn till den 
moraliska intensiteten skulle det innebära att alla etiska beslutsfattanden och beteenden vore 
identiska, där individer skulle agera och bete sig exakt likadant oavsett den moraliska frågan i 
sig. Jones’s (1991, s.373) konstruktion av moralisk intensitet är under det inledande stadiet av 
utveckling, där dess tillförlitlighet och stabilitet är okända, men kan enligt Jones (1991, s.373) 
fastställas empiriskt. Ett flertal senare studier (Barnett, 2001, s.1052; Barnett & Valentine, 
2004, s.345; Kish-Gephart et al., 2010, s.17, 20; Valentine et al., 2010, s.100; Valentine & 
Hollingworth, 2012, s.519) påvisar empiriska resultat att den moraliska intensiteten faktiskt har 
en direkt påverkan inom samtliga steg av etiskt beslutsfattande än som en modererande 
variabel. Jones förklarar (1991, s.392) att den moraliska intensiteten är en viktig aspekt för 
människor vid bedömningar av moraliska beslut. Dessutom hävdar Jones (1991, s.392) att om 
karaktärsdragen i den moraliska frågan har en positiv inverkan vid moraliskt beteende kan en 
slutsats dras om att människor i allmänhet beter sig bättre när den moraliska frågan är viktig än 
om den är oviktig. Den moraliska intensiteten kan exempelvis bestå av hur människor uppfattar 
avyttringsalternativet permanentavyttring inom kontexten av textilier. 
 
Ytterligare en viktig variabel vid etiskt beslutsfattande är dess förhållande till omfattningen av 
andras konsekvenser (Culiberg och Bajde, 2013, s.456). Genom en applicering av detta kommer 
konsumenter som uppfattar avyttring som en hög moralisk intensitet, där konsekvenserna är 
omfattande och som högst troligt kommer att inträffa och påverkar många, innebära en positiv 
inverkan vid etiskt beslutsfattande inom avyttringsval och beteende. Den moraliska intensiteten 
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bör enligt Jones (1991, s.371) beaktas som en oberoende variabel som påverkar inom samtliga 
steg av etiskt beslutsfattande och beteende. Den moraliska intensiteten kan också liknas till 
sammanhang där situationsanpassade faktorer påverkar huruvida individer antingen kommer 
att göra ett etiskt eller oetiskt val i beslutsfattandet (Jones, 1991, s.371). Situationsanpassade 
faktorer kan liknas vid olika belöningssystem, roller eller kulturer i olika sammanhang (Crane 
& Matten, 2010, s.145). Både Hemtex och H&M bedriver ett frivilligt producentansvar där de 
använder sig av ett återvinningssystem i Sverige, där konsumenter själva lämnar in avlagda 
textilier och tillhandahåller då en rabattkupong hos respektive butik (H&M, 2015; Hemtex 
2015). Denna rabattkupong kan därmed ses som ett belöningssystem för att motivera 
konsumenter att lämna in textilier hos dem.	  
 

	  

Figur	  3.	  Issue-‐contingent	  (Jones,	  1991,	  s.371)	  	  

Lumina et al. (2015, s.469) beskriver att ett beteende beror på antingen individens egna 
bedömningar eller uppfattningen av andra inom ett etiskt dilemma. Vidare förklarar Lumina et 
al. (2015, s.469) att graden av social samsyn avgör vilken av dessa som har störst inflytande 
vid ett etiskt beteende. När graden av social samsyn är hög gällande den etiska frågan har 
individers uppfattning av andra en stark inverkan på ett etiskt beslutsfattande, oavsett den egna 
bedömningen (Lumina et al., 2015, s.481). En sociala samsyn kan vara ett enigt samtycke om 
textiliers avyttring, där konsumenters etiska beslutsfattande är i enlighet med hur andra agerar 
oavsett den enskilda konsumentens värderingar angående avyttringen av textilier. Skulle den 
sociala samsynen vara låg är det istället individers egna etiska benägenhet som avgör oavsett 
uppfattningen av andra (Lumina et al., 2015, s.481). Baserat på detta kan vi dra slutsatsen att 
om det inte existerar inte något samtycke gällande avyttring av textilier, kommer konsumentens 
egna benägenheten till ett etiskt beteende att avgöra hur avyttringen kommer att gå tillväga. En 
studie har dock visat att oavsett individers position och graden av social samsyn är det den egna 
uppfattningen/synen på sig själv som har störst inverkan på individer och som då avgör vid 
etiskt beslutsfattande (Lumina et al., 2015, s.471, 477-478, 481). Den egna uppfattningen/synen 
på sig själv består i sin tur av unika karaktäristiska drag som klassificeras som individuella 
faktorer (Crane och Matten, 2010, s.144) och som grundar sig i individers uppväxt, där faktorer 
består av ålder, kön och erfarenhet, men även av sociala faktorer i likhet med utbildning och 
personlighet (Crane & Matten, 2010, s.144-145). 
 
Shaw et al. (2005, s.188) beskriver hur värderingar används som vägledande principer för 
konsumenter vid etiskt beslutsfattande, vidare belyser Shaw et al. (2005, s.185) tre kategorier 
av värderingar i sin studie, nämligen viktiga, oviktiga och tilläggs- värderingar. I kategorin av 
viktiga värderingar ingår bland annat möjligheten att självständigt göra ett medvetet val, som 
ständigt utmanas och undermineras av både övertygande reklam och 
marknadsföringskampanjer (Shaw et al., 2005, s.189). Sett till textilier har dess källsortering 
varken gjorts tillgänglig eller uppmärksammats (Tekie et al., 2013, s.9), där lämplig 
produktinformation som också efterfrågas kan möjliggöra för konsumenter att fatta ett 
välgrundat och självständigt beslut (Shaw et al., 2005, s.189; Naturvårdsverket, 2016). Välvilja 
är också en viktig aspekt, där principer såsom hjälpsam och ansvarsfull framhävs och omfattar 
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i huvudsak de människor som konsumenten i fråga är i frekvent personlig kontakt med (Shaw 
et al., 2005, s.192). Hjälpsam och ärlighet är istället viktiga då konsumentens val påverkar andra 
människors välfärd, oavsett den personliga kontakten (Shaw et al., 2005, s.192; Jones, 1991, 
s.367; Culiberg & Bajde, 2013, s.499). Den sista viktiga aspekten är universalism där jämlikhet, 
social rättvisa och skyldighet att skydda miljön anses som betydelsefulla värderingar (Shaw et 
al., 2005, s.193). 
 
Värderingar som enligt Shaw et al. (2005, s.194) ansågs som oviktiga för konsumenter är makt 
och tradition. Makt speglar konsumentens dominans och kontrollbehov, vilket motsätter sig till 
universalismens värderingar. Inom oviktiga värderingar är konsumentens sociala status och 
anseende i fokus, där kontroll över både människor och resurser dominerar (Shaw et al., 2005, 
s.194-195). Traditionsenliga värderingar handlar om att respektera och acceptera kulturella och 
religiösa seder. Den låga graden av tradition vid etiskt beslutsfattande kan härledas till 
konsumenters betydelse i kombination med den minskade religiösa betydelsen i samhället 
(Shaw et al., 2005, s.195). Tilläggsvärderingar eller mervärde är enligt Shaw et al. (2005, s.195) 
väsentliga inom etiskt beslutsfattande och behandlar aspekter inom kapitalism, 
konsumenteffekt och djurens välbefinnande. Kapitalism ansågs vara en negativ värdering för 
konsumenter, där kontroll och dominans av marknader vad gäller utbud och efterfrågan 
förknippas med termen makt inom kategorin av oviktiga värderingar (Shaw et al., 2005, s.195). 
Konsumenteffekten belyser istället konsumenters egna möjlighet att påverka genom sitt etiska 
beslutsfattande (Shaw et al., 2005, s.195-195) Djurens välbefinnande anses påverka 
konsumenters etiska beslutsfattande i den mån att det kan inverka på deras vanor av 
beteendemönster, vilket resulterar i att denna värderingar förknippas med universalism, där 
fokus är utanför den primära kontaktgruppen till konsumenten (Shaw et al., 2005, s.196). 
 
I denna studie har vi valt att använda oss av den moraliska intensiteten för att förstå individers 
etiska uppfattning av permanentavyttring, där vi applicerat flera olika påverkande faktorer. 
Detta för att på så sätt erhålla en djupare förståelse för konsumenters avyttringsbeteende inom 
avlagda textilier.  
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Nedan i tabell 1 har vi sammanställt de påverkande faktorerna som finns i avsnitt 3.3 
Tabell	  1.	  Sammanställning	  av	  påverkande	  faktorer	  inom	  etiskt	  beslutsfattande	  

Författare, år  Titel  Urval  Resultat  Relevant för 
studien  

Shaw et al. 
(2005)  

An exploration 
of values in 
ethical 
consumer 
decision 
making.  

35 
konsumenter 
indelade i fyra 
fokusgrupper.  

Tre kategorier 
av värderingar 
tas i beaktande 
vid etiskt 
beslutsfattande. 
Dessa är: 
viktiga, 
oviktiga och 
tilläggs 
värderingar.  

Viktiga 
aspekter inom 
respektive 
kategori av 
värdering 
kommer att 
ligga som 
grund i de 
påverkande 
faktorerna i 
studien.  

Lumina et al. 
(2015)  

Turning 
Inward or 
Focusing Out? 
Navigating 
Theories  of 
Interpersonal 
and Ethical 
Cognitions to 
Understand 
Ethical 
Decision-
Making.  

Tre studier 
bestående av: 
430 individer i 
en 
organisation, 
250 
ekonomstudent
er och 93 
chefer. 

Individer 
förlitar sig på 
antingen egna 
bedömningar 
eller 
uppfattningar 
av andra inom 
etiska problem. 
Oavsett graden 
av social 
samsyn var 
individens 
egna syn på sig 
själv den 
avgörande 
faktorn.  

Resultatet var 
detsamma 
oavsett studie, 
vilket 
möjliggör en 
applicering av 
individers egna 
uppfattning 
och 
uppfattning av 
andra som 
påverkande 
faktor inom 
denna studie.  
 

Jones (1991)  Ethical 
Decision 
Making by 
Individuals in 
Organizations: 
An Issue-
Contingent 
Model.  

Befintliga 
teoretiska 
etiska 
modeller.  

Ingen modell 
behandlar 
karaktärsdrage
n hos den 
etiska frågan i 
sig. Varpå den 
oberoende 
variabel, 
”moralisk 
intensiteten” 
lades till.  

Den oberoende 
variabel 
kommer i 
denna studie att 
betraktas som 
uppfattningen 
av den 
permanentavytt
ringen 

Crane & 
Matten (2010)  

Managing 
Coporate 
Citizenship and 
Sustainability 
in the age of 
Globalization 

-  Individuella 
och 
situationsanpas
sade faktorer 
inom etiskt 
beslutsfattande.
  

Dessa faktorer 
kommer att tas 
i beaktning i 
den 
beslutsfattande 
delen i denna 
studie.  
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Utöver de som nämns i ovanstående tabell kommer vi även att beakta de faktorer som påverkar 
människors avyttringsval och beteende, där Jacoby et al. (1977, s.27) presenterar dessa som 
demografiska, psykologiska, sociala och kulturella faktorer samt ekonomiska skillnader. Shaw 
et al. (2005) har specificerat etiskt beslutsfattande till kontexten av inhandling av livsmedel, 
men vi ser inte detta som något större problem i denna studie. Vidare hävdar Jacoby et al. (1977, 
s.27) att en förståelse för konsumenters avyttringsval kan främja förståelsen vid inköp, därför 
ser vi inga problem med att applicera värderingar som anses påverka vid etiskt inhandlande 
inom etisk avyttring av textilier. 
 
3.4	  Etiska	  ideologier	  
Individers moraliska ställningstagande kan enligt Forsyth (1980, s.175-176) kategoriseras i två 
dimensioner, nämligen relativism och idealism, vilka är baserade på individers moraliska 
bedömningar. Vidare förklarar Valentine och Bateman (2011, s.164) att både relativism och 
idealism har en inverkan på individers etiska värderingar och intentioner inom 
försäljningssammanhang. Forsyth (1980, s.175) beskriver hur individer kan anta olika grader 
av relativism respektive idealism i sitt moraliska bedömande. Individer med en låg grad av 
relativism föredrar universella lagar, individer som istället anser att moraliska beslut inte kan 
fattas genom universella lagar antar en hög grad av relativism vid moraliskt beslutsfattande 
(Forsyth, 1980, s.175-176). Individer som antar en hög grad av idealism vid moraliskt 
beslutsfattande menar att ett ”korrekt” agerande konsekvent resulterar i ett eftersträvat resultat 
(Forsyth, 1980, s.176). Individer med en hög grad av idealism identifierar moraliska problem, 
där den låga graden av relativism innebär att de även tenderar att ha en moralisk avsikt i sitt 
agerande (Valentine & Batemans, 2011, s.164). Vi skulle därmed kunna dra slutsatsen att 
konsumenter som anses ha en hög grad av idealism, inom avyttring av textilier, har lättare att 
identifiera avyttringens negativa påverkan och konsekvenser för andra och kan och vill därmed 
agera mer etiskt i sitt beslutsfattande. En lägre grad av idealism antas istället av individer som 
anser att både eftersträvade och icke-önskade resultat ofta inträffar (Forsyth, 1980, s.176). 
 
Individer inom kontexten av försäljning som faller inom en lägre grad av idealism och istället 
drar åt relativism, har svårare att identifiera moraliska problem, vilket resulterar i att de heller 
inte aktivt agerar inom etiskt beslutsfattande (Valentine & Batemans, 2011, s.164). I en 
undersökning mellan etiskt beslutsfattande och de två etiska ideologierna; idealism och 
relativism, visade resultatet att marknadsförare med en lägre grad av relativism hade en lägre 
inverkan på individers etiska beslutsfattande till skillnad mot idealism (Bass et al., 1999, s.198). 
Bass et al. (1999, s.198) beskriver även att marknadsförare som antar en hög grad av idealism 
tenderar att i en större utsträckning anse oetiska beteenden som problematiska. Dessa empiriska 
fenomen tror vi även är applicerbart inom avyttringssammanhang, då vi ser till individers etiska 
värderingar och inte endast till kontexten vid etiska beslut. 
 
Forsyth (1980, s.176) presenterar fyra etiska ideologier genom att placera de två dimensionerna 
relativism och idealism i en matris för att illustrera dess variation (se figur 4). 
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Figur	  4.	  Taxonomy	  of	  Ethical	  Ideologies	  (Forsyth,	  1980,	  s.176)	   

Två etiska ideologier vilka antar en hög grad av relativism är ”Subjektivist” och ”Situationist” 
(Forsyth, 1980, s.176). ”Subjektivist” menar att individers moraliska bedömanden varierar och 
förkastar därmed universella etiska riktlinjer, moraliskt bedömande kan inte grundas på 
universella principer utan att dessa utvärderas av individuella preferenser (Forsyth, 1980, 
s.176). Detta styrker även det faktum att individers egna uppfattning/syn på sig själv 
tillsammans med individuella faktorer har en inverkan vid etiskt beslutfattande (Lumina et al., 
2015, s.481; Crane & Matten, 2010, s.144-145), vilket även kan liknas till Shaw et al.'s (2005, 
s.194-195) oviktiga värdering: makt, där individers kontrollbehov, dominans över andra och 
resurser är centrala. ”Situationist” anser att individer inte kan använda universella principer vid 
moraliska bedömningar av handlingar, utan utgår istället ifrån den specifika kontexten och 
situationer (Forsyth, 1980, s.176). Situationist kan därför förlikas med Lumina et al.'s (2015, 
s.469) grad av social samsyn och Jones's (1991, s.371) moraliska intensitet i sig. 
 
I den etiska ideologin med en hög grad av idealism ingår "Absolutist" som enligt Forsyth (1980, 
s.176) antar ett moraliskt ställningstagande och förespråkar att det är rationalitet och naturlagar 
som styr individers moraliska bedömande. Absolutist förkastar därmed antagandet om att 
konsekvenser av individers agerande utgör en utgångspunkt för moraliskt bedömande (Forsyth, 
1980, s.176), istället styr en social samsyn individers etiska agerande (Lumina et al., 2015, 
s.469). Den andra etiska ideologin ”Exceptionist”, antar ett moraliskt ställningstagande som 
anser att handlingars konsekvenser är centrala vid ett moraliskt bedömande (Forsyth, 1980, 
s.177). Handlingar som resulterar i positiva följder är att anse moraliskt korrekta och är därmed 
förenlig med utilitarismen (Forsyth, 1980, s.177), där en parallell till viktiga värderingar vad 
gäller jämlikhet och social rättvisa kan göras (Shaw et al., 2005, s.193). Enligt ”Exceptionist” 
är universella lagar vitala, förutsatt att dessa lagar följs genom en pragmatisk tillämpning 
(Forsyth, 1980, s.177). Marknadsförare med en hög grad av den etiska filosofin idealism anses 
också ha en hög påverkan inom etiskt bedömande (Barnett et al., 1998, s. 721). De etiska 
ideologier med en hög grad av relativism har istället en lägre inverkan på marknadsförare vid 
etiska utvärderingar (Barnett et al., 1998, s. 721). Vi har för avsikt att utifrån konsumenters 
etiska beslutsfattande kategorisera deras avyttringsbeteende inom de fyra etiska ideologierna: 
"Absolutist", "Subjektivist", "Situationist" och "Exceptionist". 
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3.5	  Modellförklaring	  
Ovanstående teorier och modeller utgör den teoretiska grunden inom denna studien och har 
använts för att konstruera en modell (se figur 5). Denna modell är skapad för att kategorisera 
konsumenters beteende inom etiska ideologier, där vi analyserar deras avyttringsval inom 
kontexten av textilier. Modellen är uppdelad i två sektioner där den blåa färgen utgör den första 
delen som består av en strukturerad del. Sektion två identifieras av den röda färgen i modellen 
och består av en semistrukturerad intervju. De rundformade symbolerna utgör de påverkande 
faktorerna hos individer, men även inom etiskt beslutsfattande. De fyrkantiga rutorna 
identifierar förhållandet mellan individer, etiska ideologier och etisk uppfattning vid avyttring 
av textilier, vilket undersöks i denna studie. Den slutgiltiga gråa rutan är således resultatet av 
ett avyttringsbeteende inom kontexten av textilier. 
 
För att ha möjligheten att härleda vilken etisk ideologi som en individ tenderar till har vi valt 
att applicera påverkande faktorer i modellen. Enligt Crane och Matten (2010, s.144-145) består 
individuella faktorer av ålder och kön, men även av sociala faktorer såsom utbildning och 
personlighet. I denna modell kommer de individuella faktorerna att utgöra individen där vi 
kommer att se till kön, ålder och geografisk tillhörighet, men då samtliga är bosatta i Sverige 
kommer vi inte att undersöka någon kulturskillnad utöver bostadsort. Förutom de individuella 
faktorerna har vi även valt att använda oss av Shaw et al.'s (2005, s.185) kategorier: viktiga, 
oviktiga och tilläggs- värderingar. Vi tror nämligen att de värderingar som respondenten 
värdesätter också kan bidra till att härleda vilken etisk ideologi som denne tenderar mest till. 
Efter kategoriseringen av individer inom de etiska dimensionerna idealism och relativism 
kommer det etiska beslutsfattandet inom avyttring av textilier att undersökas. Den moraliska 
intensiteten anses enligt Jones (1991, s.371) inverka inom samtliga steg av ett etiskt 
beslutsfattande och har därför blivit inkluderad i vår modell. Den moraliska intensiteten belyser 
individers olika uppfattningar om ett etiskt dilemma, vilket innebär att de agerar på helt olika 
sätt beroende på hur de urskiljer den moraliska intensiteten (Jones, 1991, s.371). I denna studie 
belyses avyttring av avlagda textilier, där Jacoby et al.'s (1977, s.22) alternativ: 
permanentavyttring utgör det etiska dilemmat. Hur respektive respondent agerar vid avyttring 
beror således på hur de uppfattar och urskiljer den permanenta avyttringen. 
 
Förutom den moraliska intensiteten påverkar även situationsanpassade faktorer vid etiskt 
beslutsfattande, vilka kan liknas till sammanhang där dessa faktorer kan bestå av till exempel 
belöningssystem (Crane & Matten, 2010, s.145). I denna studie kommer rabattkupongen som 
textilbutikerna, Hemtex och H&M i Sverige, erbjuder utgöra en situationsanpassad faktor. För 
att undersöka om en enig samstämmighet inom kontexten av textilier existerar mellan 
respondenterna kommer den sociala samsynen tas i beaktande inom både anskaffning och 
avyttring av textilier under intervjutillfället. För att erhålla en förståelse för individers 
avyttringsbeteende har vi valt att endast fokusera på Jacoby et al.'s (1977, s.22) 
avyttringsalternativ 2: permanentavyttring. Individer väljer då ett av följande fyra alternativ: 
Släng, Ge bort, Byt eller Sälj. Vi kommer däremot inte att gå in djupare på respektive alternativ. 
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Figur	  5.	  Modell:	  Etisk	  avyttring	  inom	  textilier	   	  
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4.	  Praktiska	  tillvägagångssätt	  
I detta avsnitt kommer vi presentera studiens urval och de insamlingsinstrument som använts 
för att erhålla empirin samt en redogörelse för studiens intervjuguide. Detta följs av den 
praktiska bearbetningen i förhållande till de etiska forskningsprinciperna och avslutas med en 
redogörelse för de bortfall som uppstått i studien. 
4.1	  Urval	  
Urvalet i denna studie kommer ske i två etapper där de första steget innebär att ett strategiskt 
urval genomförs och utifrån denna skara av deltagare utförs i nästa steg ett 
bekvämlighetsurval. Enligt Trost (2010, s.138) inkluderas flera steg i ett strategiskt urval där 
forskaren initialt beslutar om vilka egenskaper som ska ingå i urvalet vilka är teoretiskt 
förankrade. Vidare förklarar Trost (2010, s.138) att nästa steg i urvalsprocessen är att välja ett 
begränsat omfång av respondenter som tydligt kan kategoriseras under de specifikt utvalda 
egenskaperna. Avslutningsvis skapar forskaren teman eller olika numreringar beroende på de 
valda egenskaperna. (Trost, 2010, s. 138). 
 
Enligt Trost (2010, s. 137) tenderar forskare som utför kvalitativa undersökningar att föredra 
ett urval med en stor spridning. Urvalet föredras därmed att bestå av en olikartad 
sammansättning av respondenter förutsatt att de faller under givna likartade egenskaper (Trost 
2010, s. 137). Enligt Phelps (2000, s.33) tenderar konsumenter till att inte vilja anförtro 
uppgifter om finansiell ställning, vilket innebär att vi inte kommer att använda finansiell 
ställning som en variabel i denna studie för att minska en eventuell risk för bortfall. De variabler 
vi valt för denna studies urval är kön, ålder och bostadsort. Denna studie syftar till att få en 
förståelse för konsumenters avyttringsbeteende av textilier därför är det inte relevant att studera 
skillnader mellan kön och ålder, dessa variabler har istället valts då vi önskar en stor variation 
i studiens urval. För att erhålla ytterligare en variation i urvalet har bostadsort valts som en 
tredje variabel, där respondenternas bostadsort kommer innefatta en geografisk spridning 
avgränsat till Sverige. 
 
Nästa steg i denna studies urvalsprocess är att utföra ett så kallat bekvämlighetsurval. Enligt 
Bryman (2011, s.194) är ett bekvämlighetsurval lämpligt för att finna respondenter som 
uppfyller de satta variablerna, vilket innebär att individer som finns tillgängliga för forskaren 
används. En nackdel med ett bekvämlighetsurval är att dess resultat inte går att generalisera på 
grund av att det inte går att specificera vilken population som urvalet representerar (Bryman, 
2011, s.194). Enligt Bryman (2011, s.195) kan däremot ett bekvämlighetsurval användas om 
forskaren erhåller en möjlighet, som denne inte har råd att gå miste om, när det gäller 
datainsamling från ett urval av individer. Urvalsmetoden kan dessutom fungera som en 
språngbräda för framtida forskning (Bryman, 2011, s.195). Vi ämnar inte att generalisera 
resultatet i denna studie och anser därför att ett bekvämlighetsurval är tillämpligt för att uppnå 
de satta variablerna inom vår satta tidsram för intervjutillfällena. Vi har i studiens urval 
inkluderat respondenter som ingår i vår umgängeskrets, där endast en av oss har en personlig 
koppling till respondenten som den andra saknar. Trost (2005, s.123) menar att efter att ett 
initialt antal gjorda intervjuer genomförts kan även fler intervjuer utföras. Efter att vi utfört ett 
antal intervjuer upplevde vi att det krävdes fler för att uppnå en teoretisk mättnad för att kunna 
besvara studiens problemformulering, men även för att uppnå en geografisk och åldersmässig 
spridning. Vi hade en ambition att inkludera respondenter från norr till söder i Sverige där vi 
slutligen erhöll ett urval med respondenter vilka är bosatt i Boden, Umeå, Timrå, Östersund, 
Mora, Karlstad och Stockholm. 
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4.2	  Insamling	  av	  empiri	  
Då kvalitativa studier innebär att ett fenomen studeras inifrån, där forskare försöker sätta sig in 
i situationen och se världen utifrån den undersöktes perspektiv är det viktigt att hela tiden kunna 
växla mellan ett inre och yttre perspektiv. Detta för att ha en möjlighet att både förstå och 
förklara ett fenomen. (Holme & Solvang, 1977, s.92) Holme och Solvang (1977, s.92) beskriver 
hur en kvalitativ studie kännetecknas av närheten mellan forskare och forskningsobjekten i 
studien, i detta fall respondenterna. Denna närhet är en förutsättning, men kan skapa problem i 
form av bestämda förväntningar, där urvalet beter sig och svarar som de tror att forskaren 
förväntar sig och alltså inte som de annars skulle ha gjort (Holme & Solvang, 1977, s.93-93). 
 
Vi är medvetna om att sådana situationer kan uppkomma och kommer därför att vara extra 
noggranna vid perspektiv-växlingar för att minska eventuella negativa effekter av den närhet 
som finns mellan oss som forskare och de som undersöks. Urvalet består av konsumenter, vilka 
också är individer från våra umgängeskretsar, vilket innebär att det är viktigt att undvika att den 
personliga kontakten stör. Vi har därför valt respondenter som endast en av oss har en personlig 
relation med, där den av oss som inte känner respondenten förefaller att vara mer objektiv och 
inte påverkas av en personlig närhet. Vi anser att det finns både för- och nackdelar med att 
använda respondenter ur vår umgängeskrets. Vi upplever att det kan vara lättare för 
respondenterna att agera med öppenhet och svara ärligt på frågorna om de känner en tillit sedan 
tidigare till en av forskarna, vilket vi ser som positivt. Vi är båda medvetna om att närheten 
dessutom kan påverka respondenterna till att svara det som förväntas och alltså ge ett 
missvisande resultat. Vi har däremot varit noga med att förklara att det inte finns något rätt eller 
fel svar, utan att vi endast är genuint intresserade av respondenternas avyttringsbeteende. Vi 
förutsätter även att den av oss som inte har en personlig koppling till respondenten har en 
möjlighet att minska den negativa subjektiviteten som skulle kunna uppkomma. 
 
Kvalitativa intervjuer har bestämda frågeområden som skall behandlas under intervjuerna, men 
inte genom att använda färdiga frågeställningar. Centralt i kvalitativa intervjuer är att 
respondenten är den som får forma intervjun och dess ordning i samtalets olika delar. (Trost, 
2010, s.71) Semistrukturerad är en sorts kvalitativ intervju och innebär alltså att ett antal 
områden skall behandlas, där respondenterna ges möjlighet att utforma och besvara dessa 
utifrån sitt egna perspektiv (Bryman, 2011, s.414-415). På så sätt kan nya frågor uppkomma 
under själva intervjun och frågorna behöver alltså inte följa en viss ordningsföljd (Bryman, 
2011, s.415). Då denna studie syftar till att erhålla en djupare förståelse för konsumenters 
avyttringsbeteende kommer, i enlighet med riktlinjerna för kvalitativa intervjuer, en 
intervjuguide att utformas på förhand innehållande de områden som intervjun skall behandla. 
Vi tror dessutom att denna intervjuform bör generera mest rättvisande svar då respondenterna 
själva får utforma dessa. 
 
Om respektive respondenten godkänner kan även intervjun spelas in vilket enligt Trost (2010, 
s.74-75) är fördelaktigt på så sätt att det då finns en möjlighet att lyssna på intervjun flera gånger 
om så behövs. Genom att spela intervjuerna kan respondenters formuleringar identifieras, vilket 
också möjliggör en grundlig analys vid dokumentationen (Bryman, 2011, s.420). En annan 
fördel med att spela in intervjuer är att forskaren kan fokusera på samtalet och behöver därmed 
inte föra anteckningar samtidigt (Trost, 2010, s.74). Respektive individ från studiens urval har 
på förhand gett sitt skriftliga godkännande gällande inspelningen av intervjun, vidare förklarar 
Trost (2010, s.75) att obehag ändå kan existera till följd av att intervjun spelas in. För att minska 
detta och att respondenten inte ska känna sig besvärade är det viktigt att ljudinspelaren förblir 
dold och inte avger varken ljud eller ljus under själva intervjutillfället (Trost, 2010, s.75). Vid 
intervjutillfällena har vi använt oss av inspelningsprogrammet Audacity, vilken möjliggjort en 
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smidig inspelning av respektive intervjutillfälle. 
 
Intervjuerna ska äga rum i en harmonisk omgivning utan störningsmoment för att respondenten 
inte ska känna att andra individer tar del av den information som delges. Dessutom påverkas 
ljudinspelningen negativt av en stökig omgivning vilket kan resultera i en sämre ljudkvalitet. 
(Bryman, 2011, s.421) Intervjuerna kommer därför att äga rum i en lugn miljö för att möjliggöra 
en ostörd plats. Varje intervju inleds med en strukturerad del där respondenten i fråga fyller i 
ett frågeformulär individuellt i lugn och ro och som vi då får tillbaka efter intervjun. Samtliga 
respondenter har blivit informerade om att det inte existerar något rätt eller fel svar i denna 
undersökning, utan att vi endast är genuint intresserade av deras beteende och förhållningssätt 
inom kontexten av textilier. För att underlätta samarbetet vid undersökningen har 
respondenterna uppmuntrats till att ifrågasätta oss om de upplevt tvivel eller annan ovisshet 
angående frågeformuläret eller intervjutillfället. 
 
Urvalet i denna studie omfattas av en geografisk spridning från norr till söder i Sverige. Detta 
implicerar att vi inte har rest till varje respondent, utan istället utfördes personliga intervjuer i 
den mån vi hade möjlighet. För att uppnå den geografiska bredd vi önskar för denna studie 
kommer en del av intervjuerna att ske via Skype. Anledningen till att vi har valt att använda oss 
av Skype är till följd av att programmet tillåter oss att både se och höra respondenten och 
efterliknar därmed en personlig intervju. Skype erhåller oss även med information såsom 
kroppsspråk som då kan identifieras samt ger respektive respondent en möjlighet att både se 
och höra oss två samtidigt. Vid interaktion med respondenterna via Skype har MP3 Skype 
Record utnyttjats för att spela in respektive intervju, vilket är ett program som underlättar vid 
transkriberingen av datainsamlingen. De intervjuer som utförs via Skype har fått 
frågeformuläret, med den omfattande strukturerade delen, i förväg via mejl. Respondenten 
fyllde påförhand i frågeformuläret innan intervjutillfället. Det ifyllda frågeformuläret skickades 
därefter tillbaka efter att intervjun hade ägt rum. Anledningen till detta är att vi vill bibehålla 
en objektivitet angående etiska värderingar och ställningstagande för respektive respondent för 
att förhindra att intervjun formas utifrån detta och därmed ger ett missvisande resultat. Två 
respondenter har inte haft möjlighet att använda Skype vid intervjutillfället, vilket resulterade i 
att telefon istället användes. Vi valde telefon som en sista utväg då vi inte vill utesluta 
respondenterna från datainsamlingen på grund av att de inte har tillgång till Skype. Vi använde 
oss av högtalare på telefonen vilket möjliggjorde att vi både kunde hålla intervjun med dessa 
respondenter. Detta ansåg vi var motiverat ur dels etiska aspekter men även för att kunna 
bearbeta data korrekt. Återigen har vi då använt programmet Audacity som möjliggjorde en 
inspelning av samtalen. 
 
4.3.	  Intervjuguide	  	  
I detta avsnitt kommer vi att redogöra för intervjuguidens frågeställningar och dess teoretiska 
anknytning. Detta för att ge läsaren en förståelse över den information som frågorna ämnar att 
ge oss. Den färdigställda intervjuguiden, som används vid respektive intervjutillfälle, finns i 
Appendix 1. Intervjuguide. 
 
Enligt Bryman (2011,s. 419) finns det ett antal riktlinjer vilka kan användas vid skapandet av 
en intervjuguide, dessa riktlinjer innebär bland annat att anpassa språket efter respondenten och 
att undvika frågor som är ledande. Lofland och Lofland (1995, s.78) refererade i Bryman (2011, 
s.419), rekommenderar även att man har en tydlig formulering av syftet med intervjuguidens 
frågor samt att dessa ordnas i diverse grupper. Vi har vid utformandet av intervjuguiden följt 
dessa rekommendationer. Uppföljande frågor är en typ av frågeställning som uppmuntrar 
respondenten att ge ett mer utförligt svar och sonderingsfrågornas syfte är att uppmuntra till en 
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mer fördjupad respons (Bryman, 2011, s. 423). Dessutom rekommenderar Bryman (2011, s. 
423), att varva frågor med stunder av tystnad, detta då de lämnar rum för individen att fundera 
över och utveckla sin respons. 
 
För att ha möjligheten att kategorisera vilken etisk ideologi som respondenten tenderar till har 
vi valt att inleda med tema 1 som behandlar etiska värderingar. Värderingar fungerar som 
vägledande principer i människors etiska beslutsfattande och varierar i betydelse då de kan vara 
olika viktiga för olika personer (Shaw et al., 2005, s.188). Vi har valt att ange värderingar som 
till exempel Frihet, Social ordning, Social makt, Oberoende och Plikttrogenhet, där 
respondenten anger hur viktig värderingen är i dennes liv genom att välja endast ett 
svarsalternativ av inte viktig, lite viktig, viktig, mycket viktig. För att undvika likartade svar 
avslutas denna del med att respondenten får välja ut de tre värderingarna som denne anser är 
mest betydelsefulla. Vi har även valt att inleda med bakgrundsfrågor där vi valt ut variablerna 
kön, ålder och bostadsort. Varje variabel i sig är ett unikt karaktärsdrag och representerar de 
individuella faktorerna hos respektive respondent. 
 
Tema 1 avslutas med ett generellt etiskt dilemma, där respondentens ställningstagande inom 
olika agerande avspeglar de olika etiska ideologierna. Det finns flera incitament till att vi valt 
att inkludera detta specifika etiska dilemma som avslutar den strukturerade delen av 
empiriinsamlingen. Vi ansåg att information om respondenternas förhållningssätt till det etiskt 
dilemmat skulle förse oss med en ytterligare förståelse för vilken etisk ideologi deras beteende 
kunde förklaras av. Vidare anser vi att detta är ett etiskt dilemma som vi svenskar möts av 
dagligen oavsett om vi vill eller inte, vilket vi även måste förhålla oss till. Vi menar även att 
detta är ett etiskt dilemma vilket svenskar möts av oavsett livsstil och ekonomisk situation, 
vilket var en viktig aspekt för att minimera bortfall vid empiriinsamlingen. Det generella etiska 
dilemmat har olika svarsalternativ som alla utgår från de etiska ideologierna: "Absolutist", 
"Subjektivist", "Situationist" och "Exceptionist". De svarsalternativ som utgör respektive etisk 
ideologi har vi bearbetat genom att utgå från den kategorisering som Forsyth (1980) tillämpat. 
Exceptionist har därför kategoriserats som den individ som är mest förenlig med utilitarism, 
där individen i första hand vill maximera nyttan genom att hjälpa behövande och låter därmed 
middagen och sina egna vänner vänta. Absolutist är den individ som hjälper till följd av att 
denne känner en skyldig att hjälpa andra, men som samtidigt inte vill vara sen till middagen 
och vännerna. Subjektivist är den individ som agerar baserat på de egna personliga 
värderingarna. Anledningen till att vi valde att dela upp den etiska ideologin subjektivist inom 
negativ, neutral och positiv är på grund av att vi anser att personliga värderingar inte 
nödvändigtvis är förenade med ett entydigt svar. Vi valde därför att kategorisera denna ideologi 
inom tre generella nivåer och oavsett svar härleds individen till den etiska ideologin 
subjektivist. Vi är medvetna om vårt val innebär att sannolikheten att respondenterna väljer 
subjektivist ökar i förhållande till de andra ideologierna. Vi kommer däremot inte analysera 
respektive respondent enbart på det generella etiska dilemmat och anser därför att detta är ett 
acceptabelt tillvägagångssätt. Situationist klassificerar den individ som anser att det inte är 
dennes skyldighet att hjälpa andra, särskilt då denne själv är stressad i sin inhandling för att 
hinna till middagen med sina vänner. 
 
Respondenten läser på egenhand igenom enkäten (se appendix 1) och väljer det svarsalternativ 
som passar bäst utifrån respondentens egna uppfattning om sig själv. De etiska ideologierna 
som representerar respektive svarsalternativ i det etiska dilemmat var inte synliga för 
respondenterna, men har synliggjorts i appendix 1. Vi vill bibehålla en objektivitet under 
följande intervju och kommer därför inte att närvara för att varken påverka eller se 
respondentens svar inom tema 1. Efter avslutad intervju kommer vi att analysera de angivna 
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svaren i tema 1, för att sedan kategorisera respondenten inom respektive etisk ideologi inom de 
två dimensionerna idealism och relativism. Tema 1 behandlar då den första strukturerade delen 
inom modellen "etisk avyttring", där faktorerna värderingar och individuella faktorer undersöks 
för att härleda en etisk ideologi till respektive respondent. Värderingar kommer dock att 
återkomma även senare i intervjun och inte helt uteslutas även om de i huvudsak behandlas 
inom tema 1. 
 
Följande tema behandlar textilier och kommer att ske i enlighet med en semistrukturerad 
intervju. Då vi inte vill gå direkt in på intervjuns huvudtema har vi valt att inleda respektive 
intervju med inledande frågor för att skapa en så bekväm situation som möjligt för 
respondenten. Dessa frågor berör bland annat ett övergripande tema inom förvärv av textilier, 
såsom Var införskaffar du dig textilier och Vad är viktigt när du anskaffar dig dem. Dessa 
frågor kan verka ospecifika och kanske övergripande, men då vi vill få en förståelse för 
avyttringsbeteende är en förståelse av förvärv av en produkt av betydelse. Detta då de kan ge 
en grundläggande förståelse i vad som är viktigt i produkten i sig hos respektive konsument, 
samt vilka faktorer som tas i beaktandet vid förvärvandet. 
 
Detta följs av textiliers betydelse där frågorna är både övergripande, men också mer specifika, 
såsom Hur ser du på textilier och Hur länge använder du textilier. Dessa erhåller oss med 
information om hur respondenten värdesätter textilier i allmänhet samt hur känslomässigt 
bunden respondenten är till sina textilprodukter och huruvida denne anser det viktigt att utnyttja 
en produkt optimalt. Det känslomässiga kan liknas vid påverkande faktorer såsom viktiga-, 
oviktiga- och tilläggsvärden, men även till respondentens egna syn på sig själv vad gäller 
textilprodukter, vilket också är en viktig aspekt att ta hänsyn till inom etiskt beslutsfattande 
(Lumina et al., 2015, s.481). Dessa frågor belyser även situationsanpassade faktorer där 
respondenten svarar i vilken mån och utsträckning som de använder textilier. 
 
Då respondenten är mer avslappnad inleds intervjun med huvudtemat: avyttring, vilken består 
av mer ämnesspecifika frågor. Dessa frågor grundar sig i den teoretiska referensramen och 
börjar med en generell övergripande fråga Hur gör du dig av med textilier som du inte längre 
använder, vilken används för att härleda respondentens egna uppfattning av den moraliska 
intensiteten samt dennes förmåga att identifiera moraliska problem. Följdfrågan: Varför och 
hur kommer det sig att du gör dig av med textilier på det sättet/sätten, är avsedd att fungera 
som en sonderingsfrågan genom att få respondenten att tänka efter hur denne faktiskt agerar 
och skapar därmed en tankeställare och reflektion av respondentens egna beteende. Vidare 
kommer uppföljningsfrågan: Vad är den främsta anledningen, att ställas vilken ämnar att även 
här avslöja vilken etisk ideologi som respondenten tenderar till och vilka faktorer såsom 
viktiga-, oviktiga- och tilläggsvärderingar som anses påverka vid avyttringsval och beteende. 
 
Frågorna Tror du att din omgivning påverkar ditt sätt att anskaffa/avyttra textilier har ställts 
inom både tema 2 och huvudtemat, detta för att skapa en eftertanke hos respondenten om de 
omkringliggande faktorerna till dennes beteende. Familj, vänner eller kollegor kan ha inverkat 
till det nuvarande beteendet inom textilier för respondenten, vilket då även speglar en existens 
av social samsyn. Vår avsikt är att inte ställa en direkt fråga anknuten till faktorn social samsyn, 
då vi tror att frågor som berör hur, varför, brukar och känner indirekt belyser om en 
samstämmighet inom textilier existerar, vilket då bör förekomma inom samtliga intervjuer. 
Anledningen till att vi valt att utesluta en specifik fråga om social samsyn är på grund av att en 
sådan kan verka ledande samt att vi ämnar att undersöka om en social samsyn existerar utifrån 
intervjuerna i sig. 
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För att belysa andra tänkbara faktorer som kanske inte framkom via tidigare svar och som 
respondenten ändå anser har påverkat dennes avyttringsbeteende, ställdes frågan Finns det 
andra faktorer som gör att du väljer detta tillvägagångssätt?. Även här uppmärksammas det 
om en social samsyn inom kontexten av textilier förekommer hos respondenterna. 
 
För att sedan utforska respondentens känslor efter avyttringen ställdes frågan Hur känns det 
när du gjort dig av med textilier på det viset, för att härleda om känslan av avyttringsvalet var 
positivt, negativt eller neutralt. En positiv känsla uppmanar till liknande avyttringsbeteenden i 
framtiden, varpå en negativ känsla istället ger en ångest över valet vid avyttringen (Hanson, 
1980, s.56). Oavsett om avyttringsvalet är att anse etiskt korrekt eller inte är känslan efter 
avyttringen av intresse, då det i sin tur kan påvisa vilken etisk ideologi som härleder 
respondenten i övervägandet vid avyttringen. 
 
För att återigen lyfta fram vilka värderingar som anses viktiga för respondenten ställdes frågan 
Vilka andra sätt att göra sig av med textilier känner du till, för att se till dennes egna 
medvetenhet angående avyttringsalternativ av textilier. Även här ämnar vi att se huruvida det 
etiska ideologierna styr respondentens etiska agerande vid övervägningen av beslut vid 
avyttring. 
 
Då fenomenet att textilier slängs i soporna är högst vanligt förekommande i Sverige (Sörme & 
Allerup, SCB, 2015) vill vi med sonderingsfrågan Brukar du slänga textilier i soporna och i så 
fall varför, få respondenten att reflektera över varför denne slänger textilier i soporna, om så är 
fallet. Den etiska ideologien som ligger som grund för företeelsen av att slänga textilier i 
soporna skulle därmed kunna kartläggas. Vi är medvetna om att en och samma respondent 
dessutom kan agera olika inom avyttringsval beroende på produkten och den moraliska 
intensiteten i sig, därför har frågan Har typen av textilier betydelse för hur du väljer att göra 
dig av med det ställts, med avsikt att kartlägga vilka textilprodukter som anses viktiga 
respektive oviktiga i förhållande till det etiska värderingarna. 
 
Frågan Känner du till att företag såsom H&M och Hemtex har ett insamlingssystem där 
personer som lämnar in textilier får en rabattkupong ställdes för att se huruvida respondenten 
känner till dessa insamlingssystem hos producenterna själva. Frågan har även som uppgift att 
uppmärksamma om insamlingssystemen, där uppföljningsfrågan Skulle det kunna vara ett 
alternativ för dig (Varför, varför inte) har för avsikt att belysa respektive respondents 
inställning till producenternas insamlingssystem. Följdfrågan hänvisar även till de 
situationsanpassade faktorerna, där belöningssystemet i form av en rabattkupong utvärderas. 
  

I enlighet med de etiska forskningsaspekterna har vi även valt att lägga till frågan Känner du 
att du vill lägga till något som avslutning på intervjun. Genom att respondenten får en möjlighet 
att komplettera och redigera sina tidigare svar kan övrig information som denne anser inte har 
belysts tillräckligt under intervjuns gång uppmärksammas. Samtliga teman kommer att 
sammanställas när respektive intervju avslutats, detta för att härleda om etiska ideologier har 
en inverkan inom etisk avyttring och hur en sådan yttrar sig inom kontexten av textilier. 
 
I nedananstående tabell presenteras urvalet i denna studie, där respondenternas kön, ålder och 
bostadsort redovisas samt vilken intervjuform som användes och dess längd i minuter. I 
genomsnitt var intervjulängden cirka 11 minuter per respondent, men då vissa var mer utförliga 
i sina svar än andra har vi därför valt att presentera intervjulängden för respektive respondent. 
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Tabell	  2.	  Respondenturval	  

 

	  
4.4	  Bearbetning	  av	  data	  
Efter att intervjuerna genomfördes transkriberades materialet. Enligt Bryman (2011, s. 429) tar 
transkriberingsprocessen lång tid, där cirka 60 minuter intervjutid innebär en transkriberings 
tid på 5-6 timmar. Intervjutiderna i detta urval varierade, mycket på grund av att vissa 
respondenter gav mer detaljrika och utförliga svar än andra. I helhet var dock samtliga 
intervjutider inte allt för långa, men det resulterade i att vi hann med fler respondenter och 
kunde erhålla ytterligare information angående avyttringsbeteenden. Totalt hade vi alltså cirka 
3.30h intervjutid som transkriberades, vilket enligt Brymans (2011, s.429) beräkningar bör ha 
tagit cirka 16h. Vid transkriberingen användes programmet Express Scribe, vilket är ett smidigt 
program som underlättar en ordagrann transkribering. Transkriberingarna har ägt rum i en lugn 
och tyst miljö för att möjliggöra en noggrann och omsorgsfull överföring från tal till skrift på 
respektive respondent. Vi har granskat varandras transkriberingar och därmed dubbelkollat 
varandras arbete för att återge en så exakt bild av intervjutillfället som möjligt. 
 
Urvalet i denna studie är omfattande trots att studien är av kvalitativ art. Vi är väl medvetna om 
att empirikapitlet är omfattande och långt i denna uppsats, men då vi ville skapa en bra 
transparens för läsaren och visa på respektive respondents unika information ser vi ändå detta 
som berättigat. 
 
I denna studie har analysen utförts på två nivåer, där individuella analyser initialt genomfördes, 
vilka utgjorde grunden för att utföra en kollektiv analys. Analyserna på individnivå 
möjliggjorde en mer detaljerad analys av respektive respondent, där vi identifierade hur väl 
studiens modell, figur 5, stämde överens med verkligheten. De individuella analyserna 
möjliggjorde en identifiering av existerande samband mellan individer, etiska ideologier och 
etisk uppfattning vid avyttring av textilier. De individuella analyserna innebar även att vi fick 
en mer detaljrik beskrivning av modellens påverkande faktorer för konsumenters 
avyttringsbeteende av textilier. Baserat på de individuella analyserna utfördes därefter en analys 
på kollektivnivå, vilken möjliggjorde en överskådlig förståelse för existerande mönster och 
avvikelser över huruvida etiska ideologier kan förklara konsumenters avyttringsbeteende av 
textilier. 
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4.5	  Bortfall	  
Holme och Solvang (1977, s.192) beskriver att bortfall är vanligt förekommande inom 
undersökningar, vilket gör att upplägget i undersökningen bör struktureras för att minska allt 
för stora bortfall. 
 
Under insamlingen av empirin har det endast uppstått två bortfall, där vår ambition var att även 
täcka åldersgruppen 35-45 år. Anledningen till det första bortfallet var till följd av att 
respondenten tyvärr inte kunde avsätta en tid för intervjun, trots flera om manövreringar. 
Empiriinsamlingen var strikt styrd inom ramen för tidsplaneringen, vilket innebar att det inte 
fanns någon möjlighet att invänta ett nytt intervjutillfälle för respondenten. Den andra 
respondenten tillfrågades om deltagande via mejl där svar uteblev, där vi inte kunde invänta 
svar under en längre tid på grund av den satta tidsramen. Båda dessa respondenter 
representerade åldersgruppen 35-45 år som vi hade för avsikt att intervjua. Det hade varit 
intressant att få ta del av deras tankar och beteende inom avyttring av textilier, där vi har sett 
en viss skillnad beroende på ålder hos respondenterna och alltså saknar en representation för 
åldersgruppen 35-45 år. Vår ambition var att få en stor spridning i urvalet åldersmässigt. Vi har 
fått en variation av respondenter i olika åldrar men har en stor andel av respondenter i åldern 
20-30 år. Detta kan ses som bias då vi strävat efter en jämnare åldersspridning men upplevt 
svårigheter att uppnå denna ambition, då majoriteten i vår umgängeskrets är inom åldersspannet 
20-30 år. 
 
Respondent A och B i denna studie tilldelades inga direkta frågor om social samsyn. Efter att 
intervjuerna utförts med dessa respondenter upplevde vi att intervjuguiden saknade direkta 
frågor om social samsyn för att kunna säkerställa en teoretisk mättnad inom det området. Vi 
valde därför att lägga till sådana frågor för resterande respondenter. Trots detta bortfall valde 
vi att behålla den data vi samlat in från både respondent A och B. Vi upplever trots allt att de 
respondenter som deltagit har givit oss en tillräcklig mängd data för att kunna besvara 
problemformuleringen i studien och uppfylla dess syfte. 
 
4.6	  Kritik	  av	  praktiska	  tillvägagångssätt	  
Enligt Bryman (2011, s. 368-369) finns ett flertal svårigheter med kvalitativ forskning, vilka 
bland annat är subjektivitets- och generaliseringsproblem samt att bekymmer med upprepning 
av studien kan uppstå. Vidare förklarar Bryman (2011, s.368) att subjektiviteten av innehållet i 
studien kan ge ett vinklat innehåll, då forskaren utesluter information som denne bedömer som 
irrelevanta. Vid datainsamlingen finns även risk för att subjektivitet kan förekomma till följd 
av att en relation kan skapas mellan forskare och respondenter (Bryman, 2011, s. 368). Då vi 
är medvetna om att subjektivitet kan ha en påverkan vid empiriinsamlingen kommer vi 
konsekvent arbeta för att minska denna, vilket kommer möjliggöras genom att vi vid 
intervjutillfällena är två forskare som är medveten om varandras värderingar och därmed kan 
kontrollera och styra datainsamling till att förbli objektiv. 
 
Enligt Bryman (2011, s.368) har forskarens subjektivitet dessutom en inverkan på de 
iakttagelser och den information som samlas in. Vidare beskriver Bryman (2011, s.368) att 
kvalitativa studier inte följer en systematisk ordning och i stor utsträckning formas av 
forskarens initiativ, vilket innebär att exakta upprepningar av undersökningen kan vara svåra 
att åstadkomma. I denna studie består urvalet av 18 respondenter, vilka alla är unika, dock bör 
en replikation av studien med samma datainsamlingsmetoder och verktyg troligtvis gå att 
genomföra. Enligt Bryman (2011, s.369) förekommer svårigheter med generaliseringar vid 
kvalitativa studier, då undersökningen utförts i en specifik miljö med ett urval vilket tenderar 
att bestå av ett fåtal individer. Empirin som uppkommer i en kvalitativ studie är därmed inte 
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representativt för en population eller olika kontexter och ska därmed istället generaliseras till 
en teoretisk referensram (Bryman, 2011, s.369). Denna studie ämnar att skapa en förståelse för 
hur etiska ideologier kan förklara beteenden vid avyttring av textilier och därmed inte till att 
skapa generaliserbara slutsatser. 
 
4.7	  Etiska	  forsknings	  aspekter	  inom	  studien	  
Grundläggande etiska riktlinjer för forskning i Sverige inkluderar informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, nyttjandekravet (Bryman, 2011, s.131-
132). Informationskravets innebär att respondenterna i studien ska upplysas om avsikten med 
studien. Vidare ska respondenterna vara medvetna om att de på frivillig basis ingår i studien 
och kan därmed avsluta sitt deltagande om och när de vill. Samtyckeskravet innebär att 
respondenterna självständigt beslutar om att ingå i studien. Konfidentialitetskravet belyser att 
uppgifter om deltagarna ska behandlas konfidentiellt. Nyttjandekravet beskriver att information 
om deltagarna ska enbart användas för studien. (Bryman, 2011, s.131) Samtyckeskravet är en 
av de etiska riktlinjer som finns för forskning i Sverige, vilken belyser respondenternas fria val 
till att delta i en studie. I de fall respondenten är omyndig kan en förälder eller vårdnadshavare 
godkänna dennes medverkan. (Bryman, 2013, s.132) En av urvalets respondenter var 
minderårig, vilket innebar att vi erhöll ett skriftligt godkännande om deltagande från dennes 
vårdnadshavare. 
 
I denna studie kommer intervjuerna att ske i enlighet med dessa fyra etiska riktlinjer, där 
respondenterna på förhand får läsa vad det innebär att delta (se appendix 1) och sedan ge oss 
sitt muntliga godkännande angående inspelning av respektive intervju. Detta för att informera 
respondenterna angående studiens avsikt samt att deras deltagande kan avbrytas om och när 
som helst under intervjun om så önskas. De uppgifter som delges kommer att användas i 
studien, men förblir konfidentiella för att bevara respondenternas anonymitet. På så sätt 
kommer samtliga informations-, konfidentialitets- nyttjande- och, samtyckeskravet att 
uppfyllas i denna studie vid respektive intervjutillfälle. 
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5.	  Empiri 
I detta avsnitt kommer den insamlade empirin att presenteras. Resultatet från den strukturerade 
empiriinsamlingen i form av en enkät kommer att redovisas enskilt för samtliga respondenter. 
Likaså kommer empirin från samtliga intervjuer att redovisas enskilt, detta för att framhålla 
respektive respondents tankegång. Denna disponering ger då en möjlighet att åskådliggöra 
varje respondents individuella tankar och beteende kring avyttring av textilier. Samtidigt är vi 
medvetna om att disponeringen i sig lett till att vissa upprepningar kan förekomma i avsnittet. 
Empirin kommer att presenteras utifrån insamlingen där både enkät och intervjuguide har 
använts. Upplägget är indelat i teman där värderingar och etiska ideologi följs av syn på 
textilier och avslutas med beteende inom avyttring av textilier. 
 
5.1.1	  Respondent	  A:	  Man,	  26	  år,	  Stockholm	  
Värderingar/Etisk ideologi 
Respondent A valde följande tre vägledande värderingar som mest betydelsefulla i dennes liv: 
ett omväxlande liv, nyfikenhet och bevarad miljö. Värderingarna social makt, auktoritet, 
respekt för tradition och välstånd klassificerade respondent A som "inte viktiga". Det 
svarsalternativ som respondent A ansåg stämma bäst överens med hur denne skulle agera 
inom det etiska dilemmat som presenterades var subjektivist – neutral. 
 
Syn på textilier 
Respondent A införskaffar textilier såsom kläder via klädbutiker som till exempel Carlings. Vid 
anskaffningen är känsla och passform viktigt, där märke inte är ett viktigt kriterium för 
respondent A. Respondent A betraktar inte textilier som särskilt värdefulla, utan de ska istället 
fylla en funktion för honom. 
 

"Det är en sidoprodukt för mig [...]. Alltså inte nå jättestort värde, det är någonting jag ska 
ha för att kunna ha kläder och typ sängkläder och sånt." 

 
Vidare förklarar respondent A att han använder textilier så länge som möjligt då han själv 
upplever att han inte köper textilier om han inte behöver. 
 
Beteende inom avyttring av textilier 
Respondent A uppger att denne brukar skänka eller återvinna textilier hos antingen returbutiker 
såsom Myrorna, Röda korset eller lämna i textilcontainer. Respondent A förklarar att 
anledningen till detta avyttringsalternativ beror på att om han själv inte har nytta av textilier är 
det lika bra att de skänks vidare till någon annan som kan utnyttja dem. Känslan som respondent 
A erhåller efter avyttringen är positiv, där han anser att det är bra om dessa textilier kan nyttjas 
av en annan individ. Respondent A förtydligar dessutom att det då rör sig om textilier som han 
inte längre använder sig av. 
 
"Oftast så är det att det är såna här kläder som jag verkligen inte använder, som egentligen 

bara ligger och skräpar." 
 
Andra avyttringsalternativ som respondent A säger sig känna till vid textilier är uppbränning, 
men förtydligar genast sitt svar genom att förklara att det inte är det bästa sättet och förespråkar 
återigen att skänka antingen till Myrorna eller Röda korset. Textilier som istället är trasiga 
uppger respondent A att han brukar slänga i soporna och förklarar att han ibland slänger textilier 
såsom strumpor vilka är trasiga. Respondent A funderar en kort stund innan han beskriver att 
han i första hand väljer att avyttra textilier i en textilinsamlingscontainer oavsett typen av 
textilier. 
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"[...] jag skulle inte typ slänga ner ett sänglakan i soporna typ i köket eller nåt sånt där, det 

blir för stort känns det som." 
 
Respondent A har nyligen uppmärksammat textilbutikernas egna insamlingssystem, men inte 
använt sig av dessa. Vidare inger respondent A en positiv inställning till textilbutikernas egna 
insamlingssystem, där textilier kan lämnas in oavsett slitage. Dessutom förtydligar respondent 
A att denne inte föredrar något insamlingsställe och tillägger att rabattkupongen som belöning 
kan ses som en bonus för att lämna in textilier i butikerna. 
 
 
5.1.2	  Respondent	  B:	  Kvinna,	  24	  år,	  Stockholm	  	  
Värderingar/Etisk ideologi 
Respondent B att valt lojalitet, oberoende och bevarad miljö som de tre mest betydelsefulla 
vägledande värderingarna i dennes liv. Det mest lämpade svarsalternativ som respondent B 
upplevde i det etiska dilemmat sammanfaller med den etiska ideologin subjektivist – neutral. 
 
Syn på textilier 
Respondent B uppger att hon brukar inhandla textilier i både secondhandbutiker och vanliga 
"basicbutiker". Respondent B förklarar hur hon vid anskaffning försöker tänka ekologiskt i den 
mån det är möjligt. Handdukar och lakan ser respondent B som väldigt grundläggande textilier. 
Respondent B upplever däremot att utbudet på kläder inte existerar i förhållande till hennes mer 
specifika efterfråga och anser därför att det kan vara svårare att införskaffa kläder via 
secondhandbutiker. 
 
"[...] när du skaffar kläder är det så här ofta nå specifikt du vill ha och det utbudet finns inte." 

 
Respondent B påpekar att hon inte reflekterat över textiliers värde och tror heller inte att det 
har något värde för henne. Respondent B använder oftast textilier tills dessa är trasiga eller tills 
hon ledsnar på vissa av dem, men förtydligar sitt svar genom att berätta att det vanligtvis tar ett 
par år. 
 
Beteende inom avyttring av textilier 
Det textilier som är inte är trasiga eller smutsiga lämnar respondent B till secondhandbutiker. 
De textilier som inte kan lämnas dit på grund av slitage lägger hon istället i en påse i garderoben, 
för att sedan gå med dessa till Hemtex. Vidare förklara respondent B att anledningen till att hon 
väljer att avyttra textilier på det sättet hon gör är på grund av att hon hon får dåligt samvete 
och inte mår bra av att slänga allting i soporna. Vidare beskriver respondent B att hon inte 
heller förespråkar termen 'slit & släng'. 
 

"Jag tycker inte om 'slit & släng' jättemycket." 
 
Efter att respondent B har avyttrat textilier genom att lämna till secondhand eller Hemtex 
upplever hon en positiv och bra känsla. Då återvinning enligt respondent B är det bästa 
alternativet om något är trasigt. Andra avyttringsalternativ av avlagda textilier känner 
respondent B inte till, förutom det som hon redan använder sig av. Respondent B uppger att 
hon inte slänger textilier i soporna. 
 
Det som har betydelse för respondent B vid avyttring av textilier är dess slitage, som då avgör 
vilket alternativ av återvinning eller secondhand som respondent B väljer. Underkläder väljer 
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dock respondent B att gå till återvinning med och inte secondhand. Respondent B hade 
kännedom om textilbutikernas egna insamlingssystem innan intervjutillfället och använder sig 
av dessa, men har hittills inte använt rabattkupongerna. Respondent B förklarar att hon inte 
tycker om att samla på sig saker som hon inte vet om hon vill ha, då det resulterar i att bli skräp. 
 
 
5.1.3	  Respondent	  C:	  Kvinna,	  23	  år,	  Umeå	  
Värderingar/Etisk ideologi 
Respondent C uppgav vidsynthet, ett omväxlande liv och social rättvisa som de tre mest 
betydelsefulla värderingarna i dennes liv. Respondent C valde det första alternativet inom det 
etiska dilemmat som härleder till den etiska ideologin exceptionist. 
 
Syn på textilier 
Respondent C införskaffar textilier via butiker och förklarar hur hon vid anskaffningen 
undviker att shoppa spontant. Respondent C funderar i förhand på vad det är för textil hon själv 
efterfrågar eller behöver. Färg är en viktig aspekt vid anskaffning för respondent C då det skall 
passa in. Vid hemtextil såsom lakan är rätt storlek också viktigt att tänka på vid 
införskaffningen. 
 

" Jag tänker i förväg att jag ska ha någonting, jag är ingen som spontan köper massa […] 
mest så går jag väl på att jag ska hitta det jag tänkt.” 

 
Respondent C uppger sig vara student och menar att vissa saker väljs bort på grund av 
ekonomiska skäl. Respondent C köper däremot gärna något som har bättre kvalitet, för att de 
skall hålla längre och inte bli urtvättat eller fransa sig. Respondent C menar att det är framförallt 
kvalitet och färg som är viktigt då hon värdesätter textilier. För respondent C är det dessutom 
viktigt att hemtextilier matchar de rum hon har dem i. Enligt respondent C värdesätter hon 
kläder högre om hon känner sig bekväm i dem. 
 
Det förhållningssätt som respondent C har till anskaffning av textilier tror hon själv kommer 
från hennes mor, där hon reflekterar över det som införskaffas, vem som tillverkat och var 
produkten tillverkats. Respondentens mor förespråkar även att tänka miljövänligt, där saker inte 
bör kastas i soporna utan vidare. 
 
”Jag tror att det också påverkar säkert till att jag inte bara he det i soppåsen och kastar det 

med vanliga hushållssoporna.” 
 
Föreläsningar om hållbarhet på universitet tror respondent C också har påverkat att hon i alla 
fall tänker lite mer på hållbarhet. Respondent C är medveten om att textilföretaget H&M har ett 
insamlingssystem där individer vilka lämnar in textilier erhåller en rabattkupong. Respondent 
C nämner vidare hur textilföretag såsom H&M med sina insamlingssystem eller kampanjer 
skapar en tanke om att hon skulle kunna avyttra textilier där, samtidigt som hon då köper nya. 
 
Respondent C förklarar att hon använder textilier tills det blir trasigt eller gör hundleksaker av 
gamla sockor och tyger. De textilier som fortfarande är hela, där respondent C kanske tröttnat 
mönstret eller trycket går hon med till textilcontainer. Är det istället hål i textilierna lägger 
respondent C bort dessa i påsar. 
 

”Man kan ju inte kasta dem i vanliga soparna tror jag, utan det är väl någonstans man ska 
lämna dem. Det är därför också som dem bara ligger för jag vet inte riktigt vad jag ska göra 
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av dem.” 
Beteende inom avyttring av textilier	 
Förutom att använda sig av textilcontainern uppger respondent C att hon brukar sälja textilier 
via Facebook grupper. Det är första och enklaste alternativet för respondent C, då hon förklarar 
att hon kan sälja mycket åt gången och blir av med textilierna då köparen avhämtar dessa. 
Vidare förklarar respondent C att hon även ger bort textilier hon själv inte längre vill ha till sina 
systrar. Respondent C har dessutom planer på att använda sig mer av textilcontainern, men då 
inget får vara trasigt vill hon vara noggrann vid rensningen och upplever då att det ”lär ta ett 
tag att granska allting.” 
 
 Respondent C tror att omgivningen påverkar hennes sätt att avyttra textilier där företag och 
organisationer påverkar genom sin externa marknadsföring. 
 
"[...] när man ser att butiker har som kampanjer – lämna in, typ gamla kläder så återvinner 
dem, eller typ som med myrorna att lämna till oss så kan vi sälja vidare, hjälpa folk eller… 

typ sånt påverkar ju till att man börjar tänka efter att ja om affärer vill göra någonting av de 
här då kanske det är bättre än att bara kasta bort det." 

 
Respondent C förmodar även att hennes systrar har en påverkan på hennes sätt att avyttra 
textilier då hon både ger, men även byter kläder med dem. Enligt respondent C har hennes mor 
också en påverkan, då hennes mor anser att det är viktigt att vara miljövänlig och återvinna på 
ett korrekt sätt och inte bara slänga avlagda textilier i soporna. 
 
Vidare beskriver respondent C att hon väljer att avyttra textilier då hon upplever att garderoben 
är för full och det blir svårt att hitta saker eller då hon färgar sitt hår och vissa färger inte längre 
klär henne. Respondent C väljer att använda sig av försäljning på grund av hon då undviker 
besväret att packa och ta med sig textilierna och får istället en summa i utbyte, vilket hon finner 
som ett ”lättsamt” alternativ. Respondent C upplever en positiv känsla när hon rensat och gjort 
sig av med textilier. 
 
Andra tillvägagångssätt vid avyttring av textilier som respondent C nämner att hon är medveten 
om är att lämna textilierna i container till Myrorna eller Röda korset. Vidare uppger respondent 
C att hon inte slänger textilier i soporna. Typen av textilier avgör huruvida respondent C avyttrar 
sig dessa, där lakan kan användas som trasor i bilar och handdukar blir istället hundhanddukar 
för respondent C. 
 
Respondent C hade innan intervjutillfället kännedom om textilbutikernas insamling, vilken hon 
upplever som positiv. Textilbutikernas insamling oavsett slitage möjliggör nämligen en 
smidighet för respondent C genom befrielse från att kontrollera allting innan inlämning. 
 

”Det går ju lite fortare och bara he allting i en påse liksom och lämna in det.” 
 
Avslutningsvis tillägger respondent C att om hon hade bott själv i 10-20 år hade hon kanske ägt 
mer hemtextil som hon då skulle behöva avyttra, men att hon i nuläget inte har fler handdukar, 
gardiner och lakan än de som redan är framme. 
 
 
5.1.4	  Respondent	  D:	  Kvinna,	  24	  år,	  Mora	  	  
Värderingar/Etisk ideologi 
Respondent D har valt social rättvisa, hjälpsamhet och nyfikenhet som de tre mest 
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betydelsefulla värderingar. Respondent D har även valt frihet, social ordning, ett omväxlande 
liv, bevarad miljö, oberoende och lojalitet som ”mycket viktiga” vägledande principer i dennes 
liv. Inom det generella etiska dilemmat valde respondent D svarsalternativet som kan härledas 
till den etiska ideologin subjektivist – neutral. 
 
Syn på textilier 
Vid införskaffning av textilier besöker respondent D olika butiker beroende på vilka textilier 
som skall inhandlas. Vidare förklarar respondent D att oavsett om det gäller kläder eller 
hemtextil är det viktigt att dessa vid anskaffningen är fina, men även att hon känner att de 
kommer till användning. Respondent D arbetar inom en klädbutik och uppger att hennes 
kollegor förmodligen påverkar hennes sätt att anskaffa textilier. Respondent D förklarar att 
synen på textilier varierar beroende på om det är kläder eller hemtextil, där hon vill känna sig 
trygg i kläder som samtidigt ska pryda henne själv. Hemtextilier ska istället göra hennes hem 
vackert förklarar hon. Respondent D uppger att hon använder textilier tills de är trasiga. Om 
textilier istället ligger i garderoben och som hon själv inte längre använder ger hon dem till 
någon annan som kan använda dem. 
 
Beteende inom avyttring av textilier 
Respondent D nämner att hon tidigare arbetet på H&M som har en textilinsamling och att hon 
ofta går dit med avlagda textilier. Textilier som respondent D väljer att skänka ger hon antingen 
till sin syster, släktingar, vänner eller bättre behövande. Anledningen till att respondent D väljer 
att ge vidare textilier är på grund av att det inte är något funktionellt fel på textilierna. Ur 
miljösynpunkt anser respondent D att det omotiverat att kasta saker som går att 
nyttja. Respondent D tror att omgivningen har påverkat hennes sätt att avyttra textilier. Butiker 
såsom H&M eller Lindex har via sina textilinsamlingssystem uppmärksammat respondent D 
om att andra alternativ existerar, men även underlättat vid avyttringsprocessen. 
 
”[…] det gör ju att jag blir mer uppmärksam på att det finns alternativ också, istället för att 

slänga.” 
 

Vidare beskriver respondent D att hon efter att ha avyttrat textilier upplever en bra känsla då 
de kan återanvändas. Övriga avyttringsalternativ gällande textilier som respondent D känner 
till är återbruk eller Röda korset. Respondent D uppger hon har slängt underkläder såsom trosor 
i soporna, då hon av hygieniska skäl anser att detta är motiverat. Typen av textilier har ingen 
betydelse för respondent D vid avyttring då hon förklarar att textilbutikerna tar emot oavsett 
skick, vilket gör det smidigt att lämna in allting där. Respondent D känner till textilbutikernas 
egna insamlingssystem som hon dessutom uppger sig att använda sig av. Rabattkupongen är 
däremot inget som respondent D ser som motiv till att lämna in textilier hos butikerna, utan det 
är miljön som motiverar henne. 
 

”Finns det ett sätt och återanvända kläder och textilier så tycker jag att det är värt det, att 
lämna in där.” 

 
 
5.1.5	  Respondent	  E:	  Man,	  28	  år,	  Mora	  	  
Värderingar/Etisk ideologi 
Respondenten E har valt följande tre värderingar som mest betydelsefulla och vägledande 
principer i dennes liv: social rättvisa, bevarad miljö och lojalitet. Utöver dessa valde respondent 
E även att klassificera frihet, social ordning, respekt för tradition, ett omväxlande liv, 
oberoende, kreativitet, hjälpsamhet och nyfikenhet som ”mycket viktiga” värderingar. Det svar 
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som respondent E ansåg vara mest förenlig med hur denne skulle agera tenderar till den etiska 
ideologin subjektivist – neutral. 
 
Syn på textilier 
Respondent E införskaffar textilier via butiker och då är det viktigt att kläderna har en bra 
passform och är fina. Vidare förklarar respondent E att han vill ha kläder som är behagliga, där 
han strävar efter en god kvalité. I slutänden är det dock de kläder som respondent E själv anser 
att han klär i som är den huvudsakliga faktorn vid anskaffningen. 
 
Respondent E betraktar sin omgivning bestående av både familj och vänner som påverkande 
vid anskaffning av textilier. Samtal om trender kan uppmärksamma och påverka respondent E 
undermedvetet. Respondent E värdesätter textilier som han gillar, vilka är de kläder som han 
tycker om att bära. De två huvudsakliga orsakerna enligt respondent E till avyttring är då 
textilierna antingen är trasiga eller då respondenten ledsnar på dessa. 
 
Beteende inom avyttring av textilier 
Respondent E uppger att han lägger kläder i en kartong nere i källaren för att sedan skänka 
dessa vidare, då han vill att någon annan ska kunna ta del av dessa. Vidare beskriver respondent 
E att det känns som slöseri att slängs dessa, då denne är medveten om att andra har en brist på 
textilier. 
 

”Vi har nog ett överflöde av kläder så det känns bra att dela med sig.” 
 
Vid avyttring belyser respondent E att marknadsföring angående textilinsamling påverkar 
honom. Hur vänner eller bekanta avyttrar textilier kan påverka och inspirera respondent E. 
Andra faktorer som gör att respondent E väljer att avyttra textilier på det sättet han gör är 
samvetet, där han själv känner att han har ett överflöd av textilier. 
 

"[…] jag kanske har för mycket kläder jämfört med många andra människor som inte har 
samma tillgång till det. 

 
Känslan som respondent E erhåller efter att ha avyttrat textilier är positiv, då han upplever att 
han har gjort en god insats och hjälper andra. Andra sätt som respondent E känner till vid 
avyttring av textilier är att ge till organisationer som skickar dessa till andra länder. Vidare 
beskriver respondent E att det går att slänga textilier, lämna in till loppmarknader eller återbruk 
som säljer dessa vidare eller återvinna textilier. 
 
Det har förekommit, i få fall, att respondent E har slängt textilier då de varit trasiga. Typen av 
textilier har betydelse för hur respondent E avyttrar dessa. Det som respondent E samlar i 
kartongen är nämligen endast funktionella och rena kläder. Strumpor som det är hål i och 
underkläder är inget respondent E skänker bort. 
 
Respondent E hade kännedom om textilbutikernas insamlingssystem av textilier oavsett slitage, 
men kände däremot inte till att de som lämnar in erhåller en rabattkupong. Textilbutikernas 
egna textilinsamlingar är absolut ett alternativ för respondent E. Rabattkupongen är däremot 
inte intressant för respondenten, utan det är snarare möjligheten att även kunna lämna in textilier 
oavsett slitage. 
 
”Jag kanske kopplar bort det hära ’oj vad sliten den här T-shirten var - det är ett stort hål på 

ryggen, den här vill jag inte lämna in’, utan jag kanske kan lämna in dem kläderna också, 
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som är jätteslitna.” 
 
 
5.1.6	  Respondent	  F:	  Kvinna,	  24	  år,	  Östersund	  	  
Värderingar/Etisk ideologi 
Respondent F har angett oberoende, frihet och lojalitet som de mest betydelsefulla 
värderingarna i hennes liv. Respondent F har i det generella etiska dilemmat angivit det svar 
som härleder till den etiska ideologin situationist. 
 
Syn på textilier  
Respondent F införskaffar textilier via butiker, där hon för det mesta inhandlar kläder då hon 
varken har gardiner eller dukar hemma. Det viktigaste för respondent F vid anskaffning är att 
kläderna är snygga och sitter bra, där materialet i sig inte är allt för viktigt. Vid inhandling av 
sängkläder är det istället viktigt för respondenten att dessa är både behagliga och bekväma. 
Generellt förklarar respondent F att hon inte införskaffar det mest kostsamma, men inte heller 
det till lägsta pris, utan försöker göra en bedömning sinsemellan. 
 
Respondent F uppger att hon inhandlar de textilier som hon själv vill ha och upplever därmed 
inte att hon blir påverkad av sin omgivning. 
 

”Jag tror nog att jag köper det jag vill ha, oavsett vad någon annan tycker.” 
 
Respondent F erhåller handdukar av sin mor och förklarar att hon själv inte upplever det som 
roligt att införskaffa dessa. Handdukar är enligt respondent F textilprodukter som alla måste ha, 
men som ingen ändå ser. Förutom gästhanddukar som någon kan se någon gång ibland, men 
det bryr sig inte respondent F särskilt mycket om. Respondent F beskriver att textilier nog har 
ett värde då hon inte slänger utan att åtminstone överväga detta. Kläderna som tappar 
passformen och som enligt respondent F ser "helkonstiga ut" avyttrar hon tidigare än 
handdukar, då hon anser att utseendet på handdukarna inte spelar någon roll för henne. 
 
Beteende inom avyttring av textilier  
Respondent F uppger att hon brukar lämna in textilier på H&M och erhåller då en rabattkupong 
och i andra fall har hon lämnat i textilcontainer. I det fall det inte existerar någon felaktighet på 
textilierna, men som respondenten tröttnat på, ger hon dessa till sin syster. Anledningen till att 
respondent F väljer att avyttra textilier på det viset är för att undvika att behöva kasta dessa i 
brännbart. Om det är så att någon annan kan ha nytta av textilier eller om det kan användas till 
någonting upplever respondent F det som onödigt att kasta dem i soporna istället för att 
återvinna. 
 

”Skulle jag bara slänga någonting liksom rakt ner i soporna, så skulle jag tycka att det 
kändes lite jobbigt. Att det liksom bara ska brännas upp.” 

 
Respondent F uppger dock att hennes omgivning såsom familj och vänner förmodligen har 
påverkat hennes sätt att avyttra textilier. 
 

”Jag tänker väl i alla fall på vad andra gör, men sen så vill jag ändå göra det jag tycker 
känns rätt liksom. Så jag vet inte om jag blir påverkad direkt, men det kanske mer att jag 

reflekterar över vad andra gör.” 
 

Respondent F förklarar att andra faktorer såsom en rabattkupong på 50 kronor kan verka som 
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incitament till att använda sig av textilinsamlingar hos butiker. Vidare menar respondent F att 
det inte spelar någon roll om textilerna ändå skall avyttras. Respondent F upplever en skön 
känsla då hon avyttrat textilier och då hon inte behöver ha i sitt hem. Vidare beskriver 
respondent F att när hon lämnar in till textilbutikerna och dessutom erhåller något tillbaka känns 
det jättebra. Då respondenten ger textilier, som hon själv inte längre använder, till sin syster 
som då blir jätteglad upplever hon att hon får en positiv känsla tillbaka. Andra alternativ som 
respondent F känner till vid avyttring av textilier är olika typer av insamlingar såsom Röda 
korset eller loppis. När det kommer till underkläder väljer respondent F att slänga dessa, då hon 
upplever en ovilja att lämna vidare dessa till en annan individ. Typen av textilier har inte någon 
större betydelse för hur respondent F tänker vid avyttring av textilier, förutom det faktum att 
hon inte ger lakan till sin syster. 
 
Respondent F hade kännedom angående textilbutikernas egna insamlingssystem innan 
intervjutillfället. Hon förklarar att hon gärna använder sig av detta alternativ för att undvika att 
slänga textilier i soporna. Respondent F skulle däremot använda dessa insamlingssystem utan 
att erhålla en rabattkupong, så länge det är ett bekvämt sätt att avyttra textilier på. I slutet av 
intervjun tillägger respondent F att hon upplever att hon själv endast tänker på kläder, trots att 
textilier även innefattar hemtextil såsom handdukar. 
 
 
5.1.7	  Respondent	  G:	  Man,	  26	  år,	  Östersund	  	  
Värderingar/Etisk ideologi 
Respondent G har angett lojalitet, välstånd och plikttrogenhet som de mest betydelsefulla 
värderingarna i dennes liv. Vidare har respondent G för det etiska dilemmat valt alternativet 
som karakteriserar den etiska ideologin subjektivist – negativ. 
 
Syn på textilier 
Respondent införskaffar textilier via olika butiker beroende på typen av textilier. Vidare 
förklarar respondent G att både kvalité och pris är viktiga faktorer, men kan dock vara 
paradoxala då bättre kvalité ofta innebär högre kostnader vid anskaffningen. Respondent G 
förklarar att han därmed vill ha bra kvalité för de pengarna han lägger på textilier. Han ser det 
även som slösaktigt att behöva köpa nytt direkt, då han föredrar att inhandla utefter sina behov. 
Vidare förklarar respondent G att han gärna utforskar innan inköp för att ha koll på vad som 
finns och var, när det väl är dags att införskaffa sig nytt. 
 
"Jag kan kolla, absolut, jag kan reka, det kan jag göra för att se vad som finns, och för att få 

lite idéer och sånt när det väl är dags att förnya." 
 

"[...] så vet jag vad jag ska ha och vet var det finns och till vilket pris och till vilken kvalité 
och hur liksom det känns." 

 
För respondent G är det dessutom viktigt hur kläderna känns mot huden och dess passform. Vid 
anskaffning av textilier påpekar respondent G hur hans omgivning kan påverka genom att han 
ärver eller får något av familj eller vänner. Respondent G tillägger däremot att han endast tar 
emot om han har ett behov av det eller om det han blir erbjuden är snyggt. I övrigt så påstår 
respondent G att han påverkas särskilt mycket av butikerbjudanden vid införskaffning av 
textilier. 
 
"Jag blir inte störd av någon lockvara på sidan eller att det är några specialerbjudanden, ja 
jag kanske sneglar men det är inget som får mig att, tänka om i mina banor helt och hållet. 
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Jag går bara in och gör det jag ska sen går jag där ifrån." 
 

Respondent G uppger att han ser värde i textilier som uppfyller en funktion för honom. Han 
nämner även att det kan bli ett affektionsvärde, där han berättar att textilier som har funnits i 
släkten i flera generationer kan få ett personligt värde för respondent G. 
 
"Det blir som på nåt som… inte andligt men ja kanske andligt ändå också. Det blir större än 

bara själva tyget i sig. Det blir en historia bakom, […]" 
 
Respondent G tydliggör återigen att det är viktigt att de som han köper eller tar emot ska fylla 
en funktion. Han förklarar att om han inte ser någon användning eller kan nyttja textilierna blir 
det endast blir ett föremål som ligger och skräpar. Respondent G använder textilier tills de går 
sönder eller tills han blir tillsagd att byta dem. Vidare förklarar respondent G att de textilier 
som slits och går sönder oftast är de som han använder längst och som enligt honom själv är 
"som ett andra skinn". 
 
Avyttring av textilier 
Textilier som är så pass slitna att det inte går att skänka lämnar Respondent G till 
textilåtervinning. Om textilierna går att använda och fortfarande fyller sin funktion skänker 
respondent G bort dem, då någon annan kan få känna lycka av att använda dem istället. Vidare 
beskriver respondent G att han slänger textilier som är sönder eller mycket slitna i brännbart, 
då de därmed istället kan användas för att alstra fjärrvärme. Att respondent G väljer att avyttra 
textilier till fjärrvärme är på grund av att dessa tyger är kontaminerade med exempelvis 
målarfärg eller andra kemikalier som gör att tyget därmed måste behandlas innan det kan 
återvinnas. Den främsta anledningen till att respondent G skänker textilier är på grund av att 
han anser att det är onödigt att lägga de i soporna. Vidare förklarar respondent G att 
befolkningsmängden konstant ökar och att människor under sin uppväxt blir fostrad till att 
reflektera över hur saker och ting kan återanvändas. Respondent G förklarar även att det inte 
kostar lika mycket att återvinna ett material som redan är producerat mot av det kostar att skapa 
material på nytt. 
 
Respondent G uppger att föräldrarna under hans uppfostran har inverkat till hans positiva 
ställningstagande till en god resurshushållning. Vidare berättar respondent G att omgivningen 
bestående av kollegorna på hans arbetsplats påverkat honom när det gäller avyttring av olika 
typer av produkter. 
 
"Kanske blivit påverkad av mitt jobb nu där jag jobbar på ett återvinningsföretag. Det lär väl 

sätta sina avtryck, inte bara textilier men även andra material som man återvinner." 
 

"[...] som det här talesättet ”man blir som man umgås”, att oavsett du vill eller inte så tror 
jag att du blir präglad av sin omgivning eller på ett sätt du anpassar dig också, oavsett om du 

vill eller inte." 
 
Känslan som respondent G upplever efter avyttring av textilier är en lättnad, då han inte behöver 
reflektera kring dessa längre. Vidare förklarar han att textilierna då tillfaller någon annan och 
blir antingen ett problem eller "guldkant på tillvaron". Andra avyttringsalternativ som 
respondent G känner till förutom återvinning är secondhand och H&Ms egna insamlingssystem. 
 
De textilier som respondent G slänger i soporna är de som är kontaminerat och han därmed 
anser är textilier vilka inte går att göra fri från andra kemikalier som förstört tyget. Respondent 
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G förklarar att en återvinning av textilierna skulle kräva flera behandlingssteg, där ytterligare 
kemikalier tillsätts för att rengöra fibrerna i tyget. Därmed anser respondent G att det är bättre 
att skicka dessa till fjärrvärmeverket och låta det bli energi som värmer upp hushållen istället. 
 
Respondent G funderar över om typen av textilier har betydelse för hur han avyttrar dessa, men 
säger sedan att det nog inte har det. Vid ytterligare fundering påpekar respondent G att det bör 
ha en betydelse då polyester består av plast och bomullsyntet istället är växtbaserat. 
 
Respondent G är medveten om att de individer som lämnar in textilier på H&M erhåller en 
rabattkupong, men uppger att han inte värderar denna överhuvudtaget då han själv inte lämnar 
in textilier för pengarnas skull. Den främsta anledningen till att respondent G lämnar in textilier 
hos textilföretagen är på grund av att han värnar om andra människor och citerar att han gör det 
för "the greater good". 
 

"Man får en sån där kupong, men de skiter jag fullständigt i. Jag gör det inte för pengarna, 
att jag får nån rabatt […] struntar jag fullständigt i, det är helt oviktigt för mig det är bara 

att göra sig av med det så att någon annan kan få glädje" 
 
 
5.1.8	  Respondent	  H:	  Kvinna,	  24	  år,	  Umeå	  	  
Värderingar/Etisk ideologi 
Respondenten H valde bevarad miljö, hjälpsamhet och lojalitet som de tre mest betydelsefulla 
värderingarna i dennes liv. I övrigt valde även respondent H frihet, vidsynthet, social ordning, 
oberoende, social rättvisa och plikttrogenhet som ”mycket viktiga” värderingar i hennes liv. 
Det svarsalternativ som respondent H angav vid det etiska dilemmat härleder till den etiska 
ideologin subjektivist – neutral. 
 
Syn på textilier 
Respondent H införskaffar textilier både via butiker, men även allt mer via nätet. Vidare 
beskriver respondent H att hon har de hemtextilier hon behöver, vilka hon införskaffade vid 
inflyttningen i sin lägenhet för 3 år sedan. Vid anskaffning av textilier uppger respondent H att 
hon utgår från vad hon vill ha, men att det ändå skall vara värt sitt pris 
 
”[…] jag brukar bara tänka på vad jag är sugen på och vad jag vill ha för nå grejer och att 

det ändå är liksom prisvärt.” 
 

Respondent H hävdar omgivningen påverkar henne indirekt vid anskaffning, men att hon även 
upplever att hon kan bli inspirerad av andra. Vidare förklarar respondent H att de textilier som 
hon haft under en lång tid och eventuellt fäst sig vid har ett värde för henne. Fortsättningsvis 
beskriver respondent H att hon rensar när någonting är trasigt eller då hon inte längre har plats 
i garderoben. 
 
Beteende inom avyttring av textilier 
Respondent H uppger att hon slänger de textilier som gått sönder och i annat fall lämnar hon 
textilier till Myrorna eller Röda korset. Anledningen till att respondent H avyttras textilier på 
det sätt hon gör beror på att även om hon har försöker laga textilier, håller tyvärr inte dessa 
lagningar särskilt länge. Att sälja kläder är även något som respondent H nyligen börjat med 
via en app i sin telefon. En vän till respondent H köpte nämligen ett par skor till henne som var 
i fel storleken och då kände respondent H att hon kunde försöka sälja dessa istället. 
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”[…] just det jag har faktiskt skaffat mig en app nu som man kan sälja kläder också, sälja 
vidare secondhand” 

 
Respondent H berättar att hennes mor under uppväxten rensade garderoberna för att ge textilier 
till antingen en bekant, Myrorna eller Röda korset, vilket hon tror även har påverkat hennes 
avyttringsbeteende. Textilier som är trasiga slänger respondent H, liksom sin mor som inte 
sparar på något. Vidare förklarar respondent H att hon ibland slänger textilier på grund av 
bekvämliga skäl och upplever då en lättnad att bli av med dem. 
 
”Ibland när jag slängt grejer så känner jag att det kan vara skönt, eftersom att då kanske jag 

borde ha slängt dem för ganska länge sen, men har hållt fast vid dem, haha.” 
 
Respondent H tillkännager däremot att det känns bättre att lämna vidare textilier till andra som 
kan nyttja dessa och förhoppningsvis hjälpa andra på så sätt. 
 

”[…]man skulle kunna hjälpa folk, om man har grejer som man själv inte använder eller 
behöver.” 

 
”[…]om man ger bort grejerna så känns det ändå bra att man förhoppningsvis kan hjälpa 

nån.” 
 

Andra tillvägagångssätt vid avyttring av avlagda textilier vilka respondent H är medveten om 
är loppmarknad, secondhand, ge vidare till fattiga barn samt möjligheten att få textilier i arv. 
Respondent H är även medveten om att det går att sälja textilier via Facebook. Då respondent 
H upplever att det inte är värt att försöka laga textilier som är sönder väljer hon att lägga dessa 
i soporna. 
 
Respondent H har hört talats om textilbutikernas egna insamlingar av textilier oavsett slitage, 
men har däremot inte använt sig av dessa men inger en positivt inställning till dem. 
Rabattkupongen är däremot är det inte som lockar respondent H att lämna textilier, utan det är 
återvinningen i sig oavsett slitage på textilierna. Rabattkupongen ser respondent H endast som 
”ett plus i kanten”. 
 
 
5.1.9	  Respondent	  I:	  Kvinna,	  23	  år,	  Umeå	  	  
Värderingar/Etisk ideologi 
Respondent I angav bevarad miljö, social rättvisa och ett omväxlande liv som de tre mest 
betydelsefulla värderingarna i hennes liv. Hon angav även frihet, vidsynthet, social ordning, 
hjälpsamhet, nyfikenhet och lojalitet som ”mycket viktiga” vägledande värderingar i hennes 
liv. Inom det generella etiska dilemmat angav respondent I det svarsalternativ som härleder till 
den etiska ideologin absolutist. 
 
Syn på textilier 
Respondent I anskaffar textilier i butiker, men även via secondhand. Vidare beskriver 
respondent I att textilierna ska passa in enligt hennes efterfrågan, oavsett om det gäller färg och 
modell. Respondent I resonerar att secondhand är ett bättre alternativ ur miljösynpunkt, men 
upplever att det då kan vara svårare att finna det hon söker. 
 

”[…] om man tänker miljösynpunkt så, ehm då är det ju såklart bättre och handla 
secondhand, så det kanske man försöker göra så ofta som möjligt, men det är inte alltid man 
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hittar det man vill ha så.” 
 

Då respondent I bor med sin sambo förklarar hon hur det ibland kan uppstå kompromisser vid 
inköp och anser därmed att hennes omgivning påverkar henne till en viss del vis anskaffning. 
Respondent I är student vilket enligt henne bidrar till att hon kanske köper det som är billigast 
och lättåtkomligt. Fortsättningsvis förklarar respondent I att hon inte införskaffar allt för ofta 
och försöker därför förbruka och använda textilier optimalt innan hon slänger eller återanvänder 
dem. 
 
Beteende inom avyttring av textilier 
Textilierna som fortfarande anses användbara enligt respondent I lämnar hon till 
secondhandbutiker. Respondent I uppger däremot att hon även ger sådant hon inte vill ha till 
sin syster, men om textilierna istället är trasiga använder hon dem som trasor. Respondent I 
slänger textilier när hon anser att det är så trasigt och inte längre går att utnyttja. 
 

”Slänga det gör jag om det verkligen är sönder och det verkligen inte går o använda.” 
 
Anledningen till att respondent I lämnar textilier till secondhand är på grund av att hon upplever 
en positiv känsla över att andra då kan få användning av dessa. Dessutom förklarar respondent 
I att secondhand är ett bättre alternativ både för miljön och samhället i stort. 
 

”[…] för att man vet att någon annan kan använda det och det är såklart bättre för miljön 
och för alla.” 

 
Att respondent I använder textilier som trasor är för att hon anser att det är ett enkelt och 
bekvämt alternativ. Respondent I tror att hennes omgivning till en viss del påverkar hennes sätt 
att avyttra textilier, där kompisar som också lämnar till secondhand bidrar till att göra fler 
medvetna om att det faktiskt är ett alternativ. Vidare förklarar respondent I att media såsom TV 
har en påverkan genom att bidra med mer kunskap. Respondent I känner däremot inte till 
textilbutikernas egna insamlingar av textilier oavsett slitage och märke, men uppvisar en positiv 
inställning till detta engagemang. Detta då respondent I upplever att det är svårt att veta exakt 
vad som förväntas av en vid avyttring av textilier. 
 

”När man är liksom, samlat på sig så mycket kläder att de börjar gå sönder och man 
verkligen behöver kasta dem så, det är faktiskt ganska ”luddigt” just vad man ska göra med 

kläderna.” 
”[…] det är ett ganska så här outforskat område känns det som, som att det kanske är många 

som inte har information och kunskap om vad man ska göra med tyger.” 
 

Rabattkupongen som individer erhåller efter att ha lämnat in textilier ser respondent I som en 
bidragande faktor till att själv lämna textilier hos textilföretagen. 
 
 
5.1.10	  Respondent	  J:	  Man,	  25	  år,	  Umeå	  
Etiska ideologier 
Respondent J har angett nyfikenhet, plikttrogenhet och lojalitet som de mest betydelsefulla 
vägledande värderingarna i hans liv. Vidare har respondent J även angett oberoende som en 
värdering som är mycket viktig medan hjälpsamhet och social rättvisa enligt respondent J är 
viktiga värderingar som vägleder honom i hans liv. I det etiska dilemmat har respondent J angett 
svarsalternativet som fångar den etiska ideologin subjektivist- neutral. 
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Syn på textilier 
Respondent J införskaffar sig textilier i butiker. Näthandel och secondhand används ytterst 
sällan av respondenten. Respondent J uppger att kvalité och pris är viktiga faktorer, men att 
användbarheten är den vitalaste faktorn för honom vid anskaffning. Respondent J är övertygad 
om att omgivningen påverkar hans sätt att anskaffa textilier, både hans manliga vänner, men 
även familjen under hans uppväxt. Respondent J beskriver att en önskan om att tillhöra en 
särskild grupp kan bidra till att han införskaffar märkeskläder, trots att dessa kan vara betydligt 
dyrare. Respondent J beskriver även hur olika typer av kläder kan definiera olika typer av 
grupper, där kläderna definierar vilken tillhörighet en individ har. 
 

” I gruppdynamiken, i en studiegrupp eller en arbetsgrupp eller en klass. Det är ju en helt 
annan grej om du tillhör en grupp. Typ som skatare, finkläda skjortnissar, det är ju 

grupptillhörigheten.” 
 

Textilier som har en god användbarhet är viktiga för respondent J. Vidare beskriver respondent 
J att han även värdesätter kvaliteten som utgör livslängden på textilier, där det är bekvämt att 
inte känna ett måste att uppgradera eller byta ut textilier alltför ofta. Respondent J använder 
textilier under olika lång tid beroende på typen av textil. Han använder underkläder och 
strumpor i maximalt två år. Handdukar använder respondent J väldigt länge, däremot använder 
han inte lakan lika länge som handdukar. 
 
Avyttring av textilier 
Tillvägagångssättet för avyttring av olika textilier varierar för respondent J, där denne slänger 
sockar och underkläder i soporna och lämnar kläder till second hand. Respondent J beskriver 
att hans flickvän tar hand om hans kläder om de är trasiga och lämnar in på textilåtervinning. 
Vidare berättar Respondent J att under hans uppväxt var det istället hans mor som tog hand om 
avlagda kläder för att lämna dem till secondhand. 
 
Respondent J beskriver att hans tillvägagångssätt för att avyttra textilier beror på bekvämlighet 
och lathet, men även omgivningens påverkan. Andra faktorer som gör att respondent J väljer 
att avyttra textilier är på grund av att de tar plats i hans hem. Vidare beskriver respondent J att 
han själv slänger småsaker, då någon annan alltid har tagit hand om de större textilierna. 
Känslan som respondent J erhåller efter avyttring av textilier är positiv, då han uppger att det 
aldrig är fel att rensa garderoben, men även att textilierna istället kan skänkas till behövande 
barn. Ett annat sätt som respondent J känner till inom avyttring av textilier är att de finns de 
som tar hand om textilier och gör om dem till lapptäcken exempelvis. Respondent J uppger att 
han själv inte gör det detta. 
 
Respondent J uppger att han slänger textilier i soporna som enligt honom utgör en liten andel 
av hela systemet och därför inte spelar någon roll. Vidare förklarar respondent J att typen av 
textilier har betydelse för hur han avyttrar. Underkläder slänger respondent J då han ser de som 
privata ägodelar. Kläder väljer respondent J däremot att skänka till exempelvis Röda korset. 
Lakan och handdukar är däremot mer besvärligt att avyttra enligt respondent J. 
 

”Om man haft bil, hade man ju lättare kunnat åka till en återvinningsstation där de har för 
textilier utan det så har då inte jag något bra sätt att göra mig av med lakan på.” 

 
Respondent är medveten om att textilföretag såsom H&M har ett insamlingssystem för textilier 
och individer som lämnar textilier mottar i gengäld en rabattkupong. Respondent J lämnar 
personligen inte in avlagda textilier på H&M, då det inte är en butik han finner intressant. 
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Respondent J påpekar att butiker, vilka riktar sig primärt åt män, också bör ha 
insamlingssystem, då det skulle motivera honom att lämna textilier för återvinning. 
 

”Jag har en fundering på varför det är mer åt kvinnliga affärer som har 
återvanvändningssystem. H&M är ju helt klart båda två, men om man frågar dom flesta så 

säger dom nog att dom att H&M är mer för kvinnor och kvinnor som handlar åt sina barn. Så 
varför räcker man ut handen mer åt kvinnor än män?” 

 
”Den dära bonuschecken på 50 kronor i en butik där jag är intresserad av kläderna, kontra 

H&M där jag inte är intresserad av kläderna, det är klart det skulle påverka. ” 
 

 
 
5.1.11	  Respondent	  K:	  Man,	  29	  år,	  Stockholm	  	  
Värderingar/Etisk ideologi 
Respondent K angav Lojalitet, plikttrogenhet och social ordning som de mest betydelsefulla 
vägledande värderingar i dennes liv. Respondenten K angav social makt och auktoritet som 
"mindre viktiga" värderingar. Värderingen kreativitet har respondent K klassificerat som "inte 
viktig". På det etiska dilemmat anser respondent K att de svarsalternativ som representerar den 
etiska ideologin subjektivist - neutral, är det alternativ som bäst överensstämmer med hans 
agerande. 
 
Syn på textilier 
När respondent K anskaffar textilier sker detta i butikerna som finns i större butikskedjor. Två 
kriterier, pris och kvalitet, är särskilt viktiga när han anskaffar textilier. Respondent K beskriver 
att han influeras av sin omgivning, särskilt kollegor som rekommenderar kläder och butiker till 
honom, vilket han gärna nyttjar. Enligt respondent K sänder även kläder ut en signal om 
personens personlighet. 
 

”Ja hur andra ska uppfatta en och så och genom det så kan man bygga sin person på kan 
man säga. ” 

 
Vidare menar respondent K att kläder ger honom värde då han inte behöver gå runt oklädd och 
bli frusen. 
 
Avyttring av textilier 
Respondent K införskaffar inte textilier särskilt ofta och de han införskaffat använder han under 
en kortare tid och lägger sedan undan dem. Hela kläder som fortfarande har en funktion ger 
respondent K bort till bekanta, vilka då först och främst är släktingar eller familj. Respondent 
K beskriver att detta tillvägagångssätt att avyttra textilier faller sig naturligt för honom då han 
växt upp med att släkten gjort på samma sätt, där de bytt eller gett vidare textilier till varandra. 
Textilier som är sönder lägger respondent K i soporna. 
 

”Man ha gett lite hit och dit, det var så inom släkten, att man kommit med klädpåsar […]”. 
 
Respondent K beskriver även att hans familj ställer ut kläder på loppmarknad där hans moster 
och mamma framförallt är de som är engagerade. Enligt respondent K känns det positivt att 
skänka bort textilier som han inte längre använder, dels då dessa kan nyttjas av någon annan 
och textilens livslängd därmed förlängs. Ett annat skäl till att respondent K upplever en positiv 
känsla då han skänker bort textilier är att han får bort textilier som annars tar plats i hemmet. 
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”Det kan användas en längre tid… det behöver inte göras om på nytt, det behöver inte 

slängas och brännas utan det kan användas en längre tid liksom så […] att den här personen 
som fick det behöver inte köpa, istället kan få det”. 

 
Respondent K är övertygad att hans sätt att avyttra textilier påverkas av hans omgivning. 
 

" Ja absolut, det är ju mycket på grund av min omgivning eller framförallt då min familj då 
eller släkt som jag berättade då, som gör att jag kanske inte bara slänger saker direkt jag inte 

tycker det är fint, utan jag hör av mig och sådär". 
 

Respondent K anser att han avyttrar olika textilier på olika sätt. Lakan och handdukar ger han 
inte till släkt och familj som han istället ger bort kläder till, vilka han inte längre använder. 
Respondent K berättar att han även är medveten om att textilier kan läggas i "Uff- lådor". Vidare 
berättar respondent K att han väljer att lägga textilier, vilka är trasiga och smutsiga i soporna 
istället för "Uff-lådor", då det finns skriftliga direktioner om att trasiga textilier inte får lämnas 
i dessa Uff-lådor. 
  
Respondent K var inte medveten om att textilbutikerna H&M och Hemtex har ett 
insamlingssystem, där individer vilka lämnar in textilier erhåller en rabattkupong. Respondent 
K har en positiv inställning till detta initiativ och anser att ett sådant gynnar både konsumenter 
och butikerna själva. Respondent K menar att den enda kostnaden som individer utsätts för är 
den tid det tar för dem att färdas till butiken, vilket han ser som mindre bekymmersamt då de 
belönas med en rabattkupong. 
 
 
5.1.12	  Respondent	  L:	  Kvinna,	  54	  år,	  Mora	  	  
Värderingar/Etisk ideologi  
Respondent L angav social rättvisa, frihet och bevarad miljö som de tre mest betydelsefulla 
värderingarna i hennes liv. Respondent L klassificerade även oberoende som en "mycket 
viktig" vägledande värdering i dennes liv. Inom det etiska dilemmat valde respondent L det 
svarsalternativ som härleder till den etiska ideologin exceptionist. 
 
Syn på textilier  
Respondent L uppger att textilier införskaffas både via nät och butikskedjor, men mestadels 
inhandlar respondent L textilier i butiker. Respondent L anser sig vara medveten angående 
kvalité och försöker tänka så oavsett textilier vid anskaffning. Vidare förklarar respondent L att 
hennes kvalitetmedvetenhet kan medföra större kostnader än vad textilier med lägre 
kvalité utgör vid inhandling. Omgivningen påverkar respondent L vid anskaffning på så sätt att 
hon får mycket inspiration från mode såsom tidningar till införskaffning av textilier. För 
respondent L har textilier ett mycket betydelsefullt värde då hon ser det som sitt största intresse. 
 

”[…] jag lever i en värld med tyger, som är liksom mitt stora intresse. Så textilier betyder 
jättemycket för mig. Jag både skapar i det och både använder och så, så det är mycket 

betydelsefullt för mig.” 
 
Respondent L upplever inte textilier som en förbrukningsvara, utan äger istället textilier i flera 
år. Kvalité lyft återigen fram som en viktig aspekt då respondent L anser sig vara ”försiktig med 
att inhandla”. 
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Beteende inom avyttring av textilier 
Respondent L avyttrar textilier olika beroende på typen av textilier, där hon i förstahand 
försöker sälja kläder. I andrahand går respondent L till Röda korset med det hon inte kan sälja, 
i övrigt så slänger hon textilier. Anledningen till att respondent L avyttrar textilier på det sätt 
hon gör beror på att hon inte känner till andra avyttringsalternativ. Möjligtvis ger respondent L 
bort textilier om någon bekant vill ha dessa. De kläder som respondent L säljer tillhörde hennes 
barn innan de växte ur dem. Om det är märkeskläder anser respondent L att dessa är för fina för 
att bara ge bort och tjänar då hellre gärna en liten inkomst på dessa. Kläder som inte går att sälja 
ger respondent L till en nära vän som hon vet har barn som skulle passa i de storlekarna. I de 
fall som respondent L inte har någon bekant ger hon textilierna till Röda korset och tänker att 
någon annan kan utnyttja dem istället. 
 
Respondent L upplever att omgivningen påverkar vid avyttring, på så sätt att en utbredd 
diskussion om att tänka mer miljösmart har etablerats på senare tid samt att det blivit trendigt 
att använda sig av sociala medier. Respondent L uppger att hon själv inte använder sig av 
sociala medier. 
 

”Det har ju blivit väldigt modernt och det är ju ute på sociala medier så här att man har 
loppis eller man byter kläder, att det är en trend och sälja och såna här saker, det var det inte 

för ett par år sen.” 
 
Andra faktorer som respondent L anser påverka henne vid avyttring av textilier är att hon själv 
försöker använda textilier så länge som möjligt. Fortsättningsvis förklarar respondent L att hon 
försöker tänka på miljön då hon antingen lämnar, återvinner eller säljer textilier och inte bara 
slänger dessa. Respondent L upplever en positiv känsla när hon avyttrat textilier då det är både” 
rent och bra hemma”. Andra sätt som respondent L känner till vid avyttring av textilier och 
nämner är att hon syr mycket med lappteknik och sparar mycket textilier, såsom till exempel 
gamla jeans för att kanske reparera andra byxor som gått sönder. Vidare förklarar respondent L 
att det går att väva mattrasor av gamla textilier. Respondent L tillkännager däremot att hon har 
slängt textilier i soporna och att det är oavsett typen av textilier som hon anser att hon förbrukat 
upp helt och hållet. 
 
Respondent L hade ingen kännedom om textilbutikernas egna insamlingssystem oavsett slitage 
på textilierna, men har en positiv inställning till dem. Respondent L tycker att det är bra att 
butikerna tar ansvar för sina produkter. 
 
”Om butikerna finns här. Så låter det väl bra, det låter ju jättebra. […] jag tänker så här att 
då tar ju affärerna också ett ansvar för vad man säljer kanske. Jag tänker som H&M de är ju 
lite slit och släng, om de då får tillbaka en massa så kanske de tänker också, på det här med 

hållbarhet och sånt där. Men det måste ju va en bra tanke.” 
 
Respondent L påpekar däremot att de textilbutiker som hon själv är kund hos tilltalar henne 
mer. 
 
”H&M kanske inte skulle locka mig, men om jag hade fått en kupong från Hemtex som jag är 

kund hos såklart så lockar det att gå tillbaks.” 
 
Avslutningsvis tillägger respondent L att hon erhållit en liten lärdom, då hon själv stoppar skor 
och annat i soporna, men att det nog är bättre att lämna dessa till H&M. 
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”[…] man får ju lite tankeställare själv liksom, vad man egentligen gör då. Jag stoppar ju 
skor och allt möjligt i soporna, kanske inte är så lyckat, det är ju bättre att gå till H&M med 

det, haha!” 
 

 
5.1.13	  Respondent	  M:	  Man,	  15	  år,	  Mora	  	  
Värderingar/Etisk ideologi 
Respondenten M angav frihet, bevarad miljö och lojalitet som de tre mest betydelsefulla 
värderingarna i dennes liv. Ytterligare värderingar som respondent M valde att klassificera som 
”mycket viktiga” var: vidsynthet, social ordning, social rättvisa, välstånd och hjälpsamhet. 
Inom det etiska dilemmat valde respondenten det svarsalternativ som klassificerar den etiska 
ideologin exceptionist. 
 
Syn på textilier 
Respondent M införskaffar textilier i butiker och då är det viktigt att dessa är fina, men 
även framställda under goda arbetsvillkor. Omgivningen såsom kompisar och klasskamrater 
påverkar respondent M vid anskaffning av textilier, framförallt kläder. Respondent M berättar 
att denne ser värde i textilier beroende på typen av textilier. 
 

”Ja men jeans, det har man väl när man ska vara så här fin och det är väl lite mer värde i 
dem, till skillnad från ett par mjukisbyxor, som man bara kan ha, som det inte gör så mycket 

om de går sönder.” 
 

Vidare förklarar respondent M att han använder textilier tills det är utslitna eller till dess då han 
vuxit ur dem. 
 
Beteende inom avyttring av textilier 
Respondent M avyttrar textilier genom att lämna de i textilcontainer, där textilierna då går till 
hjälpverksamhet. 
 
”Det är väl bra om inte jag kan ha dem kanske någon annan som inte har råd med kläder kan 

använda dem.” 
 
Respondent M förklarar att hans omgivning påverkar honom på ett bra sätt vid avyttring och 
att återvinning är positivt. Vidare förklarar respondent M att kläder som han själv vuxit ur 
överlämnas till kompisar. 
 
"[...] om jag växt ur då kan man ge till någon kompis kanske och då påverkas ju dem kanske 

bra – då sparar de pengar." 
 
Andra faktorer som gör att respondent M väljer att avyttra textilier så som han gör beror på att 
han anser att det är bra att vara sparsam med resurser. Samtidigt är det bra för dem som inte har 
en förmögenhet att istället få kläder, som till exempel flyktingar förklarar respondent M. Vidare 
får även respondent M ett bra samvete och en positiv känsla när han avyttrar textilier genom att 
skänka eller ge bort dessa. Respondent M känner inte till några andra avyttringsalternativ 
gällande textilier, förutom skänka och återvinna. Respondent M uppger däremot att han slänger 
textilier som är trasiga i soporna, då de inte går att förbruka längre. Typen av textilier har 
betydelse för hur respondent M avyttrar dessa då han uppger att han inte skänker en handduk, 
utan den kan istället komma till användning i garaget. 
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Respondent M uppger att han inte hade kännedom om textilbutikernas egna insamlingssystem, 
men ansåg att det är ett bra alternativ om textilierna ändå inte används. Rabattkupongen som 
erhålles i utbyte är kanske inte något som motiverar, men ändå något som respondent M ser 
som positivt. 
 

”Ne men det är väl bra om man inte använder någonting, då kan man lämna in det och få 
rabatt, eller vad det var.” 

 
 

5.1.14	  Respondent	  N:	  Man,	  58	  år,	  Mora	  
Värderingar/Etisk ideologi 
Respondent N valde social ordning, plikttrogenhet och bevarad miljö som de tre mest 
betydelsefulla värderingarna. Respondent N angav även frihet, vidsynthet, ett omväxlande liv, 
oberoende, social rättvisa och lojalitet som ”mycket viktiga” vägledande värderingar i dennes 
liv. Inom det etiska dilemmat valde respondent N det svarsalternativ som härleder till den etiska 
ideologin subjektivist – neutral. 
 
Syn på textilier 
Respondent N uppger att han införskaffar textilier såsom träningskläder på butiker som till 
exempel Intersport och att han ytterst sällan går till övriga butiker såsom Dressman. I övrigt 
förklarar respondent N att kvalité är viktigt vid anskaffning av textilier, men tillägger även att 
passform också är en viktig faktor. Respondent N upplever att allt i en omgivning påverkar 
människor, vare sig det är media eller människor. Vidare förklarar respondent N att denne 
förespråkar både snygga och funktionella textilier och att det är de två faktorerna som utgör 
värdet i en textil. Respondent N uppger att han inte införskaffar textilier allt för ofta, utan 
använder istället textilier tills de går sönder. 
 
Beteende inom avyttring av textilier 
Respondent N berättar att denne går till textilcontainer med avlagda kläder, men att gamla lakan 
sparas och används istället som putstrasor eller blir trasmattor. Vidare förklarar respondent N 
att individer är hänvisade till dessa textilcontainer och att det självklart påverkar 
avyttringshanteringen. 
 

”[…] så att man inte slänger hur som helst och knölar ner det i kompost och grejer […] Så 
blir man väl påverkad […] det finns ju speciella kärl och grejer och stationer som tar emot – 

Återvinningsstationer och allt sånt där.” 
 

Andra faktorer som har påverkat respondent N att avyttra textilier så som han gör kan han inte 
förnimma sig om, då han uppger att han inte avyttrar textilier allt för ofta. Vidare beskriver 
respondent N att det känns positivt att bli av med lite när det väl är utrensat, då han dessutom 
får mer utrymme i garderoben. Andra avyttringsalternativ som respondent N känner till är 
Livsnerven/Livslinan som tar emot kläder likt Röda korset. Respondent N uppger att han inte 
slänger textilier i soporna. Typen av textilier har däremot ingen betydelse för hur respondent N 
väljer att avyttra dessa. 
 
Respondent N hade ingen kännedom om textilbutikernas egna insamlingssystem av textilier 
oavsett slitage, men upplever det inte som ett alternativ för honom själv. Respondent N förklarar 
att om textilinsamling istället hade funnits där respondenten införskaffar textilier och vid behov 
kan köpa nya, skulle det innebära ett smidigt alternativ för honom. Vidare uppger respondent 
N att det inte rabattkupongen som lockar, utan att butikerna istället tar över 
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förfogandet av textilierna. 
 
”Jag kan ju inte gå på Hennes.. eller vad ni sa för nå och handla mina sportkläder heller, för 

dem har inte det jag vill ha, nej.” 
 

 
5.1.15	  Respondent	  O:	  Kvinna,	  25	  år,	  Karlstad	  	  
Värderingar/Etisk ideologi 
Respondenten O valde frihet, social ordning och social rättvisa som de tre mest betydelsefulla 
värderingarna i hennes liv. Utöver dessa valde respondent O även bevarad miljö, oberoende 
och lojalitet som ”mycket viktiga” vägledande värderingar i dennes liv. Inom det generella 
etiska dilemmat ansåg respondent O att alternativet som härrör till den etiska ideologin 
subjektivist – negativ, stämmer bäst in på henne själv. 
 
Syn på textilier 
Respondent O uppger att hon oftast införskaffar textilier via näthandel, mycket inhandlas då 
från utlandet. Respondent O förklarar att shopping via internet är ett smidigt alternativ för henne 
själv. Kriterier vilka respondent O anser viktiga vid införskaffning är att textilierna ska vara 
snygga, men även inte vara allt för dyra då respondent O beskriver att hon inhandlar på impuls. 
Respondent O upplever inte att hennes omgivning påverkar hennes sätt att anskaffa textilier. 
Respondent O byter ut textilier relativt ofta, då hon blir ledsnar på dem, därför har textilier inte 
något större värde för henne. Att lägga mycket pengar på textilier är därför inget som respondent 
O ser som nödvändigt. 
 
”Nej inget större värde. Jag har det mer som att jag shoppar lite mer på impuls. Byter ut det 

ganska ofta […]” 
 
Respondent O använder hemtextilier längre än kläder då hon upplever att hon inte ledsnar lika 
fort på dessa. Vidare uppger respondent O att kläder byts ut efter ett par månader om hon 
upplever att det inte längre är modemässigt korrekta. 
 
Beteende inom avyttring av textilier 
Respondent O berättar att hon brukar ge bort kläder som hon inte vill behålla till folk hon 
känner, men om textilierna är allt för slitna väljer hon att lämna dessa till Myrorna. Hemtextilier 
såsom lakan och handdukar använder respondent O även om dessa är något slitet, men om 
de går sönder eller blir missfärgat slänger hon dessa. 
 
”[…] det är ingen som vill ha det ändå och det finns ju inte direkt nå sån här textilinsamling 

bara för slitet. Utan det är mest Myrorna som ska ha hela och rena kläder eller så är det här i 
Karlstad i alla fall” 

 
Respondent O säger att hon blir påverkad av sin omgivningen vid avyttring av textilier, då hon 
är medveten om människor som inte har det alltför bra ställt. Bekvämlighet är ytterligare en 
bidragande faktor som påverkar respondent O vid avyttring av textilier. Respondent O känner 
en trygghet att gå med textilier till Myrorna, då hon annars upplever att hon inte vet var hon ska 
gå och sortera textilierna 
 
”Annars så vet man inte riktigt vart man ska sortera det och det finns liksom inget bra ställe 

för det här.” 
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Respondent O upplever en positiv känsla efter att hon avyttrat textilier, bland annat för att 
”saker blir urvärlden”, men även då textilier går till andra som har nytta av dessa. Övriga 
alternativ vid avyttring av avlagda textilier som respondent O känner till är sociala medier 
såsom Blocket och Tradera. Respondent O misstänker att det existerar fler avyttringsalternativ 
utöver de som hon är medveten om. Respondent O brukar slänga hemtextilier såsom handdukar 
och lakan då hon upplever att det inte finns något ställe att lämna dessa på. Ur hygienskäl 
slänger även respondent O underkläder såsom trosor och ”bikinisar”, då hon upplever dessa 
som personliga tillhörigheter. 
 

”[…] underkläder, ”bikinisar” det skulle jag ju aldrig lämna till återvinning eller så, utan 
det vill jag ju gärna slänga i soporna […]” 

 
Typen av textilier har absolut en betydelse för hur respondent O väljer att avyttra dessa. 
Respondent O förklarar att hon inte vill att någon annan ska erhålla underkläder efter henne. 
Det som lämnas bort bör kunna användas menar respondent O. Respondent O kände till att 
H&M har en textilinsamling, men uppger att hon inte sett en sådan textilinsamling i Karlstad. 
Respondent O upplever dock att det känns bättre att skänka till Myrorna eller Röda korset än 
till textilbutikerna, men har ingen förklaring till detta. 
 
 
5.1.16	  Respondent	  P:	  Man,	  21	  år,	  Timrå	  
Värderingar/Etisk ideologi 	 
Respondenten P anser att frihet, social ordning och lojalitet är mycket viktiga värderingar som 
vägleder honom i hans liv. Vidare anser respondent P att värderingarna oberoende och 
plikttrogenhet också är "mycket viktiga". Inom det etiska dilemmat valde respondent P 
svarsalternativet som karakteriserar den etiska ideologin subjektivist - neutral. 
	 
Syn på textilier 
Respondent P anskaffar textilier i butiker och anser att omgivningen inte påverkar hans sätt att 
anskaffa dessa. När respondent P anskaffar textilier finns det flera kriterier han utgår ifrån, då 
det ska vara ett behagligt material samt att utseendet är väldigt viktigt. Respondent P beskriver 
att han följer dessa kriterier mest omsorgsfullt vid anskaffning av kläder, men han menar även 
att andra typer av textilier går att utskilja kvalitetsmässigt. Enligt respondent P har textilier olika 
värde, där textilier som kostar mer även har ett högre värde och behandlas mer omsorgsfullt. 
 

”Jaa eller det beror ju på vad man köper, om man köper ett par byxor för 2000 så kommer 
man ju inte ut och hoppa i lera med dom.” 

 
Respondent P menar att livslängden på textilier är olika beroende på dess kvalité och att han då 
avgör när de bör avyttras genom att känna på materialet för att bedöma hur slitet det är. 
 
Avyttring av textilier 
Respondent P avyttrar textilier som inte är för slitna genom att lämna de till Erikshjälpen eller 
secondhand, vilket är ett tillvägagångssätt som hans mor använder sig av och som därmed 
inspirerat honom till att anamma. Respondent P påpekar även att hans flickvän påverkar honom 
vid avyttring av textiler, då respondenten upplever att kvinnor är mer noggranna än män. 
 
Anledningen till att respondent P avyttrar textilier som han gör beror på att han upplever det 
som ett enkelt alternativ. Respondent P upplever en positiv känsla när han lämnar textilier till 
Erikshjälpen och secondhand, detta då han inte tycker om att lägga hela textilier i soporna och 
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istället kan låta andra människor få dem. 
 
"[…] istället för att slänga det så åker jag dit liksom för jag vet att folk kan behöva det, så då 

åker jag dit istället då.” 
 
Respondent P avyttrar olika typer av textilier på olika sätt, där underkläder och T-shirtar som 
han anser är för slitna inte lämnas vidare. Textilier som är mycket slitna, vilka respondent P 
anser att ingen skulle vilja ta emot, avyttrar han istället genom att lägga i soporna. 
 
Respondent P anser att det hans flickvän som gjort honom medveten om att H&M har ett 
insamlingssystem, där individer som lämnar textilier belönas med en rabattkupong. Respondent 
J är positivt inställd till detta och anser att han gärna skulle nyttja systemet och erhålla en 
rabattkupong. 
 
 
5.1.17	  Respondent	  Q:	  Kvinna,	  58	  år,	  Boden	  
Värderingar/Etisk ideologi 
Enligt respondenten Q är frihet, social ordning och bevarad miljö mycket viktiga värderingar i 
hennes liv. Social makt och auktoritet är två värderingar vilka hon anser vara mindre viktiga. 
Inom det etiska dilemmat ansåg respondent Q att svarsalternativet som karakteriserar den etiska 
ideologin absolutist stämde bäst in på hennes agerande. 
 
Syn på textilier 
Respondent Q anskaffar textilier på olika butiker. När respondent Q anskaffar textilier beaktar 
hon hållbarhetsaspekter men det är även viktigt att textilierna är snygga, där särskilt kläder ska 
ha en passform som sitter snyggt på henne. Vidare anser respondent Q att priset är en avgörande 
faktor om hon anskaffar det eller inte, men även att det ska vara lätthanterligt när det gäller att 
tvätta och ta hand om det. Kriterier som istället är viktiga vid hemtextilier såsom handdukar 
och gardiner är att färgerna matchar det rum som dessa finns i, men även att det har en lång 
livslängd. Vidare är det viktigt för respondent Q att handdukar består av ett behagligt material. 
Respondent Q beskriver att hon påverkas av omgivningen då hon anskaffar textilier genom att 
hon reflekterar över producenterna bakom produkterna. 
 
Respondent Q berättar att hon anskaffar textilier främst då hon har ett behov. Respondent Q ser 
textilier som en nödvändig ägodel, men ibland anskaffar hon textilier enbart för att hon ansåg 
att det var särskilt fint trots att hon egentligen inte är i behov av det. Respondent Q använder 
både kläder och hemtextil väldigt länge och avyttrar dem när de är utslitna. 
 

"Ja jag har ju inte gått upp i vikt så mycket, så att jag har ju många kläder som jag faktiskt 
kan ha sen jag var hur ung som helst." 

 
Kläder gör respondent Q sig av med på grund av att de är slitna eller då hon inte nyttjar dem 
längre. Hemtextilier såsom lakan använder respondent Q när hon är på stranden, då de går att 
tvätta och som hon sedan avyttrar när de är alltför slitna. 
 
Avyttring av textilier 
Textilier som enligt respondent Q fortfarande har en funktion lämnar hon till secondhand. 
Vidare beskriver respondent Q att när hennes barn var små gav hon i förstahand bort barnkläder 
till bekanta med egna småbarn. Respondent Q tror att hon påverkar sin omgivning som är lärare 
och vill därmed informera elever för att inspirera dem till att avyttra textilier på ett hållbart sätt. 
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Respondent Q har en positiv inställning till textilbutikers insamlingssystem och väljer gärna att 
lämna textilier till dem då hon ska avyttra textilier. 
 

"Alltså man vill ju bli av med grejerna och det känns ju bra om det sker på ett hållbart sätt. 
Och det ska vara enkelt också och det är enkelt för mig." 

 
Respondent Q upplever en positiv känsla då hon lämnar in på textilbutiker då hon är medveten 
om de stora mängder resurser som krävs vid produktionen av dessa. Respondent Q förklarar att 
utöver att lämna textilier till vänner eller till insamlingsplatser också går att elda upp textilier 
eller slänga dem i brännbart. Vidare beskriver respondent Q att det går att lämna textilier på 
Kupan som är en secondhandbutik. Respondent Q har även sett på TV att det finns ställen där 
folk kan lämna in textilier och samtidigt låna andra, men att det systemet inte finns i Boden. 
 
Respondent Q berättar att hon slänger nylonstrumpor i soporna, detsamma gäller även om hon 
har någon textil som är mycket smutsig eller halvrutten. 
 
”[…] eh typ att man hittar något som är halvruttet alltså luktar illa, något som förvarats blött 

så att det är förstört helt och hållet, då skulle jag nog kasta det, i brännbart.” 
 
Respondent Q resonemang gällande avyttring av textilier varierar beroende på dess skick. Hon 
väljer att lämna in textilier som är sönder till textilbutiker som har insamlingssystem i Boden. 
Textilier vilka hon inte använder men som fortfarande har en funktion lämnar hon in till 
secondhand butiker såsom Kupan. 
  

Respondent Q är medveten om att textilbutiker såsom H&M, Hemtex, och KappAhl har 
insamlingssystem, där individer som lämnar in textilier belönas med en rabattkupong. 
Respondent Q nyttjar systemen och har en positiv inställning till det. 
 

"Jaa alltså nu förtiden så går det ju att gå till affärer som tar emot textilier och då går jag 
gärna dit, om dom är trasiga och så då […]" 

 
 
5.1.18	  Respondent	  R:	  Kvinna	  48	  år,	  Boden	  
Värderingar/Etisk ideologi 	 
Respondenten R angav social rättvisa, oberoende och bevara miljön som värderingar vilka 
denne anser som "mycket viktiga" och som är mest betydelsefulla i hennes liv. Social makt och 
välstånd anser respondent R är mindre viktiga värden för henne. På det etiska dilemmat valde 
respondent R det svarsalternativ som karakteriserar den etiska ideologin subjektivist - negativ. 
 
Syn på textilier  
Respondent R anskaffar textilier i butiker, men handlar även på internet. Det är viktigt för 
respondent R att textilierna håller en kvalitet samtidigt som hon är mindre noggrann med dess 
märke. Enligt respondent R påverkar inte omgivningen henne när hon anskaffar textilier, utan 
det är hennes egna preferenser som styr inhandlandet. Respondent R anser att textilier inte har 
något värde för henne utan att de istället är ett förbrukningsmaterial som hon använder tills det 
är optimalt förbrukade. Vidare beskriver respondent R att livslängden på textilier beror på typen 
av textil, där hon anser att kläder slits betydligt snabbare än gardiner. 
 
Avyttring av textilier  
Textilier som respondent R inte nyttjar såsom kläder, gardiner och plädar avyttrar hon genom 
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att sälja. Hon väljer detta tillvägagångssätt för avyttring av textilier dels för att det generar en 
inkomst, men även för att hon vill införskaffa sig nya textilier då hennes stil förändras över 
tid. Textilier som är slitna slänger respondent R som avfall då hon inte ser någon funktion i 
dem för varken henne eller någon annan. 
 

”Om det är fel på det så går det inte att sälja eller ge bort, så då är det bara att slänga det 
då” 

Respondent R anser att hennes sätt att avyttra textilier inte påverkas av omgivningen. Vidare 
beskriver respondent R att hon inte lagrar och tycker att det känns bra när hon avyttrat textilier. 
Respondent R är medveten om att textilier kan avyttras genom att skänka dem till organisationer 
såsom Röda Korset. 
 
Respondent R hade kännedom om att textilföretaget H&M har ett insamlingssystem, vilket hon 
ställer sig positiv till och anger att hon nyss börjat nyttja då hon tänker att textilierna hamnar 
hos en organisation som stödjer behövande. 
 

”Ja jag tänker ju att dom ger det vidare, till någon form av hjälporganisation” 
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6.	  Analys	  	  
I detta kapitel kommer vi att analysera empirin som insamlats. Initialt presenteras de 
individuella analyserna i enlighet med studiens modell, detta följs av en sammanställande 
tabell för att ge en överskådlig bild av samtliga respondenter. Avslutningsvis kommer en 
kollektiv analys att redogöra för de mönster samt likheter och olikheter som identifierats 
mellan respondenterna. 
 
6.1	  Individuella	  analyser	  av	  respondenter	  
6.1.1	  Respondent	  A:	  Man,	  26	  år,	  Stockholm	  
Respondent A är en 26-årig man bosatt i Sveriges huvudstad Stockholm. En av de tre mest 
betydelsefulla värderingar i dennes liv är bevarad miljö, vilket gör att vi därmed kan utgå ifrån 
att Shaw et al.’s (2005, s.193) viktiga värdering: skydda miljön, stämmer in på respondent A. 
Social makt värdesätts som en oviktig värdering enligt Shaw et al. (2005, s.2005, s.195), vilket 
också överensstämmer med hur respondent A förhåller sig till denna värdering, då han 
klassificerar den som ”inte viktig”. Respondent A har valt att klassificera auktoritet som en 
”mindre viktig” värdering i sitt liv, detsamma gäller även för respekt för tradition och välstånd 
(materiella ägodelar), vilka går att härleda till de oviktiga värderingarna enligt Shaw et al. 
(2005, s.194-195). Den etiska ideologin subjektivist går att härleda från det svarsalternativ som 
respondent A valde på det etiska dilemmat, vilken är förenlig med de övriga två mest 
betydelsefulla värderingarna, omväxlande liv och nyfikenhet, som respondent A angav. Enligt 
Forsyth (1980, s. 176) betonar den subjektivistiska etiska ideologin att det är de personliga 
värderingarna som styr vid moraliska bedömningar. Utifrån de svar som respondent A angett 
tenderar hans moraliska ställningstagande till den etiska dimensionen idealism, vilket innebär 
att vi kan kategorisera honom inom den etiska ideologin subjektivist.  
  
Baserat på att respondent A använder textilier ”så länge som det går” resulterar detta i att vi kan 
notera att respondenten utnyttjar textilprodukter optimalt innan de avyttras. Enligt Forsyth 
(1980, s.177) är den etiska ideologin exceptionist förenlig med utilitarismen, där beteende som 
resulterar i största möjliga positiva utfall förespråkas. Baserat på hur respondent A resonerar 
vid förbrukning av textilier, där han använder textilprodukter maximalt innan de återvinns, kan 
den etiska ideologin exceptionist härledas till respondenten. Forsyth (1980, s.177) menar att 
den etiska ideologin exceptionist innebär att universella lagar används med en pragmatisk 
tillämpning, vilket vi kan härleda till det praktiska resonemang som respondent A tillämpar vid 
användningen av textilier. Respondent A uppger att han i förstahand återvinner eller skänker 
textilier som denne inte längre använder eller ser någon nytta i, även detta beteende kan vi 
notera är förenligt med utilitarismen. Respondent A erhåller en positiv känsla efter avyttring av 
textilier som han själv inte längre använder och anser att det är bra om textilierna kan utnyttjas 
av någon annan. Enligt Culiberg och Bajde (2012, s.231) avyttras produkter när de antingen når 
end-of-life stadiet eller inte längre uppfyller de krav som konsumenten ställer, vidare kan vi 
applicera detta argument på respondent A som avyttrar textilier när han själv inte längre 
förbrukar dessa och då de inte längre uppfyller respondentens krav. Enligt Culiberg och Bajde 
(2013, s.456) har individer som uppfattar återvinning som positivt en hög grad av moralisk 
identifiering, vilket vi kan notera är förenligt med den känsla respondent A upplever efter 
återvinning. 
 
Textilier som är trasiga avyttrar respondent A genom att slänga i soporna, framför allt strumpor 
som det uppstått hål i. I den subjektivistiska ideologin styr personliga värderingar vid moraliska 
bedömningar (Forsyth, 1980, s.176). Respondent A är medveten om att slänga textilier inte är 
det mest fördelaktiga alternativet, men väljer ändå att avyttra trasiga strumpor på det sättet. 
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Lakan upplever respondent A som ”för stort” och slänger det därför inte i soporna. Den etiska 
ideologin subjektivist är därmed förenlig med hur respondent A avyttrar trasiga textilier, där 
respondentens personliga värderingar styr dennes moraliska beteende vid avyttring av trasiga 
textilier. Vidare avgör typen av textilier huruvida respondent A avyttrar dem, vilket är förenligt 
med den etiska ideologin situationist, vilken enligt Forsyth (1980, s.176) baserar moraliska 
bedömningar på specifika kontexter eller situationer. Respondent A avyttrar textilier olika 
beroende på typen av textil, vilket gör att vi kan klassificera respondentens avyttringsbeteende 
inom den etiska ideologin situationist. 
 
Respondent A har nyligen noterat textilbutikernas egna insamlingssystem, men har inte använt 
sig av det. Vidare har respondent A en positiv inställning till detta avyttringsalternativ och 
betraktar rabattkupongen som en belöning, vilken då utgör en bonus för att välja detta 
tillvägagångssätt. Grundat på denna respons kan vi därmed konstatera att respondent A vägleds 
av värderingen nyfikenhet, vilket vi anser överensstämmer med dennes positiva inställning till 
nya tillvägagångssätt inom avyttring. Den etiska ideologin subjektivist kan känneteckna den 
positiva inställning som respondent A har till rabattkupongen som erhålles, vilken verkar som 
en personlig belöning då han väljer detta avyttringsalternativ. 
 
Vi identifierade initialt att respondent A's beteende vid avyttring av textilier tenderade till den 
etiska dimensionen idealism och förklarades av den subjektivistiska ideologin, som enligt 
Forsyth (1980, s.176) innebär att individer styrs av personliga preferenser vid moraliska 
bedömningar. Vid intervjutillfället kunde vi härleda respondent A's avyttringsbeteende till 
ytterligare två ideologier: exceptionist och situationist. Exceptionist var applicerbar på 
respondent A vid förbrukning av textilprodukter, där Forsyth (1980, s.177) beskriver hur denna 
etiska ideologi förespråkar ett beteende som resulterar i positiva utfall, men kan således vara 
pragmatisk. Individer inom situationist förespråkar istället individuella analyser i moraliska 
handlingar, där situationer avgör individers agerande (Forsyth, 1980, s.176). Vidare kan vi 
återigen klassificera respondentens beteende vid avyttring inom den etiska ideologin 
subjektivist, grundat på dennes positiva inställning till textilbutikernas insamlingssystem. 
 
Vi har identifierat att respondent A´s beteende vid avyttring av textilier varierar, vilket 
implicerar att vi kan konstatera att ett flertal etiska ideologier kan förklara dessa beteenden. Vi 
uppfattar att avyttringsbeteendet av textilier hos respondent A i högsta grad tenderar till den 
etiska ideologin subjektivist och har valt att kategorisera hans beteende inom den. Respondent 
A baserar sitt agerande inom avyttring av textil på personliga värderingar då textilierna inte 
längre uppfyller de krav som respondenten har, vilket kan liknas till den subjektivistiska 
ideologin där personliga värderingar styr vid moraliska bedömningar (Forsyth, 1980, s.176). 
Textilbutikernas insamlingssystem upplever respondent A som positivt, vilket enligt Culiberg 
och Bajde (2013, s.456) tyder på att respondenten har en hög grad av moralisk identifiering. 
Respondent A betraktar även rabattkupongen som en positiv belöning, vilket innebär att han 
utifrån personliga värderingar kan tänkas använda detta avyttringsalternativ. 
 
 
6.1.2	  Respondent	  B:	  Kvinna,	  24	  år,	  Stockholm	  	  
Respondenten B är en ung kvinna i åldern 24 år och är bosatt i Stockholm. Respondent B har 
angett lojalitet som en av det tre mest betydelsefulla och vägledande värderingar i dennes liv. 
Respondent B värdesätter därmed att vara trogen sina vänner/sin grupp, vilket kan liknas till 
den välvilja som Shaw et al. (2005, s.192) beskriver som en viktig värdering och som berör de 
människor som personen i fråga är i frekvent kontakt med. Respondent B klassificerade även 
bevarad miljö som en av de tre mest betydelsefulla värderingarna, vilket sammanfaller med 
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Shaw et al.’s (2005, s.193) syn på skyldigheten att skydda miljön som en viktig värdering. 
Grundat på dessa värderingar kan vi härleda respondent B till den etiska ideologin exceptionist, 
där Forsyth (1980, s.177) beskriver hur konsekvenser av handlingar är centrala vid 
bedömningar och där agerande som resulterar i flest positiva utfall förespråkas. Inom det etiska 
dilemmat valde respondent B det svarsalternativ som härleder till den etiska ideologin 
subjektivist. Enligt Forsyth (1980, s.176) baseras moraliska bedömningar på personliga 
värderingar inom den subjektivistiska ideologin. Oberoende som respondent B angav som en 
av de tre mest betydelsefulla värderingarna i hennes liv kan vi härleda till den etiska ideologin 
subjektivist, då respondentens egna värderingarna inverkar vid dennes moraliska beslut. 
 
De etiska ideologierna exceptionist och subjektivist har båda enligt Forsyth (1980, s.176) en 
låg grad av idealism. Enligt Forsyth (1980, s.175-176) anser individer med en låg grad av 
idealism att eftersträvade och icke-önskade utfall ofta inträffar. Subjektivist är ideologin som 
har en hög grad av relativism, där individer baserar moraliska bedömningar på personliga 
preferenser än universella lagar (Forsyth, 1980, s.175-176). Vi antar att en kombination av 
exceptionist och subjektivist skulle kunna betyda att respondent B gör moraliska bedömningar 
baserat på lojalitet gentemot sina närmaste kontakter. 
 
Respondent B försöker i den mån det går att tänka ekologiskt i sina beslut vid inhandling av 
textilier, vilket gör att vi kan bedöma värderingen bevarad miljö som vägledande hos 
respondent B vid anskaffning. Respondent B använder textilier tills de går sönder och utnyttjar 
därmed textilprodukter optimalt, vilket innebär att vi kan härleda respondentens beteende inom 
användning av textilier till den etiska ideologin exceptionist, som enligt Forsyth (1980, s.177) 
är förenlig med utilitarism. Vidare anser respondent B att återvinning är det bästa alternativet 
vid avyttring av textilier, vilket enligt Culiberg och Bajde (2013, s.456) tyder på att respondent 
B har en god moralisk identifiering. Positiva följder av handlingar betraktas som felfria inom 
exceptionist (Forsyth, 1980, s.177), där återvinning som är det avyttringsbeteende som 
respondent B förespråkar ger henne ett bättre samvete och gynnar samhället och kan därmed 
ses som en positiv följd. 
 
Moraliska bedömningar grundas på individuella preferenser inom den subjektivistiska 
ideologin (Forsyth, 1980, s.176), vilket är i enlighet med respondent B då hon tröttnar på kläder. 
Respondent B väljer att avyttra kläder som fortfarande är funktionella, vilket innebär att den 
subjektivistiska ideologin styr hennes beteende. Belz och Peattie (2012, s.231) förklarar att 
produkter avyttras när dessa inte längre uppfyller konsumentens krav. Detta resonemang 
överensstämmer med den avyttring som sker när respondent B blir less på textilier. Enligt 
Forsyth (1980, s.176) innebär den etiska ideologin situationist att en moralisk bedömning 
grundas på individuella analyser av den specifika kontexten. Den situationistiska ideologin kan 
anses styra avyttringsbeteendet hos respondent B, då slitaget avgör huruvida hon går tillväga 
vid avyttringen. Vidare beskriver Belz och Peattie (2013, s.232) att avyttring inte tvunget 
innebär att det slutgiltiga stadiet för produkten är uppnått. Respondent B väljer att lämna hela 
textilier till secondhand och trasiga till textilbutiker, hon slänger inte textilier i soporna, vilket 
styrker det faktum att bevarad miljö fungerar som en vägledande värdering i respondentens 
beteende. Respondent B väljer däremot att återvinna funktionella underkläder då hon värderar 
återvinningar. Vi betraktar att den subjektivistiska ideologin förklarar detta avyttringsbeteende. 
Crane och Matten (2010, s.145) förklarar att situationsanpassade faktorer kan bestå av till 
exempel belöningssystem, där textilbutikerna använder en rabattkupong. Respondent B har 
kännedom och använder textilbutikernas insamlingssystem, men utnyttjar inte rabattkupongen 
då respondent B betraktar denna som ointressant. Vi anser att den etiska ideologin exceptionist 
kan kategorisera respondentens beteende vid avyttring, då hon återvinner textilier utan att 
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varken kräva eller utnyttja någon belöning för sitt agerande. 
 
Respondent B har inslag av både de etiska ideologierna exceptionist och subjektivist i sitt 
beteende vid avyttring av textilier. Exceptionist är förenlig med utilitarism, där beteende som 
ger positiva utfall är att anse som mest lämpade (Forsyth, 1980, s.177). Vi anser att exceptionist 
kan förklara respondent B' agerande vid anskaffning, förbrukning och avyttring. Detta då 
respondenten vid anskaffning överväger ekologiska alternativ och förbrukar produkten optimalt 
samt avyttrar utan att begära en belöning för sitt agerande. Inom subjektivist baseras beteende 
på personliga värderingar (Forsyth, 1980, s.176). Vidare anser vi att subjektivist styr 
respondentens beteende vid förbrukning och till en viss del vid avyttring, då respondenten kan 
ledsna på textilier och väljer att avyttra funktionella produkter på grund av personliga skäl. Vi 
har däremot valt att placera respondent B inom den etiska ideologin exceptionist, då hennes 
avyttringsbeteende i största möjliga mån tenderar till denna etiska ideologi. 
 
 
6.1.3	  Respondent	  C:	  Kvinna,	  23	  år,	  Umeå	  
Respondent C är en 23 årig kvinna som är bosatt i Umeå. Social rättvisa är en av de värderingar 
vilken respondent C anser som väldigt betydelsefull i hennes liv, vilket stämmer överens med 
Shaw et al´s (2005, s.193) kategorisering av social rättvisa som en viktig värdering. Respondent 
C valde även det svarsalternativ inom det etiska dilemmat som härleder till den etiska ideologin 
exceptionist. Enligt Forsyth (1980, s.177) betonar den etiska ideologin exceptionist, i likhet 
med utilitarismen, att ageranden är moraliskt korrekta om dess följder är positiva. Grundat på 
dessa svar från respondent C kan vi konstatera att hon i hög grad bryr sig om sina medmänniskor 
och använder ett utilitaristiskt synsätt vid sina moraliska bedömningar. Vi kan hänföra hennes 
beteende till den etiska ideologin exceptionist. Vidsynthet och ett omväxlande liv är de övriga 
värderingar vilka respondent C betraktar som mest betydelsefulla. Enligt Forsyth (1980, s. 176) 
belyser den etiska ideologin: subjektivist, individens personliga värderingar, som vägleder 
denne vid moraliska bedömningar, vilket implicerar att lagar/naturlagar inte styr individen i 
dennes moraliska bedömningar. Baserat på denna information kan vi dra slutsatsen att 
respondent C kan klassificeras i den etiska ideologin subjektivist, då hon anser att det är viktigt 
att hålla ett öppet och nyfiket sinne samt bjuda in till nya tankesätt. Utifrån svaren från 
respondent C kan vi kategorisera henne till den etiska dimensionen idealism. Vi kan även 
kategorisera henne till de båda etiska ideologierna exceptionist och subjektivist. 
 
Respondent C förklarar att när hon ändrar hårfärg anser hon att vissa kläder som hon tidigare 
använt inte längre klär henne och ger därmed vidare dessa. Baserat på denna respons kan vi dra 
slutsatsen att respondent C:s avyttring av textilier även karakteriseras av den etiska ideologin 
situationist. Enligt Forsyth (1980, s.176) innebär situationist att en moralisk bedömning grundas 
på en individuell analys vilken utgår från den specifika situationen ifråga. Respondent C uppger 
att hon gärna säljer kläder som hon inte längre vill ha genom sälj sidor på Facebook alternativt 
ger hon dessa till sina systrar. Hon beskriver vidare att hon väljer att sälja kläder på grund av 
flera olika skäl, dels anser hon att det är bekvämt att någon kommer och hämtar kläderna, men 
även att hon kan tjäna ekonomiskt på det. Baserat på denna respons kan vi dra slutsatsen att 
respondent C:s avyttring av textilier även karakteriseras av den subjektivistiska etiska 
ideologin. Enligt Forsyth (1980, s. 176) innebär subjektivist att en moralisk bedömning grundas 
på individens värderingar och förkastar därmed universella lagar. Enligt Hanson (1980 s.56) 
kan ett avyttringsbeteende som skapar en positiv känsla hos individen leda till att ett sådant 
avyttringsbeteende upprepas i framtiden. Denna tanke kan vi identifiera hos respondent C som 
anser att hon enbart upplever en positiv känsla av lättnad efter att avyttrat sina textilier genom 
att sälja eller skänka dem. Avyttringsalternativ som att sälja eller ge vidare till sina systrar är 



	  
58	  

ett återkommande beteende hos respondent C, vilket är förenligt med hur Hanson (1980, s.56) 
beskriver att en positiv känsla vid avyttring inverkar till upprepande beteende. 
 
Respondent C är medveten om att det går att avyttra textilier i container som ägs av 
Myrorna eller ge dem till Röda Korset, men hon anser att detta är tidskrävande och besvärligt. 
Hon har en mer positiv inställning till insamlingssystem som textilbutiker använder, då de tar 
emot textilier oavsett slitage. Vi kan dra slutsatsen att den etiska ideologin subjektivist även 
kan förklara detta resonemang kring avyttringsbeteende hos respondent C. Bekvämlighet 
värderas hos respondent C och styr även hennes beteende vid avyttring av textilier. Respondent 
C beskriver att hennes mors noggrannhet gällande textiliers ursprung och kvalitet har påverkat 
hennes preferenser och inköpsval, vilket implicerar att en social samsyn existerar mellan 
respondenten och hennes mor. Lumina et al. (2015, s.481) menar att en hög grad av social 
samsyn kring en etisk fråga resulterar i en stark påverkan på individens beslutsfattande 
oberoende dennes egna ställningstagande gällande den etiska frågan. 
 
Vi kan konstatera avyttrings beteendet hos respondent C i högsta grad kan förklaras utifrån den 
etiska ideologin subjektivist, även om vi kan identifiera ett fåtal ageranden och resonemang 
vilka kan hänföras till andra etiska ideologier. 
 
 
6.1.4	  Respondent	  D:	  Kvinna,	  24	  år,	  Mora	  
Respondent D är en 24-årig kvinna bosatt i Mora. De tre mest betydelsefulla vägledande 
värderingarna som respondent D angav var social rättvisa, hjälpsamhet och nyfikenhet. Enligt 
Shaw et al. (2005, s.192-193) faller även frihet, bevarad miljö och lojalitet inom kategorin 
viktiga värderingar, vilket överensstämmer med hur respondent D också klassificerat dessa som 
”mycket viktiga” värderingar i hennes liv. Respondent D valde även ett omväxlande liv och 
oberoende som mycket viktiga värderingar, vilka kan förknippas med Lumina et al.’s (2015, 
s.471) antagande om att individers egna uppfattning/syn på sig själv styr denne inom etiskt 
beslutsfattande. Vid en fokusering på de tre värderingar som respondent D valt ut som mest 
betydelsefulla kan vi härleda social rättvisa och hjälpsamhet till den etiska ideologin 
exceptionist, där Forsyth (1980, s.177) beskriver att beteende som resulterar i flest positiva 
utfall är att anse korrekt. Nyfikenhet kan således härledas till den etiska ideologin subjektivist, 
som enligt Forsyth (1980, s.176) innebär att de personliga värderingarna styr vid moraliska 
bedömningar. Det svarsalternativ som respondent D valde inom det etiska dilemmat härleder 
dessutom till den etiska ideologin subjektivist. Utifrån de val som respondent D angav i enkäten 
tenderar hon varken mer eller mindre till någon etisk dimension, vilket gör att vi följaktligen 
kan kategorisera henne inom de etiska ideologierna exceptionist och subjektivist. 
 
Respondent D avyttrar textilier genom att återvinna via textilbutiker eller skänka till antingen 
närstående eller behövande. Anledningen till att respondent D väljer att ge bort textilier är på 
grund av att hon, ur miljösynpunkt, anser att det är felaktig att slänga produkter som fortfarande 
är användbara. Respondent D’s avyttringsbeteende kan därmed anses vara nyttotänkande och i 
enlighet med utilitarism, som enligt Forsyth (1980, s.177) karakteriserar den etiska ideologin 
exceptionist. Det resonemang som respondent D förespråkar vid avyttring av textilier är 
förenligt med Belz och Peattie’s (2013, s.232) argumentation om att avyttring inte 
nödvändigtvis betyder att en produkt har nått sitt slutgiltiga stadie. Lumina et al. (2015, s.468-
469) påstår att ett beteende antingen beror på individens egna bedömningar eller uppfattningar 
om andra inom ett etiskt dilemma, där graden av social samsyn avgör vilken av dessa som har 
starkast inverkan på individens beteende. Respondent D arbetar i en klädbutik och påstår att 
hennes kollegor påverkar henne vid anskaffning av textilier. Textilbutikerna har, genom deras 
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egna insamlingssystem, uppmärksammat respondent D om andra alternativ istället för att slänga 
textilier i soporna, vilket vi kan anse som en påverkan från omgivningen vid avyttring. Den 
sociala samsynen inom textilier både vid anskaffning och avyttring kan ses som hög hos 
respondent D, vilket är förenligt med Lumina et al.’s (2015, s.481) påstående om att en hög 
grad av social samsyn innebär att uppfattningen av andra har en starkare inverkan på beteende. 
Respondent D ger intryck av att ha egna goda bedömningar inom avyttring, men att en social 
samsyn ändå tycks ha en stor påverkan inom val av avyttringsalternativ och beteende. 
Underkläder avyttrar respondent D genom att slänga i soporna, vilket enligt henne beror på 
hygienaspekter. Utifrån respondentens resonemang angående avyttring av underkläder kan vi 
notera att en individuell analys utförs. Vi anser därmed att hennes beteende kan förklaras av 
den etiska ideologin situationist, vilken enligt Forsyth (1980, s. 176) innebär att moraliska 
bedömningar grundas på personliga utvärderingar. 
 
Respondent D använder sig av textilbutikernas insamlingssystem, men påpekar att 
rabattkupongen inte är det som motiverar henne att lämna in textilierna, utan respondenten 
belyser återigen miljön som en viktig aspekt. Baserat på detta resonemang kan vi utgå från att 
respondent D, i likhet med Shaw et al. (2005, s.193), anser att skydda och bevara miljön är en 
viktig värdering. Vidare kan vi klassificera respondent D i exceptionist, då Forsyth (1980, 
s.177) förklarar att denna ideologi förespråkar det beteende vilka resulterar i mest gynnsamma 
utfall. Trots att respondent D tenderar till både exceptionist och subjektivist inom 
avyttringsbeteende av textilier, har vi valt att kategorisera respondent D inom den etiska 
ideologin exceptionist. Anledningen till vårat val av de etiska ideologierna beror på att under 
intervjutillfället har vi noterat att respondent D´s beteende vid avyttring av textilier i största 
möjliga mån kan förklaras av den etiska ideologin exceptionist. 
 
 
6.1.5	  Respondent	  E:	  Man,	  28	  år,	  Mora	  
I Dalarna är respondent E bosatt i Mora och är en 28-årig man. Respondent E angav social 
rättvisa, bevarad miljö och lojalitet som de tre mest betydelsefulla värderingarna i dennes liv. 
Enligt Shaw et al. (2005, s.192) är välvilja en viktig värdering, där lojalitet är en viktig princip 
och omfattar i huvudsak de människor som personen i fråga är i frekvent kontakt med. Vidare 
beskriver Shaw et al. (2005, s.192) hur hjälpsamhet och ärlighet är viktiga aspekter när ett val 
påverkar andra människor, oavsett den personliga kontakten, vilka även respondent E angett 
som viktiga värderingar i dennes liv. Respondentens två övriga betydelsefulla värderingar: 
social rättvisa och bevarad miljö, sammanfaller med Shaw et al.’s (2005, s.193) aspekt 
utilitarism, där aspekterna jämlikhet och skydda miljön anses vara viktiga och betydelsefulla. 
Värderingarna social makt, auktoritet och inflytande klassificerade respondent E som ”inte 
viktiga”, vilket motsvarar Shaw et al’s (2005, s.194) klassificering av oviktiga värderingar, där 
makt, social status och kontroll över både människor och resurser betonas. Utifrån de mest 
betydelsefulla värderingarna som respondent E har valt kan vi således härleda till ideologin 
exceptionist. Forsyth (1980, s.177) beskriver hur exceptionist är förenad med utilitarismen, där 
agerande som ger flest möjliga positiva utfall förespråkas. Inom det etiska dilemmat angav 
respondent E svarsalternativet som karakteriserar subjektivist, där Forsyth (1980, s.176) 
förklarar att personliga preferenser och värderingar styr vid moraliska bedömningar. Baserat på 
respondentens val i denna studies datainsamling kan vi inte påstå att respondent E tenderar till 
någon specifik etisk dimension, men kan däremot härledas till båda de etiska ideologierna 
exceptionist och subjektivist. 
 
Respondent E redogör hur hans omgivning påverkar honom både vid anskaffning och avyttring 
av textilier, där familj och vänner uppmärksammar respondenten om trender. Vidare förklarar 
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respondent E att han förmodligen påverkas undermedvetet via marknadsföring av textilbutiker 
och att andras beteende vid avyttring av textilier kan inspirera honom. Lumina et al. (2015, 
s.481) beskriver att när graden av socialsamsyn är hög har individers uppfattning av andra en 
starkare inverkan inom etiskt beslutsfattande, vilket tycks stämma överens med respondent E 
då han inspireras mycket av andra inom textilier. En av de mest betydelsefulla värderingarna 
som respondent E angav var lojalitet, vilken kan anses vägleda respondenten då han påstår sig 
påverkas av de människor som han är i frekvent kontakt med. 
 
Respondent E använder textilier tills de går sönder och utnyttjar därmed textilier optimalt, men 
kan även göra sig av med en textilprodukt i de fall respondenten tröttnat på den. Forsyth (1980, 
s.176-177) beskriver att skillnaden mellan de etiska ideologierna exceptionist och subjektivist 
är att exceptionist är förenlig med utilitarism och subjektivist baserar istället moraliska 
bedömningar på personliga värderingar. Vidare kan respondent E’s beteende vid användning 
av textilier klassificeras inom både den nyttotänkande exceptionist och den personliga 
subjektivist, då han antingen använder textiler tills de går sönder eller tills han tröttnat på 
textilprodukten. Textilier som inte längre uppfyller de krav som respondent E har avyttras 
genom att han skänker dessa till andra som istället kan ta del av dem. Vidare beskriver 
respondent E att han förmodligen har ett överflöd av textilier och att bortkastning skulle skapa 
en känsla av slöseri. Respondent E påpekar dessutom att de finns människor som är i behov av 
kläder och förklarar att samvetet då inverkar till att det känns bättre att dela med sig. Det 
beteende som respondent E uppvisar inom avyttring influeras av exceptionist, där Forsyth 
(1980, s.177) förklarar att beteende som resulterar i flest fördelaktiga utfall förespråkas. Vidare 
kan det resonemang som respondent E har angående textilier förenas med Belz och Peattie 
(2013, s232) förklaring till att avyttring inte alltid innebär att det slutgiltiga stadiet för produkten 
är uppnått. 
 
Textilbutikernas egna insamlingssystem inger en lättnad för respondent E, då han kan lämna in 
textilier oavsett slitage. Tidigare har respondent E nämligen slängt trasiga textilier som inte går 
att skänka vidare. Respondent E uppger däremot att rabattkupongen inte lockar honom att 
lämna textilier, utan snarare smidigheten att lämna oavsett slitage. Vi kan därmed konstatera 
att inom den moraliska intensiteten att avyttra textilier berörs inte respondent E av 
situationsanpassade faktorer, som enligt Crane och Matten (2010, s.145) kan bestå av 
belöningar i form av rabattkuponger, som textilbutikerna i nuläget använder sig av. Det som 
tilltalar respondent E är istället lättheten att avyttra textilier oavsett slitage. Baserat på den 
information vi erhållit av respondent E via enkät och intervju har vi valt att klassificera honom 
inom den etiska ideologin exceptionist, då hans beteende inom avyttring av textilier är i 
överensstämmelse med utilitarismen. 
 
 
6.1.6	  Respondent	  F:	  Kvinna,	  24	  år,	  Östersund	  
Respondent F är en 24 årig kvinna som bor i Östersund. Oberoende och frihet är två värderingar 
vilka hon anser är mest betydelsefulla i hennes liv. Grundat på denna respons kan vi konstatera 
att det är av högsta vikt att hon inte begränsas av universella principer utan istället får utrymme 
för att utföra individuella analyser. Vi noterar att respondent F kan karakteriseras av den etiska 
ideologin situationist, vilken enligt Forsyth (1980, s.176) innebär att individen förkastar 
universella principer och utför istället individuella analyser vid moraliska bedömningar. Den 
tredje värderingen som respondent F angett som mest betydelsefull är lojalitet, vilket implicerar 
att vi kan kategorisera respondent F inom den etiska ideologin subjektivist. Enligt Forsyth 
(1980, s.176) innebär subjektivist att individens egna principer står i centrum vid moraliska 
bedömande. Trogenhet mot sin grupp kan vi därmed tolka som en viktig värdering för 
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respondent F vilken verkar som utgångspunkt för henne vid moraliska bedömningar och 
därmed kan vi härleda respondenten till den etiska ideologin situationist. Vid det etiska 
dilemmat valde Respondent F det svarsalternativ som karakteriserar den subjektivistiska etiska 
ideologin och vi kan därmed stärka konstaterandet om att respondent F tenderar att 
karakteriseras av denna etiska ideologi. Baserat på den respons respondent F gett kan vi därmed 
konstatera att hennes moraliska ställningstagande karakteriseras inom den etiska dimensionen 
idealism samt inom den etiska ideologin subjektivist. 
 
Respondent F anser att utseende på kläder är centralt vilket implicerar att kläder som tappat 
passform är sådant hon väljer att avyttra. Till skillnad från kläder är handdukars utseende av 
mindre betydelse för henne och därmed använder hon dessa under en längre tid innan hon 
avyttrar dessa. Vi kan konstatera att utseende är en viktig och avgörande värdering för 
respondent F och kan konstatera att detta avyttringsbeteende kan förklaras av den etiska 
ideologin subjektivist. Enligt Forsyth (1980, s176) innebär att individen grundar sina moraliska 
bedömningar på sina värderingar. Respondent F beskriver att bekvämlighet är en viktig aspekt 
inom avyttring av textilier, där respondenten anser att avståndet är viktigt att beakta för att bland 
annat undvika besväret att bära en soppåse på stan. Grundat på detta resonemang kan vi 
konstatera att respondenten utgår från sina egna värderingar såsom bekvämlighet vid avyttring 
av textilier. Detta avyttringsbeteende hos respondent F kan också förklaras utifrån den etiska 
ideologin subjektivist. Respondent F berättar även att hon ger bort kläder, som hon inte längre 
vill använda, till sin syster. Ur denna respons kan vi konstatera att respondent F 
avyttringsbeteende kan förklaras av den etiska ideologin exceptionist som enligt Forsyth (1980, 
s.177) förespråkar utilitarismen. Respondent F berättar även att hennes tillvägagångssätt vid 
avyttring av textilier delvis har influerats av individer i hennes omgivning såsom familj och 
vänner. Vi kan konstatera att en social samsyn existerar mellan henne och hennes familj samt 
vänner. En individs etiska beslutsfattande kan påverkas starkt av en hög social samsyn 
uteslutande individens egna inställning angående den etiska frågeställningen (Lumina et al., 
2015, s.481). 
 
Initialt beskriver respondent F att rabattkupongen möjligtvis kan fungera som ett motiv för 
individer att lämna in textilier på H&M. Under ett senare tillfälle i intervjun berättar respondent 
F att rabattkupongen inte är den primära anledningen till att hon lämnar in textilier på H&M, 
utan att det istället är på grund av en ovilja att slänga textilier i brännbart. Respondenten menar 
ändå att rabattkupongen är en bidragande faktor som erhålles i utbyte då hon rensar ut avlagda 
textilier. Vi kan dra slutsatsen att respondent F har en positiv inställning till återvinning, då 
Culiberg och Bajde (2013, s. 456) förklarar att individer med en hög grad av moralisk 
identifiering har en positiv inställning till återvinning. Vi kan slutligen konstatera att respondent 
F´s beteende vid avyttring av textilier i högsta grad kan förklaras av den etiska ideologin 
subjektivist. 
 
 
6.1.7	  Respondent	  G:	  Man,	  26	  år,	  Östersund	  	  
Respondent G är en 26-årig man och är bosatt i Östersund. Lojalitet är en betydelsefull 
värdering för respondent G och han anser därmed att det är mycket viktigt att vara lojal mot sin 
grupp och vänner. Denna respons från respondent G innebär att vi kan kategoriserar honom 
inom den etiska ideologin subjektivist, vilken enligt Forsyth (1980, s.176) belyser att individen 
utifrån individuella värderingar gör moraliska bedömningar. Respondent G anser även att 
plikttrogenhet är en betydelsefull värdering i dennes liv, vilket innebär att vi även kan 
kategorisera respondent G inom den etiska ideologin absolutist. Enligt Forsyth innebär 
absolutist att individen strikt utgår från universella standards vid moraliska bedömande 



	  
62	  

(Forsyth, 1980, s.176). Shaw et al. (2005, s.195) förklarar hur kapitalism anses vara en negativ 
värdering som kan liknas vid värderingen makt, vilken faller inom kategoriseringen av oviktiga 
värderingar. Välstånd valde respondent G som en de mest betydelsefulla värderingarna, vilket 
är i motsats till Shaw et al. (2005, s.195) kategorisering av denna värdering. Inom det etiska 
dilemmat valde respondent G det svarsalternativ som belyser den etiska ideologin subjektivist 
och vi kan återigen konstatera att respondent G kan kategoriseras inom denna etiska ideologi. 
 
Textilier som är förstörda eller trasiga lägger respondent G i brännbart, då han anser att dessa 
kan generera fjärrvärme och värma upp hus. Detta avyttringsbeteende hos respondent G är 
förenligt med hur Culiberg och Bajde (2012, s.231) förklarar att textilier avyttras vid den 
tidpunkt då de inte längre tillfredsställer konsumentens förväntningar. Vidare berättar 
respondent G att om textilier fortfarande fyller en funktion väljer han att ge bort dem. Textilier 
som på grund av sitt skick inte går att ge bort lämnar respondent G till textilåtervinning. 
Respondent G berättar att han får en positiv känsla av att skänka textilier, vilka han inte längre 
använder, då dessa kan användas av någon annan som blir lycklig av att få dem. Vi kan därmed 
identifiera en positiv inställning till återvinning hos respondent G. Individer vilka upplever en 
positiv känsla till återvinning karakteriseras av en hög grad av moralisk identifiering (Culiberg 
& Bajde, 2013, s. 456), vilket vi kan identifiera hos respondent G. Vidare kan vi 
utifrån respondent G´s resonemang kring huruvida andra människor gynnas av textilier vilka 
han inte längre använder, identifiera ett utilitaristiskt synsätt. Enligt Forsyth (1980, s.177) 
överensstämmer utilitarismen med den etiska ideologin exceptionist. Vi kan därmed konstatera 
att respondent G´s avyttringsbeteende kan förklaras genom den etiska ideologin exceptionist. 
Respondent G förklarar hur varje individ måste fundera över vad denne kan göra för att förändra 
världen, då det finns en begränsad mängd resurser och det är därför viktigt med en god 
hushållning av resurser. Vidare beskriver respondent G att han anser att det inte är ekonomiskt 
och resursmässigt hållbart att enbart göra nya produkter. Vi kan konstatera att även detta 
resonemang hos respondent G kan förklaras utifrån hans utilitaristiska synsätt kring hantering 
av resurser och därmed den etiska ideologin exceptionist. 
 
Föräldrarna till respondent G har under hans uppfostran influerat honom till att ha ett positivt 
ställningstagande till en god resurshushållning. Respondent G hävdar att hans kollegor influerat 
honom att återvinna olika typer av produkter. Enligt Lumina et al. (2015, s.481) har individers 
uppfattning av andra en stark inverkan vid ett beslut om en etisk frågeställning om den sociala 
samsynen är hög, oberoende individens egna inställning till den etiska frågan. Vi kan konstatera 
att det fanns en social samsyn under hans uppväxt mellan respondent G och hans föräldrar. 
Vidare kan vi även dra slutsatsen att det idag existerar en social samsyn mellan respondent G 
och hans arbetskollegor. 
 
Respondent G känner till att H&M har ett insamlingssystem och de som lämnar textilier belönas 
med en rabattkupong. Respondent G ser inget värde i rabattkupongen och motivet för honom 
är istället att han bryr sig om andra individers välfärd. Vi kan utifrån denna respons från 
respondent G konstatera att hans beteende vid avyttring av textilier styrs utifrån hans utilistiska 
synsätt och vi kan därmed härleda till den etiska ideologin exceptionist. Avslutningsvis kan vi 
kan sammanfatta att respondent G´s beteende vid avyttring av textilier i högsta grad tenderar 
till den etiska ideologin exceptionist, eftersom han har ett tydligt utilitaristiskt synsätt som styr 
hans avyttringsbeteende. 
 
 
6.1.8	  Respondent	  H:	  Kvinna,	  24	  år,	  Umeå	  	  
Respondent H är en kvinna på 24 år bosatt i Umeå. De tre mest betydelsefulla värderingarna 
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som respondent H angivit är bevarad miljö, hjälpsamhet och lojalitet. Samtliga tre är i enlighet 
med de aspekter som Shaw et al. (2005, s.192-193) kategoriserar som viktiga värderingar. 
Värderingen bevarad miljö sammanfaller med Shaw et al.’s (2005, s.193) skyldighet att skydda 
miljö och kategoriseras inom utilitarism, vilken sammanfaller med den etiska ideologin 
exceptionist där Forsyth (1980, s.177) förklarar att de beteende som resulterar i största möjliga 
utfall förespråkas. Shaw et al. (2005, s.192) beskriver hur lojalitet i huvudsak inbegriper de 
människor som individen är i frekvent kontakt med, vidare beskriver Shaw et al. (2005, s.192) 
att aspekten hjälpsamhet värdesätts då individers val påverkar andra människor utanför den 
personliga umgängeskretsen. Respondent H valde både lojalitet och hjälpsamhet som 
betydelsefulla värderingar, vilket gör att vi kan konstatera att hon värdesätter sina 
medmänniskor och andra oavsett det personliga kontakten. Inom det etiska dilemmat valde 
respondent H det svar som härleder till den etiska ideologin subjektivist, som enligt Forsyth 
(1980, s.176) innebär att de personliga preferenserna styr vid moraliska bedömningar. Vidare 
kan vi utifrån respondentens val inom den strukturerade delen av datainsamlingen i denna studie 
härleda till de båda etiska ideologierna exceptionist och subjektivist. 
 
Vid avyttring av textilier anser respondent H att hon blivit påverkad av sin mor genom åren, då 
hon antingen lämnar textilier till bekanta, Myrorna eller Röda korset. Dessutom förklarar 
respondent H att hon, likt sin mor, inte sparar textilier som är trasiga utan istället slänger dessa 
då det är ett bekvämligt sätt av avyttra trasiga textilier på. Vi kan härleda en hög grad av social 
samsyn hos respondent H, som enligt Lumina et al. (2015, s.481) innebär att uppfattningen av 
andra har en stark inverkan på beteende, vilket överensstämmer med hur respondent H avyttrar 
textilier som inte är trasiga. 
 
Vi kan utifrån respondentens respons förstå att hon avyttrar textilier olika beroende på slitage, 
då hon uppger att nya textilier som är i fel storlek väljer hon att avyttra genom att sälja, hela 
textilier skänker hon vidare och trasiga slänger hon av bekvämlighet i soporna. Produkter 
avyttras när de når sitt slut-stadie eller inte längre uppfyller konsumentens krav (Belz & Peattie, 
2012, s.231), vilket vi kan härleda till hur respondent H avyttrar textilprodukter. Vidare kan vi 
även dra paralleller till den subjektivistiska ideologin, som enligt Forsyth (1980, s.176) innebär 
att personliga värderingar styr beteende. Respondent H utgår från sina personliga preferenser 
för att bedöma när en textilprodukt bör avyttras, antingen på grund av fel storlek eller inte längre 
uppfyller hennes krav. Vidare kan respondentens resonemang att sälja eller att skänk vidare 
textilier som fortfarande fungerar funktionellt vara förenligt med det synsätt som Belz och 
Peattie (2013, s232) exemplifierar, där avyttring inte alltid måste uppfattas som att det 
slutgiltiga stadiet för produkten är uppnått. 
 
Respondent H hade en liten kännedom om textilbutikernas insamlingar, men var inte medveten 
om rabattkupongen som erhålles vid inlämning av textilier. Denna rabattkupong kan liknas vid 
Crane och Matten’s (2010, s.145) situationsanpassade faktorer, då den verkar som en belöning 
för avyttringsbeteendet. Rabattkupongen utgör därmed inte en lockelse för respondent H, utan 
är snarare ett plus i kanten. Vidare förklarar respondent H att hon oavsett skick på textilerna, 
gärna skulle använda detta avyttringsalternativ. Baserat på denna respons kan vi härleda de 
båda etiska ideologierna exceptionist och subjektivist, då det är både insamlingen i sig och 
bekvämligheten oavsett slitage som gör att respondent H kan tänka sig att utnyttja 
textilbutikernas insamlingssystem. Forsyth (1980, s.176) beskriver att subjektivist utgår från 
individens egna preferenser, vilket vi kan antyda hos respondent H då utifrån sig själv väljer 
det avyttringsval som hon föredrar. 
 
Vi kan konstatera att respondent H's avyttringsbeteende tenderar till de båda etiska ideologierna 
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exceptionist och subjektivist. Forsyth (1980, s. 176) förklarar att den etiska ideologin 
exceptionist belyser en pragmatisk tillämpning, vilket resulterat i att vi valt att klassificera 
hennes avyttringsbeteende inom denna ideologi, då vi anser att hennes beteende som tenderar 
till subjektivist egentligen är en praktisk tillämpning. 
 
 
6.1.9	  Respondent	  I:	  Kvinna,	  23	  år,	  Umeå	  	  
Respondent I är en 23-årig kvinna bosatt i Umeå som valde bevarad miljö, social rättvisa och 
ett omväxlande liv som de tre mest betydelse fulla värderingarna i hennes liv. De två första är 
förenliga med jämlikhet och skyldigheten att skydda miljön som Shaw et al. (2005, s.193) 
klassificeras som viktiga värderingar och sammanfaller inom utilitarism. Enligt Forsyth (1980, 
s.177) är den etiska ideologin exceptionist förenad med utilitarismen, där agerande som 
resulterar i positiva utfall förespråkas, vilket vi kan härleda till respondent I. Den tredje mest 
betydelsefulla värderingen, ett omväxlande liv, innebär att respondent I värdesätter ett liv fyllt 
av utmaningar, nyheter och förändringar, vilket vi anser kan liknas vid den etiska ideologin 
subjektivist. Enligt Forsyth (1980, s.176) är det individers egna preferenser som styr moraliska 
värderingar inom den subjektivistiska etiska ideologin. Vid det generella etiska dilemmat valde 
respondent I det svarsalternativ som härleder till den etiska ideologin absolutist, som enligt 
Forsyth (1980, s. 176) innebär att individer förutsätter att bästa möjliga utfall alltid uppnås 
genom att följa universella lagar. Baserat på de val som respondent I gjort i den strukturerade 
delen av modellen tenderar hon i hög grad till den etiska dimensionen idealism. Valentine och 
Batemans (2011, s.164) förklarar att individer med en hög grad av idealism identifierar 
moraliska problem och att den låga graden av relativism innebär att de dessutom har en moralisk 
benägenhet i sitt agerande. Vidare förklarar Bass et al. (1999, s.198) att idealism har en starkare 
inverkan inom etiskt beslutsfattande hos individer. Respondent I som har en hög grad av 
idealism och en låg grad av relativism kan därför kategoriseras inom den etiska ideologin 
absolutist. 
 
Respondent I införskaffar textilier i butiker, men även via secondhand då hon ur miljösynpunkt 
upplever det som ett bättre alternativ. Värderingen bevarad miljö överensstämmer med Shaw 
et al.’s (2005, s.193) viktiga värdering om att skydda miljön och tycks leda respondentens 
beteende vid anskaffning av textilier. Respondent I uppger däremot att hon införskaffar textilier 
som hon efterfrågar och upplever att det kan vara svårare att finna rätt textilier via secondhand. 
Grundat på denna respons kan vi härleda den etiska ideologin subjektivist, som enligt Forsyth 
(1980, s.176) innebär att individers personliga preferenser styr dennes beteende, vilket kan 
liknas vid hur respondent I anskaffar de textilier hon vill ha och inte alltid utefter det som finns 
via secondhand. Respondent I förklarar att hon lever med sin sambo och att de ibland uppstår 
kompromisser vid inhandlingar och anser därför att hennes omgivning påverkar hennes 
anskaffningsbeteende. Lumina et al. (2015, s.468-469) beskriver hur ett beteende inom ett etiskt 
dilemma beror på antingen individens egna syn på sig själv eller hur denne uppfattar andra, där 
graden av social samsyn avgör vilken av dessa som tycks ha den största inverkan på individens 
beteende. Vidare förklarar Lumina et al. (2015, s.481) att då graden av socialsamsyn är hög har 
individens uppfattning av andra en starkare inverkan på dennes beteende. 
 
Textilier som fortfarande innehar funktionalitet lämnar respondent I till secondhandbutiker, 
men kan även ge de hon själv inte vill ha till sin syster. Textilier som är trasiga använder 
respondent I som trasor och då hon anser att textilierna inte längre går att använda avyttrar hon 
dem genom att dessa slängs. Att gå med textilier till secondhand, ge till sin syster eller 
återanvända till trasor kan förlikas med ett utilitaristiskt synsätt, där ideologin exceptionist 
förklarar respondentens beteende. Vidare kan vi tolka detta beteende som förenligt vid det 
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resonemang som Belz och Peattie (2012, s.232) förklarar då avyttring inte nödvändigtvis 
innebär att produkten uppnått sitt slutgiltiga stadie. Anledningen till att respondent I slänger 
trasiga textilier är på grund av bekvämlighet förklarar hon, vilket är förenligt med subjektivist, 
där Forsyth (1980, s.176) förklarar att personliga preferenser styr bedömningar. Vid avyttring 
berättar respondent I att vänner i hennes omgivning som också lämnar till secondhand bidrar 
till att fler blir medvetna om det alternativet. Vidare påstår respondent I att media såsom TV 
absolut har en stor påverkan, då de bidrar med kunskap, då hon själv upplever att det svårt att 
veta vad som förväntas av allmänheten vid avyttring av textilier. Inom avyttring tycks Lumina 
et al.’s (2015, s.481) påstående gällande en hög grad av socialsamsyn, där individens 
uppfattning av andra har en starkare inverkan på dennes beteende, vilket vi anser stämmer in 
på respondent I då hon upplever andras agerande som bidragande till en medvetenhet. 
 
Angående textilbutikernas egna insamlingssystem hade respondent I ingen kännedom om innan 
intervjutillfället, men har en positiv inställning till deras engagemang. Rabattkupongen som 
textilbutikerna använder som belöning, vilken kan ses som en situationsanpassad faktor enligt 
Crane och Matten (2010, s.145), uppfattar vi som en bidragande faktor för respondent I. Den 
mycket betydelsefulla värderingen ett omväxlande liv, betraktar vi som en vägledande 
värdering för respondent I då hon är öppen för nya möjligheter och testar gärna andra 
avyttringsalternativ. Rabattkupongens bidragande innebär inte nödvändigtvis att respondent I 
utgår från sina egna preferenser, likt den subjektivistiska etiska ideologin som Forsyth (1980, 
s.176) beskriver, vi kan därmed återigen att härleda respondent I’s beteende till exceptionist. 
Den exceptionistiska ideologin kan ha en pragmatisk tillämpning, men utgår alltid ifrån att det 
korrekta beteende är det som gynnar flest utfall (Forsyth, 1980, s.176-177). Vi kan utifrån de 
svar som respondent I angav under intervjun härleda till flera etiska ideologier, men vi anser att 
hennes avyttringsbeteende av textilier i största möjliga mån förklaras av den etiska ideologin 
exceptionist. 
 
 
6.1.10	  Respondent	  J:	  Man,	  25	  år,	  Umeå	  
Respondent J är en 25-årig man som bor i Umeå. En "mycket viktig" värdering för respondent 
J är social rättvisa, vilket är förenligt med Shaw et al´s (2005, s. 193) klassificering av social 
rättvisa som en viktig värdering. Hjälpsamhet är också en viktig värdering för respondent J, 
vilket även detta överensstämmer med Shaw et al´s (2005, s. 192) kategorisering av hjälpsamhet 
som en viktig värdering. En av de mest betydelsefulla värderingarna för respondent J är 
nyfikenhet samtidigt som oberoende också klassificerades som en "mycket viktig" värdering i 
hans liv. Baserat på denna respons kan vi kan konstatera att respondent J anser att det är viktigt 
att ha möjligheten att utföra egna analyser och inte begränsas av naturlagar vid moraliska 
bedömningar. Vi kan därmed konstatera att respondent J kan klassificeras inom den etiska 
ideologin situationist, som enligt Forsyth (1980, s.176) innebär att individer baserar sina 
moraliska bedömningar på sina egna analyser. Lojalitet är också en av de mest betydelsefulla 
värdering för respondent J, vilket implicerar att trogenhet mot sina medmänniskor är vitalt och 
vi kan därmed även kategorisera honom till den etiska ideologin subjektivist. Enligt Forsyth 
(1980, s. 176) innebär subjektivist att individers moraliska bedömningar baseras på dennes egna 
åsikter. Vi kan även klassificera respondent J inom den etiska ideologin absolutist, eftersom 
han anser att plikttrogenhet även är en mycket vital värdering för honom. Enligt Forsyth (1980, 
s. 176) belyser den etiska ideologin absolutist att individer baserar sitt moraliska bedömande 
på naturlagar/lagar och rationellt tänkande. Vid etiska dilemmat angav respondent J att 
svarsalternativet som karakteriserar den etiska ideologin subjektivist-neutral. Vi kan konstatera 
att respondent J kan placeras inom flera olika etiska ideologier, däremot kan vi även identifiera 
att han i högsta grad tenderar till den etiska dimensionen relativism och den etiska ideologin 
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subjektivist. 
 
Respondent J anser att det är berättigat att slänga mindre textilier i soporna då han anser att det 
inte påverkar det stora systemet negativt i någon större utsträckning. Respondent J avyttrar 
textilier på olika sätt beroende på dess karaktär. Underkläder lägger respondent J i soporna på 
grund av dess privata aspekt, kläder avyttras istället genom han lämnar dessa till secondhand, 
exempelvis Röda korset eller till behövande barn. Respondent J anser att handdukar och lakan 
är mer mödosamt och krångligt att avyttra. Det framgår tydligt ur respondent J´s resonemang 
att individuella analyser gällande respektive textil avgör hur han avyttrar dessa. Utifrån denna 
respons kan vi därför konstatera att respondent J´s beteende vid avyttring av textilier kan 
förklaras av den etiska ideologin situationist. Respondent J har en flickvän som tar hand om 
textilier vilka han inte längre vill behålla för att skänka dessa till textilåtervinning. Modern till 
respondent J har på liknande sätt samlat in hans avlagda textilier för att föra vidare dessa till 
secondhand. Enligt respondent J är lättjan den primära orsaken till detta tillvägagångssätt att 
avyttra textilier för honom. Respondent J upplever att avlagda textilier tar upp plats i hemmet 
och bör avyttras, vilket därmed är en ytterligare anledning till han lägger mindre textilier i 
soporna. Grundat på detta resonemang av respondent J kan vi notera att hans beteende vid 
avyttring av textilier också styrs av dennes värderingar, där bekvämlighet är centralt. Vi kan 
därmed konstatera att detta avyttringsbeteende kan förklaras av den etiska ideologin 
subjektivist. Respondent J upplever en positiv känsla då han lämnar bort textilier till återvinning 
såsom att skänka dem till behövande barn. Denna positiva känsla som respondent J upplever 
vid återvinning stämmer överens med Culiberg och Bajde´s (2013, s. 456) argument om att 
individer har en hög moralisk identifiering om de har en positiv inställning till återvinning. 
 
Respondent J kände till att textilföretaget H&M har ett system där de samlar in textilier och att 
konsumenter som lämnar in textilier belönas med en rabattkupong. Respondent J upplever inte 
att H&M är en butik av intresse för honom, vilket innebär att han inte på egen hand går dit med 
textilier. Om butiker vilka har män som målgrupp, skulle ha ett insamlingssystem skulle det 
utgöra ett incitament för honom att lämna textilier där. Utifrån detta resonemang kan vi 
identifiera att respondent J anser att H&M inte tillfredsställer hans preferenser. Vi kan dra 
slutsatsen att detta resonemang hos respondent J, angående avyttringsbeteende av textilier, kan 
förklaras av den etiska ideologin subjektivist. Vi kan konkludera att avyttringsbeteendet av 
textilier för respondent J kan förklaras av flera etiska ideologier, men att beteendet starkast kan 
förklaras genom den etiska ideologin subjektivist. 
 
 
6.1.11	  Respondent	  K:	  Man,	  28	  år,	  Stockholm	  
Respondent K är en 29-årig man som är bostad i huvudstaden Stockholm. Plikttrogenhet och 
social ordning är två värderingar vilka respondent K anser som mest betydelsefulla i hans liv. 
Vi kan därmed konstatera att respondent K förespråkar ett samhälle där alla följer 
naturlagar/lagar och alltid utför sina plikter. Vi kan följaktligen kategorisera respondent K inom 
den etiska ideologin absolutist. Enligt Forsyth (1980, s. 176) belyser absolutist att individen 
uteslutande utför moraliska bedömningar grundat på naturlagar och förnuftighet (Forsyth, 1980, 
s.176). Respondent K anser att kreativitet är mindre betydelsefullt i dennes liv. Baserat på denna 
respons kan vi dra slutsatsen att det är vitalt att naturlagar/lagar ska styra individens agerande 
och därmed utesluta utrymme för individen att tänka kreativt och självständigt. Vidare kan vi 
baserat på denna slutsats stärka vårt antagande om att respondent K kan kategoriseras inom den 
etiska ideologin absolutist. Lojalitet är även en värdering vilken respondent K anser som en av 
de mest betydelsefulla i dennes liv, vilket leder till att vi även kan placera honom inom den 
etiska ideologin subjektivist. Enligt Forsyth (1980, s.176) belyser den etiska ideologin 
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subjektivist, att utgångspunkten vid moraliska bedömningar är individens egna värderingar. 
Respondent K angav det svarsalternativ vilken utmärker den etiska ideologin subjektivist 
neutral och vi kan därmed återigen placera honom inom denna ideologi. Baserat på 
respondenten K´s val i den strukturerade datainsamlingen kan vi identifiera att han tydligast 
kan kategoriseras inom den etiska ideologin subjektivist. 
 
Beroende på typen av textilier samt dess skick avyttrar respondent K dessa på olika sätt. Kläder 
vilka kan användas och inte är sönder skänker respondent K vidare till anhöriga i första hand 
och i andrahand lämnar han dessa i Uff-lådor. Baserat på denna respons kan vi konstatera att 
respondent K har ett synsätt som är förenligt med utilitarismen, då hans agerande ämnar till att 
skapa en bättre välfärd för andra individer. Vi kan konstatera att detta beteende vid avyttring 
av textilier hos respondent K kan förklaras av den etiska ideologin exceptionist. Enligt Forsyth 
(1980, s.177) är exceptionist förenligt med utilitarismen, där en handling är moraliskt berättigad 
om dess följder är positiv för största möjliga antal. Defekta textilier lägger respondent K i 
soporna, eftersom de inte kan lämnas i Uff-lådor då syftet med Uff-lådorna är att samla in felfri 
textilier. Detta beteende kan vi förlika till den etiska ideologin situationist, vilken enligt Forsyth 
(1980, s.176) innebär att individer baserar sitt moraliska beteende på individuella analyser av 
den gällande kontexten eller situationer. 
 
Respondent K tillhör en familj och släkt där de ger vidare textilier mellan varandra, men även 
deltagit på loppmarknader och sålt avlagda textilier. Respondent K anser att denna omgivning 
präglat hans sätt att hantera men också avyttra textilier, där han skänkt vidare textilier till familj 
och släkt. Baserat på denna respons från respondent K kan vi konstatera att det finns en social 
samsyn mellan respondent K och hans familj samt släkt vilka påverkat respondent K´s 
avyttringsbeteende av textilier. Detta fenomen överensstämmer med Lumina et al.'s (2015, s. 
481) påstående om att en hög social samsyn innebär att individer influeras av andra då de 
utvärderar och tar ställning till ett etiskt dilemma. 
 
Respondent K upplever en positiv känsla av att lämna vidare textilier för återvinning, vilket 
stämmer överens med Culiberg och Bajde´s (2013, s. 456) påstående om att individer har en 
moralisk identifiering av hög grad om de har en positiv attityd till återvinning. Respondent K 
kände inte till att textilbutikerna H&M och Hemtex har ett system där de samlar in textilier och 
belönar individer som lämnar textilier hos dem med en rabattkupong. Respondent K är 
entusiastisk till insamlingssystemet, då han konstaterar att det genererar fördelar för dessa 
textilbutiker men även för konsumenterna. Respondent K identifierar en olägenhet för 
konsumenter då de måste avsätta en tid för att färdas till butikerna. Grundat på detta resonemang 
hos respondent K kan vi tydligt identifiera en individuell analys angående textilbutikernas 
insamlingssystem. Vi kan därmed konstatera att respondent K kan klassificeras inom den etiska 
ideologin situationist. Enligt Forsyth (1980, s. 176) innebär situationist att moraliska 
bedömningar utgår från individens egna utvärderingar. Vi kan konkludera att ett flertal etiska 
ideologier kan förklara avyttringsbeteendet av textilier som vi identifierat hos respondent K, 
däremot kan vi konstatera att subjektivist är den ideologi som oftast förklarar detta beteende. 
 
 
6.1.12	  Respondent	  L:	  Kvinna,	  54	  år,	  Mora	  	  
Respondent L är en kvinna på 54 år bosatt i Mora. De tre mest betydelsefulla värderingarna 
som respondent L angav var social rättvisa, bevarad miljö och frihet, vilka vi kan notera är 
förenligt med Shaw et al’s. (2005, s.192-193) kategorisering av viktiga värderingar vid ett etiskt 
beslutsfattande. Social rättvisa och skydda miljö är i överrensstämmelse med de aspekter som 
Shaw et al. (2005, s.193) anser som betydelsefulla inom den viktiga värderingen utilitarism. 
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Utilitarism är även förenligt med den etiska ideologin exceptionist (Forsyth, 1980, s.177), där 
Forsyth (1980, s.176) menar att en handling är moralisk korrekt om dess följder är av positiv 
art. Den betydelsefulla värderingen frihet, vilken respondent L angav tillsammans med 
oberoende som ”mycket viktig”, vilket vi bedömer som förenligt med den möjlighet som Shaw 
et al. (2005, s.189) beskriver som en viktig värdering att göra medvetna och oberoende val. Vi 
uppfattar att frihet kan likställas med självständighet, vilket vi anser kan förlikas med den etiska 
ideologin situationist, där Forsyth (1980, s.176) beskriver hur individuella analyser av 
situationer styr dennes moraliska bedömningar. Inom det etiska generella dilemmat valde 
respondent L det svarsalternativ som härleder till den etiska ideologin exceptionist, där Forsyth 
(1980, s.177) beskriver att de beteende som resulterar i positiva utfall förespråkas. Baserat på 
de val som respondent L gjort i den strukturerade delen av datainsamlingen i denna studie kan 
vi härleda till de två etiska ideologierna exceptionist och subjektivist. 
 
Respondent L uppger sig vara försiktig vid inhandling och förespråkar en medvetenhet 
angående kvalité oavsett typen av textilier. Textilier är mycket betydelsefullt för respondent L, 
då hon äger dem i flera år och ser därför inte textilier som en förbrukningsvara. Grundat på det 
synsätt som respondent L har vid införskaffning och förbrukning av textilier, kan vi notera en 
förenlighet med den etiska ideologin exceptionist, då hennes medvetenhet gällande kvalité kan 
anses ha en positiv inverkan på fler än individen själv, vilket är i enlighet med hur Forsyth 
(1980, s.176) beskriver denna nyttomaximerande ideologi. Vid anskaffning säger sig 
respondent L bli inspirerad av mode via tidningar, vid avyttring belyser respondenten hur 
omgivningen inverkar i och med att diskussioner angående miljötänkande blivit allt mer 
förekommande. Vidare berättar respondent L att hon upplever att det nuförtiden är modernt att 
använda sig av sociala medier för byte och försäljning, men uppger att hon inte använder sig av 
dem. Baserat på denna respons kan vi konstatera att Lumina et al.’s (2015, s.481) påstående 
angående en hög grad av social samsyn, vilket innebär att uppfattningen av andra har en stark 
inverkan vid beteende, stämmer in på respondent L. Respondent L förklarar att hon i förstahand 
försöker sälja textilier i form av märkeskläder, i de fall de inte går att sälja ger hon dem istället 
till någon bekant. I annat fall väljer respondent L att skänka till Röda korset, då hon förklarar 
att någon annan kan använda dessa. Utifrån respondentens beteende vid avyttring kan vi härleda 
den exceptionistiska ideologin, som enligt Forsyth (1980, s.167) är förenlig med utilitarism, där 
vi kan uppfatta ett nyttotänkande hos respondenten. 
 
Culiberg och Bajde (2012, s.231) beskriver att produkter avyttras antingen när de uppnår end-
of-life stadiet eller inte längre uppfyller konsumentens krav, däremot förklarar Belz och Peattie 
(2013, s232) att avyttring inte nödvändigtvis betyder att produkten uppnått slut-stadiet, vilken 
vi kan hänföra till de avyttringsbeteende som respondent L tillämpar. De textilier som 
respondent L anser att hon använt in i det sista avyttras genom att de slängs, detta då respondent 
L inte känner till några andra avyttringsalternativ gällande trasiga textilier. Den etiska ideologin 
situationist innebär att individer baserar moraliska bedömningar på specifika situationer, vilket 
vi kan hänföra vid det resonemang som respondent L för när textilier är trasiga. Det faktum att 
respondent L använder textilier tills det inte längre anses funktionella för henne kan vi anse 
likna ett synsätt förenligt med både exceptionist och subjektivist. Det exceptionistiska grundas 
på den optimala förbrukningen och subjektivistiska vid avyttringen, då Forsyth (1980, s.176) 
beskriver att individens egna preferenser styr dennes agerande. Enligt Hanson (1980, s.56) 
implicerar en positiv känsla efter avyttring att liknande avyttringsätt sker i framtiden. Den 
känsla som respondent L upplever efter avyttring av textiler är positiv, vilket gör att vi kan 
konstatera att respondenten bör agera liknande i framtiden. 
 
Respondent L hade ingen kännedom om textilbutikernas egna insamlingssystem oavsett slitage 
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på textilerna, men menar att det är bra att de tar ansvar för vad de säljer. Vidare förklarar 
respondent L att butiker där hon själv är kund såsom Hemtex är ett mer lockande alternativ för 
henne än H&M, sett till rabattkupongen, vilken vi anser kan liknas vid Crane och Matten’s 
(2010, s.145) beskrivning av en situationsanpassad faktor. Grundat på samtliga svar från 
respondent L har vi valt att klassificera hennes avyttringsbeteende inom den etiska ideologin 
exceptionist, trots att hon i enstaka fall tenderar till andra ideologier i sitt resonemang vid 
avyttring. Forsyth (1980, s.177) beskriver även hur ideologin exeptionist belyser en pragmatisk 
tillämpning gentemot standard, vilket vi anser att respondent L tillämpar. 
 
 
6.1.13	  Respondent	  M:	  Man,15	  år,	  Mora	  
Respondent M är den yngsta respondenten på 15 år och bosatt i Mora. De tre mest betydelsefulla 
värderingarna som respondent M angav var frihet, bevarad miljö och lojalitet, vilka vi anser är 
förenliga med Shaw et al.’s (2005, s.189, 192-193) kategorisering av viktiga värderingar inom 
vägledande principer vid etiskt beslutsfattande. Vi anser att frihet kan likställas med 
självständighet, där Forsyth (1980, s.176) beskriver hur den etiska ideologin situationist innebär 
att individer gör självständiga analyser av specifika situationer. Shaw et al. (2005, s.193) 
belyser universalism som en viktig aspekt, där social rättvisa och skyldigheten att skydda miljön 
anses vara av stor betydelse, vilka vi analyserat att respondent M även angav som ”mycket 
viktiga” värderingar i dennes liv. Respondent M angav lojalitet som en av de tre mest 
betydelsefulla, samtidigt som han också valde att klassificera hjälpsamhet som en ”mycket 
viktigt” värdering, vilka vi anser går att hänföra till Shaw et al. (2005, s.192) viktiga värdering 
som behandlar välvilja. Vidare beskriver Shaw et al. (2005, s.192) att välvilja innefattar de 
människor vilka respondenten är i frekvent personlig kontakt med, samtidigt som hjälpsamhet 
är en viktig aspekt oavsett den personliga kontakten. Inom det etiska dilemmat valde respondent 
M det svarsalternativ som härrör från den etiska ideologin exceptionist. Forsyth (1980, s.177) 
beskriver hur exceptionist är förenlig med utilitarism, där beteende vars konsekvenser är av 
positiv art förespråkas. Baserat på de val som respondent M utfört tenderar denne inte till någon 
särskild dimension inom etiskt beslutsfattande. Vi kan därför anse att respondent M har en låg 
grad av både idealism och relativism, vilket innebär att vi kan kategoriseras honom inom den 
etiska ideologin exceptionist. 
 
Vid anskaffning av textilier anser respondent M att det är viktigt att kläderna är snygga och 
framställda under goda arbetsvillkor, vilket vi anser styrker den aspekt som Shaw et al. (2005, 
s.192) förklarar, att hjälpsamhet är en viktig synpunkt oberoende den personliga kontakten för 
respondent M. Respondent M uppger att hans kompisar påverkar honom vid anskaffning, men 
att hans omgivning dessutom har en positiv påverkan vid avskaffning av textilier. Vidare anser 
respondenten att återvinning är positivt, då det är bra att hushålla med resurser. Enligt Culiberg 
och Bajde (2013, s.456) har individer som uppfattar återvinning som positivt en god moralisk 
identitet, vilket är applicerbart på hur respondent M resonerar angående avyttring. 
 
Respondent M avyttrar textilier genom att lägga dem i textilcontainer som går till välgörenhet, 
kläder som han istället vuxit ur kan han även ge till kompisar. Respondent M förklarar att det 
är bra om de som inte har råd med kläder kan få istället eller att hans vänner kan spara en slant. 
Vidare förklarar respondenten att hans samvete mår bättre på grund av att det känns rätt att 
skänka eller ge bort textilier. Enligt Hanson (1980, s.56) stärker en positiv känsla efter avyttring 
liknande avyttringar i framtiden, vi kan därmed konstatera att detta bör innebära att respondent 
M kommer att fortsätta återvinna vid avyttringar framöver. Bevarad miljö, lojalitet men även 
hjälpsamhet, som enligt Shaw et al. (2005, s.192-193) är viktiga värderingar, genomsyrar 
respondent M i hans beteende vid avyttring av textilier. Shaw et al. (2005, s.193) beskriver hur 
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bevarad miljö kategoriseras inom universalism, vilket Forsyth (1980, s.176) förklarar att den 
etiska ideologin exceptionist är förenlig med. Respondent M beaktar både flyktingar och 
kompisar vid avyttring, där hans nyttotänkande gör att vi kan härleda honom till exceptionist. 
Trasiga textilier slänger respondent M i soporna, då de inte går att använda längre. Det innebär 
att respondent M också utnyttjar textilprodukter optimalt och avyttrar dessa när det inte längre 
uppfyller sin funktionalitet, vilket vi kan förlika med hur Belz och Peattie (2012, s.231) 
förklarar att produkter avyttras när de når sitt end-of-life stadie. Respondent M hade ingen 
kännedom om textilbutikernas egna insamlingssystem oavsett slitage, men anser att det är ett 
bra alternativ trots att rabattkupongen inte är det som motiverar respondent M till att lämna 
textilier där. Culiberg och Bajde´s (2013, s. 456) förklarar att individer med en positiv attityd 
till återvinning också har en hög moralisk identifiering, vilket vi anser stämmer in på respondent 
M baserat på dennes respons angående textilbutikernas insamlingssystem. 
 
Vi kan utifrån de svar som vi erhållit av respondent M anse att hans avyttringsbeteende kan 
förklaras av den etiska ideologin exceptionist, vilken enligt Forsyth (1980, s.176) innebär att 
bedömningar baseras på handlingarnas konsekvenser. Vidare är exceptionist förenlig med 
utilitarism, där beteende som resulterar i största möjliga utfall förespråkas (Forsyth, 1980, 
s.177), vilket vi anser är applicerbart på det mest förekommande resonemang som respondent 
M har inom samtliga delar av datainsamlingen. 
 
 
6.1.14	  Respondent	  N:	  Man,	  58	  år,	  Mora	  	  
Respondent N är en 58-årig man bosatt i Mora. De tre mest betydelsefulla värderingarna i som 
respondent N angav var social ordning, bevarad miljö och plikttrogenhet, där vi kan konstatera 
att samtliga går att härleda till Shaw et al.’s (2005, s.192-193) kategorisering av viktiga 
värderingar. Plikttrogenhet kan vi således härledas till den etiska ideologin absolutist, som 
enligt Forsyth (1980, s.176) förespråkar hur rationalitet och naturlagar styr vid moraliska 
bedömningar. Inom det etiska dilemmat valde respondent N det svarsalternativ som utgår från 
den etiska ideologin subjektivist, där Forsyth (1980, s.176) istället beskriver hur moraliska 
bedömningar baseras på individens egna preferenser. Utifrån det val som respondent N gjort i 
den strukturerade delen av datainsamlingen kan vi härleda till de två etiska ideologierna 
absolutist och subjektivist, då respondenten tenderar till de båda dimensionerna idealism och 
relativism. 
 
Respondent N förklarar att han sällan införskaffar, men påpekar att media såsom reklam och 
andra människor påverkar honom vid införskaffning. Lumina et al. (2015, s.468-469) påstår att 
graden av social samsyn avgör om individens egna uppfattning eller uppfattningen av andra har 
starkast inverkan på individens beteende. Vi anser att den sociala samsynen är hög hos 
respondent N, vilket innebär att uppfattningen om andra har en starkare inverkan på dennes 
beteende. Respondent N förklarar att omgivningen även påverkar vid avyttring, då människor 
är hänvisade till textilcontainer och använder sig därför av dessa vid avyttring av textilier. 
Vidare gör respondent N ingen skillnad på avyttringen beroende på typen av textilier. Enligt 
Forsyth (1980, s.176) förutsätter en absolutist att det mest fördelaktiga utfall alltid uppnås 
genom att följa universella lagar, vidare beskriver Lumina et al. (2015, s.) att om graden av 
socialsamsyn är hög gällande den etiska frågan innebär det att en individs uppfattningar av 
andra har en starkare inverkan på dennes etiska beteende. I enlighet med hur Forsyth beskriver 
absolutist och hur Lumina et al. beskriver en hög social samsyn kan vi härleda till det beteende 
som respondent N åtar sig vid avyttring. Respondent N använder sig av textilcontainer då en 
hänvisning förespråkar detta avyttringsalternativ, vidare hävdar respondenten att omgivningen 
påverkar hans avyttringsbeteende vilket då har en positiv inverkan eftersom han väljer detta 
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avyttringsalternativ. 
 
Textilbutikernas egna insamlingssystem hade respondent N ingen kännedom om, men upplever 
det inte som ett alternativ för honom själv, detta då han anser att det inte är en butik riktad till 
honom som man. Vidare förklarar respondent N att han skulle gått till de butiker han själv är 
kund hos om de hade en textilinsamling, men att rabattkupongen inte är det som motiverar utan 
snarare smidigheten att lämna textilier och eventuellt köpa nya i samma butik. Det resonemang 
som respondent N har kan vi härleda till ett subjektivistiskt synsätt, där Forsyth (1980, s.176) 
beskriver att personliga värderingar styr dennes moraliska handlingar, då respondenten 
förespråkar att gå till de butiker han själv är kund hos. Respondenten anser däremot att 
avyttringsalternativet är smidigt och kan tänka sig att använda det, vilket vi kan förknippa med 
den etiska ideologin absolutist. Forsyth (1980, s.176) beskriver hur absolutist inte utgår från de 
konsekvenser som följer efter ett agerande, vilket vi noterar stämmer in på respondent N, då 
han inte förefaller att använda sig av textilbutikers insamlingssystem som han inte är kund hos. 
Istället kan vi anse att avyttringsbeteendet hos respondent N är i enlighet med en social samsyn, 
vilket enligt Lumina et al. (2015, s.469) har en positiv inverkan på beteende om denna är hög. 
 
Respondent N's avyttringsbeteende kan härledas till flera etiska ideologier inom 
intervjutillfället, men vi anser att respondentens beteende i största möjliga utsträckning tenderar 
att ha en låg grad av relativism och en hög grad av idealism, vilket gör att vi kan kategorisera 
dennes avyttringsbeteendet inom absolutist. Valentine och Batemans (2011, s.164) beskriver 
att individer med en hög grad av idealism urskiljer moraliska problem, där den låga graden av 
relativism innebär att de även har för avsikt att agera moraliskt. Detta påstående anser vi är 
förenlig med hur respondent N resonerar kring avyttring, vilket styrks av Bass et al. (1999, 
s.198) som beskriver att en hög grad av idealism har en större inverkan på individers etiska 
beslutsfattande. 
 
 
6.1.15	  Respondent	  O:	  Kvinna,	  25	  år,	  Karlstad	  
Respondent O är kvinna på 25 år bosatt i Värmland, närmare bestämt Karlstad. Respondent O 
angav frihet, social ordning, och social rättvisa som de tre mest betydelsefulla vägledande 
värderingarna i hennes liv. Samtliga tre kan vi hänföra till Shaw et al.’ (2005, s.192-193) 
kategorisering av viktiga värderingar. Vidare förklarar Shaw et al. (2005, s.193) att social 
ordning och rättvisa är viktiga värderingar inom aspekten utilitarism. Respondent O angav även 
bevarad miljö som en ”mycket viktig” värdering i dennes liv, vilket vi kan hänföra till Shaw et 
al.'s (2005, s.193) förpliktelse om att skydda miljön som en viktig värdering inom utilitarism. 
Respondent O angav frihet, men även oberoende som ”mycket viktiga” värderingar vilka 
sammanfaller med hur Shaw et al. (2005, s.189) belyser människors möjlighet att självständigt 
kunna göra medvetna och oberoende val. Baserat på de värderingar som respondent O angav 
som ”mycket viktiga” kan vi härleda den etiska ideologin exceptionist. Forsyth (1980, s.176) 
beskriver hur denna ideologi utgår ifrån handlingars konsekvenser vid bedömningar. Inom det 
etiska dilemmat valde respondent O det svarsalternativ som härrör från den etiska ideologin 
subjektivist, vilken enligt Forsyth (1980, s.176) innebär att moraliska bedömningar baseras på 
individens egna preferenser. Baserat på de val som respondent O gjort i den strukturerade delen 
av datainsamlingen kan vi härleda till de två etiska ideologierna exceptionist och subjektivist. 
 
Respondentens beteende när det gäller inhandling av textilier kan vi förlika till den etiska 
ideologin subjektivist, då hon inhandlar utefter de egna preferenserna. Lumina et al. (2015, 
s.468-468) beskriver hur ett beteende påverkas av antingen individens egna bedömningar eller 
hur denne uppfattar andra, där graden av socialsamsyn avgör vilken av dessa som tenderar att 
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ha störst inverkan på individens beteende. Respondent O upplever inte att hennes omgivning 
påverkar henne vid anskaffning av textilier, vilket gör att vi kan konstatera att graden av 
socialsamsyn kan upplevas som låg hos respondent O och innebär att hennes egna uppfattning 
styr vid anskaffning. 
 
Vid avyttring skänker respondent O till bekanta i förstahand och de som hon anser är för slitet 
väljer hon att ge till Myrorna. Baserat på detta agerande kan vi härleda respondentens beteende 
till exceptionist, vilken enligt Forsyth (1980, s.177) är förenlig med utilitarism, där beteende 
som resulterar i störst antal positiva följder förespråkas. Det faktum att respondent O väljer att 
avyttra textilier trots att de fortfarande fungerar funktionellt kan vi likna vid Belz och Peattie 
(2012, s.231) förklaring till att produkter avyttras då de inte längre tillfredsställer konsumenten. 
Vidare beskriver Belz och Peattie (2013, s.232) att avyttring inte måste innebära att det 
slutgiltiga stadiet för produkten är uppnått, vilket överensstämmer med hur respondent O 
avyttrar då hon ger textilier vidare för andra att använda. Vid avyttring anser däremot 
respondent O att hon blir påverkad av sin omgivning, då hon är medveten om andra som inte 
har det lika bra ställt och där bekvämligheten gör att hon väljer dessa avyttringsalternativ. 
Vidare förklarar hon att hon känner en trygghet att lämna textilier hos Myrorna, då hon upplever 
att det inte existerar något bra sorteringsställe för textilier i Karlstad. Graden av socialsamsyn 
kan anses vara hög vid avyttring hos respondent O, vilket är förenligt med hur Lumina et al. 
(2015, s.481) förklarar att en hög grad av socialsamsyn innebär att uppfattningen av andra har 
en starkare inverkan på etiskt beteende. Respondent O’s uppfattning av andra har nämligen en 
inverkan på hennes avyttringsbeteende. 
 
Textilier som respondent O slänger är framförallt lakan, underkläder och exempelvis bikinis-
ar, då hon anser att det är personliga tillhörigheter och bör kastas av hygienskäl. Den etiska 
ideologin situationist vilken baserar moraliska bedömningar på specifika situationer (Forsyth, 
1980, s.176) kan förklara respondentens avyttringsbeteende då hon slänger textilier. 
Respondent I hade kännedom om att textilföretaget H&M hade en insamling av textilier, men 
förklarar att hon inte är benägen att använda sig av den själv då hon känner en trygghet till 
Myrorna. Vidare kan situationsanpassade faktorer som enligt Crane och Matten (2010, s.145) 
kan yttra sig i belöningssystem så som rabattkuponger inte locka respondent O till att använda 
deras insamlingssystem. 
 
Respondent O har under intervjun uppvisat en hög grad av idealism, där Valentine och 
Batemans (2011, s.164) beskriver hur individer som innehar en hög grad av idealism identifierar 
moraliska problem. Vidare förklarar Bass et al. (1999, s.198) att den etiska dimensionen 
idealism har en starkare påverkan hos individer inom etiskt beslutsfattande. Vi kan däremot ana 
en hög grad av relativism hos respondent O, där Forsyth (1980, s.176) beskriver att den etiska 
ideologin situationist applicerar individuella analyser inom moraliska bedömningar. 
Respondent O baserar sitt agerande inom avyttring av textilier utifrån individuella analyser 
inom situationer, vilket gör att vi anser att hennes avyttringsbeteende av textilier kan förklaras 
av den etiska ideologin situationist. 
 
 
6.1.16	  Respondent	  P:	  Man,	  21	  år,	  Timrå	  
Respondent P är en 21-årig man bosatt i Timrå. Social ordning är en av de mest betydelsefulla 
värderingarna för respondent P. Vi kan därmed notera att respondent värderar att människor 
lever upp till de åtaganden och plikter de underrättat sig men även att han lever i ett tryggt och 
välstrukturerat samhälle. Vi kan därmed kategorisera respondent P inom den etiska ideologin 
absolutist vilken enligt Forsyth (1980, s. 176) innebär att individens moraliska utvärderingar 
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utgår från universella lagar men även rationella resonemang. Respondent P anser även att frihet 
är en av de mest betydelsefulla värderingarna och oberoende är väldigt viktigt i hans liv. Vi kan 
därmed konstatera att det är viktigt för respondent P att oberoende andra individers 
påtryckningar få utföra egna analyser för att göra en moralisk utvärdering, vi kategoriserar 
honom därför inom den etiska ideologin situationist. Enligt Forsyth (1980, s. 176) innebär 
situationist att individers egna analyser an den särskilda kontexten verkar som grund för att 
göra moraliska utvärderingar. Detta resonemang hos respondent P kan vi notera är förenligt 
med Shaw et al´s (2005, s.189) viktiga värdering om att utföra ett oberoende beslut. 
  
Respondent P tycker att det är essentiellt att vara hängiven mot sin grupp och vi kan därmed 
konstatera att det är en central värdering i hans liv. För det etiska dilemmat valde respondent P 
det svarsalternativ som representerar den etiska ideologin subjektivist neutral och vi kan därför 
återigen placera honom inom denna etiska ideologi. Vi anser att Respondent P tenderar åt olika 
ideologier men starkast tenderar han att karakteriseras av den etiska ideologin subjektivist och 
den etiska dimensionen relativism, vilket bidrar till att vi även placerar honom inom subjektivist 
och relativism. 
  
Typen av textil avgör avyttringssätt för respondent P. Underkläder skänker han inte vidare 
vilket även gäller för T-shirtar om dessa är i dåligt skick. Respondent P förmodar även att andra 
typer av textilier vilka är mycket nötta inte kommer nyttjas av andra individer, vilket leder till 
att han inte ger vidare dessa utan istället avyttrar dem i soporna. Vi kan notera att respondent P 
utför en egen analys innan han avyttrar textilier. Vidare kan vi utifrån denna respons hos 
respondent P, konstatera att hans avyttringsbeteende av textilier kan förklaras av den etiska 
ideologin situationist. Enligt Forsyth (1980, s.176) innebär situationist att individens egna 
utvärdering av den gällande kontexten styr dennes moralisk värdering. 
  
Textilier vilka respondent P bedömer vara i gott skick skänker han vidare till Erikshjälpen eller 
secondhand. Respondent P´s mor använder detta sätt att avyttra textilier, vilket resulterat i att 
respondent P anammat detta tillvägagångssätt. Vi kan ur detta resonemang identifiera att 
respondent P och hans mor delar en social samsyn kring avyttring av textilier, vilket påverkat 
respondent P. Den sociala samsynens inverkan på individen belyses även av Lumina et al. 
(2005, s.481) som hävdar att en hög social samsyn innebär att individens uppfattningen av andra 
har en stark påverkan på dennes beteende. När respondent P skänkt textilier till Erikshjälpen 
eller secondhand etableras en positiv känsla hos honom. Denna positiva känsla beror på att han 
genom att skänka textilier kan bidra till att andra individer kan nyttja dessa. En anledning till 
denna positiva känsla beror på att respondent P ogillar att slänga textilier i soporna och föredrar 
istället att skänka vidare textilierna. Vi kan ur detta resonemang notera en utilitaristisk 
inställning till återvinning hos respondent P och vi noterar därför att hans beteende gällande 
avyttring av textilier kan förklaras av den etiska ideologin exceptionist. Enligt Forsyth (1980, 
s.177) är exceptionistens resonemang i likhet med utilitarismen som hävdar att ett agerande är 
moraliskt om det bidrar till ett gynnsamt resultat för största möjliga antal. Den positiva 
ståndpunkt respondent P har till återvinning anser vi är förenlig med Culiberg och Bajde´s 
yttrande (2013, s.456) gällande att en hög nivå av moralisk identifiering finns hos människor 
vilka har en gynnsam inställning till återvinning. 
  
Tack vare respondent P´s flickvän känner respondent P till det insamlingssystem av textilier 
som finns hos textilföretaget H&M. Respondent P är även medveten om att individer som 
lämnar textilier hos H&M erhåller en rabattkupong. Respondent P anser att ett incitamentet för 
honom att lämna in textilier på H&M skulle vara rabattkupongen. Grundat på denna tankegång 
hos respondent P gällande H&M´s insamlingssystem kan vi härleda den etiska ideologin 
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subjektivist som en förklaring till hans avyttringsbeteende av textilier. Vi kan avslutningsvis 
konkludera att respondent P i högsta grad tenderar till den etiska ideologin subjektivist och den 
etiska dimensionen relativism. 
 
 
6.1.17	  Respondent	  Q:	  Kvinna,	  58	  år,	  Boden	  
Respondent Q är en 58-årig kvinna som bor i Boden, beläget i norra delen av Sverige. Social 
ordning är en värdering vilken respondent Q anser som väldigt betydelsefull i hennes liv. Vi 
kan därmed konstatera att hon tycker det är essentiellt att få leva i ett harmoniskt och 
ordningsamt samhälle vilket leder till att vi kategoriserar henne inom den etiska ideologin 
absolutist. Forsyth (1980, s.176) menar att absolutist innebär att moraliska utvärderingar endast 
utförs grundat på logik samt universella standards. Bevarad miljö är också en betydelsefull 
värdering för respondent Q, vilket vi kan konstatera är förenligt med den kategorisering Shaw 
et al (2005, s.193) gör då de placerar värderingen skydda miljön som en viktig värdering. 
Respondent Q anser att social makt en värdering hon anser som mindre vital, denna ståndpunkt 
är förenlig med Shaw et al.'s (2005, s. 195) inställning till makt som icke vital. Auktoritet anser 
respondent Q är ”mindre viktig”, vilket kan jämställas med Shaw et al. (2005, s.194-195) som 
anser att auktoritet är ”oviktig”. Respondent Q anser även att frihet är en högst betydelsefull 
värdering i hennes liv. Vi kan tolka detta ställningstagande som att det är vitalt för respondent 
Q att ha möjlighet att utföra egna analyser, vilket är i likhet med hur Shaw et al. (2005, s.189) 
förklarar att individers möjlighet att göra självständiga val är en viktig värdering. Vi kan 
följaktligen placera respondent Q inom den etiska ideologin situationist, som enligt Forsyth 
(1980, s.176) innebär att enskilda analyser av sammanhanget styr moraliska utvärderingar. För 
det etiska dilemmat bedömde respondent Q att det alternativ vilket skildrar den etiska ideologin 
absolutist var förenligt med hennes beteende. Enligt Forsyth (1980, s.176) belyser absolutist att 
individen exkluderande styrs av naturlagar och logiska resonemang vid moraliska värderingar. 
Vi kan konstatera att respondent Q i högsta grad tenderar till den etiska ideologin situationist. 
 
Textilernas skick avgör vilket sätt respondent Q avyttrar dessa. Respondent Q slänger textilier 
såsom trasiga nylonstrumpor eller textilier vilka är mycket smutsiga eller näst intill 
förmultnade. Om textilier fortfarande går att använda lämnar hon till secondhand butiker. 
Tidigare i respondent Q´s liv då hon hade småbarn lämnade hon vidare funktionella textilier till 
individer vilka hon kände som hade barn. Respondent Q var även medveten om att textilbutiker 
har insamlingssystem vilket hon gladeligen nyttjar personligen. Respondent Q känner till att 
H&M, Hemtex och KappAhl har ett system för insamling av textilier och i gengäld ger ut 
rabattkuponger till individer vilka förser dem med textilier. Respondent Q sänker textilier till 
dessa insamlingssystem men hävdar att det inte är rabattkupongen som är den primära 
anledningen. Incitamentet för respondent Q beror på att hon beaktar hållbarhet och miljö 
samtidigt som hon känner till att tillverkningen av textilier är mycket resursslukande process. 
En positiv känsla etableras hos respondent Q då hon lämnar textilier till textilbutiker med 
insamlingssystem. Vi kan konstatera att denna respons från respondent Q är förenligt med 
Culiberg och Bajde's (2013, s. 456) påstående, där de menar att individer vilka upplever 
återvinning som fördelaktigt även har en hög moralisk identifiering. 
 
Respondent Q´s omsorg om hållbarhet och miljö kan även härledas till Shaw et al´s (2005, 
s.193) gruppering av skydda miljön som en ”viktig värdering”. Respondent Q vill gärna i sin 
yrkesroll som lärare inspirera och influera sina elever till att avyttra textilier till 
insamlingssystemen vilka textilbutiker har. Vi kan tolka detta resonemang hos respondent Q 
som att hon har en tro på att skapa en socialsamsyn med den yngre generationen och på så sätt 
inverka i deras avyttringsbeteende av textilier. Detta resonemang kan även identifieras hos 



	  
75	  

Lumina et al. (2015, s.481) vilka argumenterar för att individers moraliska beslutsprocess 
påverkas av uppfattningen av andra då en social samsyn förekommer i en stor uträckning. Vi 
kan även konstatera att hon har ett utilitaristiskt synsätt när det gäller avyttring av textilier. 
Enligt Forsyth (1980, s.177) har den etiska ideologin exceptionist ett utilitaristiskt synsätt och 
innebär att ett beteende är moraliskt om det leder till ett förmånligt resultat för största möjliga 
antal. Vi kan därmed konstatera att den etiska ideologin exceptionist kan förklara respondent 
Q´s beteende, då hon anser att hon genom att informera individer om insamlingssystemen 
influerar dem till ett positivt agerande vid avyttring av textilier. Vi kan dra slutsatsen att 
respondent Q´s beteende vid avyttring av textilier kan i högsta grad förklaras av den etiska 
ideologin situationist. 
 
 
6.1.18	  Respondent	  R:	  Kvinna,	  48	  år,	  Boden	  
Respondent R är en 48-årig kvinna som är bosatt i Boden. Hon anser att social rättvisa och 
bevarad miljön är två väldigt betydelsefulla värderingar. Vi kan notera att detta resonemang är 
förenligt med Shaw et al., (2005, s. 193) vilka anser att det är vitalt att värna om miljön och 
säkerhetsställa att en social rättvisa existerar. Respondent R betraktar även oberoende som en 
högst vital värdering vilket vi tolkar som att det är essentiellt att få möjlighet att agera 
självständigt utan naturlagar/lagar som begränsning. Utifrån detta resonemang kan vi 
konstatera att vi kan placera respondent R inom den etiska ideologin situationist vilket enligt 
Forsyth (1980, s. 176) innebär att individens självständiga utvärderingar av den gällande 
kontexten, verkar som utgångspunkt för moraliska bedömanden. Respondent R angav social 
makt som en ”oviktig” värdering. Denna inställning till social makt kan vi även identifiera hos 
Shaw et al (2005, s. 194-195) vilka anser att makt över individer och tillgångar är en ”oviktig” 
värdering. Respondent R ansåg även att välstånd är en värdering som saknar betydelse för 
henne, vilket vi kan notera som förenligt med Shaw et al´s (2005, s. 195) argument om att 
kapitalism inte är gynnsamt. På det etiska dilemmat kan vi notera att respondent R betraktar det 
svarsalternativet som representerar den etiska ideologin subjektivist. Vi kan baserat på den 
respons vi fått respondent R konstatera att hon kan klassificeras inom den etiska ideologin 
situationist. 
 
Respondent R säljer textilier, vilka hon inte längre använder eftersom hon kan tjäna en summa 
pengar på att använda detta avyttringssätt. Ett annat incitament till att avyttra textilier genom 
försäljning beror på att hon med tiden gärna vill förnya sin stil. Om textilierna är nötta och 
respondent R upplever att ingen därmed vill nyttja de längre väljer respondent R att avyttra 
dessa i soporna. Utifrån detta resonemang hos respondent R kan vi konstatera att de 
avyttringsalternativ respondent R väljer grundas på individuella analyser. Vidare kan vi därför 
notera att detta avyttringsbeteende hos respondent R kan förklaras av den etiska ideologin 
situationist. Respondent R är övertygad att hon oberoende sin omgivnings påverkan avyttrar 
textilier enligt hennes egna bedömningar. Grundat på detta resonemang hos respondent R kan 
vi notera att en social samsyn är obefintlig mellan respondent R och hennes omgivning. Lumina 
et al. (2015, s.468-469) förklarar att ett beteende inom ett etiskt dilemma baseras antingen på 
individens egna bedömningar eller uppfattningen av andra, där graden av social samsyn avgör 
vilken av dessa som inverkar på individen. Baserat på detta kan vi konstatera att respondent R 
enbart utgår från sin personliga utvärderingar vid avyttring av textilier. 
 
Ett annat sätt att avyttra textilier, vilket respondent R känner till, är att textilier kan lämnas till 
organisationer där hon exemplifierar Röda korset. Respondent R känner även till att H&M har 
ett system för att samla in textilier, vilket respondent R anser är bra. Hon nyttjar systemet då 
hon har en tro om att textilierna skänks till en biståndsorganisation. Vi kan baserat på detta 
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resonemang hos respondent R notera att detta avyttringsbeteende kan förklaras av den etiska 
ideologin exceptionist. Enligt Forsyth (1980, s. 177) belyser den etiska ideologin exceptionist 
i enlighet med utilitarismen att ett agerande är rättfärdigat om dess följder är förmånligt för 
maximalt möjliga antal. Vi kan slutligen konstatera att respondent R´s beteende vid avyttring 
av textilier kan förklaras av mer än endast en etisk ideologi, dock tenderar den etiska ideologin 
situationist förklara detta beteende i högsta grad. 
 
 
6.2	  Kollektiv	  sammanställning	  
Respondenterna i denna studie består av individer vilka skiljer sig i ålder och kön och är 
dessutom bosatta på olika orter i Sverige med en geografisk spridning från norr till söder. I 
nedanstående diagram sammanställs de värderingar som respondenterna ansåg som de mest 
betydelsefulla vägledande värderingarna, detta för att ge en mer överskådlig bild. 
 

	  

Figur	  6.	  Sammanställning	  betydelsefulla	  värderingar 

Mer än hälften av respondenterna, närmare bestämt 55%, ansåg att bevarad miljö var en mycket 
betydelsefull vägledande värdering i deras liv. Hälften av respondenterna ansåg att lojalitet var 
en av de mest betydelsefulla värderingarna. Cirka 40% av respondenterna angav social rättvisa 
som en betydelsefull värdering. Cirka 30% av respondenterna ansåg att frihet och social ordning 
var en av de mest betydelsefulla värderingarna. Plikttrogenhet utgjorde 22% av 
respondenternas svar. Följande värderingar utgjorde strax över 16% vardera av respondenternas 
val av mest betydelsefull värdering: nyfikenhet, oberoende omväxlade liv. Värderingarna 
vidsynthet och välstånd utgjorde endast 0.5% vardera av respondenternas respons på mest 
betydelsefulla värderingar. Värderingarna: respekt för tradition, social makt, auktoritet, 
kreativitet och inflytande var det ingen respondent som angav som mest betydelsefull. 
 
Nedan i tabell 3 har vi sammanställt respondenterna som finns i avsnitt 6.1 för att möjliggöra 
en översiktlig bild av empirinsamlingen. Tabellen redogör för de påverkande faktorerna inom 
modellen. Vi har även valt att lägga till beteende inom avyttring och då en respondent kan ha 
olika avyttringsbeteenden kan därför fler än ett alternativ av släng, ge bort, byt eller sälj 
förekomma. Den sista kolumnen visar den etiska ideologi som respondenten klassificerades 
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inom av: situationist, absolutist, subjektivist och exceptionist. Tabellen är uppdelad i olika 
färger för att särskilja samt få en överskådlig bild över fördelningen av de olika etiska 
ideologierna hos urvalet. Respondent A och B saknar en klassificering på socialsamsyn, men 
är trots detta inkluderade i tabellen nedan. 
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Tabell	  3.	  Sammanställning	  av	  individuella	  analyser	  

Respondent Individuella 
faktorer Värderingar Socialsamsyn 

(avyttring) 
Situationsanpassade 

faktorer 
Avyttrings-

beteende 
Etisk 

ideologi 

B Kvinna, 24, 
Stockholm 

Lojalitet, 
Oberoende & 
Bevarad miljö 

- Neutral Ge bort & 
Slänga Exceptionist 

D Kvinna, 24, 
Mora 

Social rättvisa, 
Hjälpsamhet & 

Nyfikenhet 
Hög Neutral Ge bort & 

Slänga Exceptionist 

E Man, 28, 
Mora 

Social rättvisa, 
Bevarad miljö & 

lojalitet 
Hög Neutral Ge bort Exceptionist 

G Man, 26, 
Östersund 

Lojalitet, 
Välstånd & 

Plikttrogenhet 
Hög Neutral Ge bort Exceptionist 

H Kvinna, 24, 
Umeå 

Bevarad miljö, 
Hjälpsamhet & 

Lojalitet 
Hög Positiv Ge bort & 

Slänga Exceptionist 

I Kvinna, 23, 
Umeå 

Bevarad miljö, 
Social rättvisa & 
Omväxlande liv 

Hög Positiv Ge bort Exceptionist 

L Kvinna, 54, 
Mora 

Social rättvisa, 
Frihet & 

Bevarad miljö 
Hög Positiv Sälja & Ge 

bort Exceptionist 

M Man, 15, 
Mora 

Frihet, Bevarad 
miljö & Lojalitet Hög Neutral Ge bort Exceptionist 

A Man, 26, 
Stockholm 

Bevarad miljö, 
omväxlande liv 
& Nyfikenhet 

- Positiv Ge bort & 
Slänga Subjektivist 

C Kvinna, 23, 
Umeå 

Vidsynthet, 
Omväxlande liv 
& Social rättvisa 

Hög Neutral Sälja & Ge 
bort Subjektivist 

F Kvinna, 24 
Östersund 

Oberoende, 
Frihet & 
Lojalitet 

Låg Positiv Ge bort Subjektivist 

J Man, 25, 
Umeå 

Nyfikenhet, 
Plikttrogenhet & 

Lojalitet  
Låg Positiv Ge bort & 

Slänga Subjektivist 

K Man, 29, 
Stockholm 

Plikttrogenhet, 
Social ordning 

& Lojalitet 
Hög Positiv Ge bort Subjektivist 

P Man, 21, 
Timrå 

Frihet, Social 
ordning & 
Lojalitet 

Hög Positiv Ge bort & 
Slänga Subjektivist 

N Man, 58, 
Mora 

Social ordning, 
Plikttrogenhet & 

Bevarad miljö 
Hög Positiv Ge bort Absolutist 

O Kvinna, 25, 
Karlstad 

Frihet, Social 
ordning & 

Social rättvisa 
Hög Neutral Ge bort & 

Slänga Situationist 

Q Kvinna, 58, 
Boden 

Social ordning, 
Bevarad miljö & 

Frihet 
Hög Positiv Ge bort & 

Slänga Situationist 

R Kvinna, 48, 
Boden 

Social rättvisa, 
Bevarad miljö & 

oberoende 
Obefintlig Neutral Sälja & 

Slänga Situationist 
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Vi kan konstatera att majoriteten av respondenterna i denna studie har ett avyttringsbeteende 
som framförallt kan förklaras av de etiska ideologierna exceptionist och subjektivist. Ett fåtal 
respondenter har istället ett beteende vid avyttring av textilier som kan förklaras av de etiska 
ideologierna absolutist och situationist. Vi kommer att redogöra för respektive etisk ideologi i 
enlighet med studiens modell. 
 
Av samtliga respondenter kategoriserades 8 avyttringsbeteenden inom den etiska ideologin 
exceptionist. 75% av exceptionisterna angav bevarad miljö som en betydelsefull värdering och 
62,5% angav social rättvisa som en betydelsefull värdering. Samtliga inom exceptionist har en 
hög social samsyn inom avyttring av textilier, vilket innebär att omgivningen har en positiv 
inverkan på deras beteende. Majoriteten av exceptionisterna var neutrala till 
situationsanpassade situationer såsom rabattkupongen. Samtliga väljer avyttringsalternativet: 
Ge bort, ett fåtal väljer alternativet Släng eller Sälj. 
 
Av urvalet kan 6 av respondenternas beteende förklaras av den etiska ideologin subjektivist. 
Majoriteten av dessa angav lojalitet som en betydelsefull värdering, följande värderingar 
omväxlande liv, frihet, social ordning och nyfikenhet utgjorde cirka en tredjedel vardera inom 
betydelsefulla värderingar för subjektivisterna. Den sociala samsynen var inte varken 
dominerande hög eller låg inom subjektivist. Majoriteten hade en positiv inställning till 
situationsanapassade faktorer såsom textilbutikernas belöningssystem. Samtliga respondenter 
valde avyttringsalternativet Ge bort, däremot valde hälften av respondenterna att Slänga och 
endast en valde avyttringsalternativet Sälja. 
 
Absolutist förklarar endast en av respondenternas avyttringsbeteende. Plikttrogenhet, social 
ordning och bevarad miljö var de tre mest betydelsefulla värderingarna inom denna 
kategorisering. Respondentens sociala samsyn med sina medmänniskor var hög, vilket innebär 
att respondentens beteende påverkas positivt av andra. Respondenten hade en positiv inställning 
till textilbutikernas belöningssystem och har därför en positiv inställning till 
situationsanpassade faktorer. Det avyttringsalternativ som respondenten valde var: Ge bort. 
 
Den etiska ideologin situationist förklarar avyttringsbeteendet hos tre respondenter i detta urval. 
Två situationister ansåg att Social ordning och frihet var betydelsefulla värderingar. Bevarad 
miljö var också en gemensamma betydelsefull värderingar för två situationister. Den sociala 
samsynen var hög för två av respondenterna och obefintliga för den tredje. Inställningen till 
situationsanpassade faktorer var varierande hos de tre respondenterna. Samtliga respondenter 
valde avyttringsalternativet Släng, två valde att även att Ge bort och den tredje valde även att 
Sälja textilier. 
 
 
6.3	  Kollektiv	  analys	  
Modellmodifiering 
Resultatet visar att respondenterna hade identiskt avyttringsbeteende trots att deras 
avyttringsbeteende förklarades av olika etiska ideologier. I detta urval existerar inte ett tydligt 
samband mellan etiska ideologier och avyttringsbeteende, däremot kan de etiska ideologierna 
förklara den variation som existerar bland respondenternas incitament till val av 
avyttringsalternativ och därmed beteende. Respondenternas incitamenten påverkas av deras 
uppfattning om permanentavyttring av textilier, som i sin tur är ett resultat av de påverkande 
faktorerna; social samsyn och situationsanpassade faktorer. Detta innebar att den initiala 
modellen vi utvecklade inte stämde överens med verkligheten. För att redovisa resultatet i 
denna studie modifierade vi grundmodellen som presenteras nedan. 
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Figur	  7.	  Etisk	  avyttring	  med	  social	  samsyns	  påverkan 

I ovanstående modell redogörs avyttringsbeteendet som förklaras av de etiska ideologierna 
absolutist och exceptionist. Resultatet visar att social samsyn har en stark påverkan på 
respondenternas beteende vid avyttring av textilier för både exceptionister och absolutister. 
Detta illustreras i modellen med en fetmarkerad svart pil för att framhäva den sociala samsynens 
starka påverkan. Respondent B kan vi inte kan uttala oss om angående den sociala samsynen 
inverkan för dennes beteende. Vid en stark social samsyn påverkas individers beteende av 
dennes uppfattning av andra (Lumina et al., 2015, s.481). Baserat på detta resultat kan vi 
konstatera att den sociala samsynen har en stark inverkan på den moraliska intensiteten hos 
exceptionisterna och därmed hur de uppfattar den permanentavyttringen, vilket inverkar på 
deras sätt att avyttra textilier. Situationsanpassade faktorer visade sig även ha en inverkan på 
respondenternas avyttringsbeteende i varierande utsträckning inom de båda ideologierna. I 
enlighet med vår utgångsmodell visar den blå pilen även i denna modell de situationsanpassade 
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faktorernas påverkan på respondenternas avyttringsbeteende. 
 
Gemensamt för exceptionisterna var att motivet till avyttringsalternativet Ge bort var förenat 
med ett utilitaristiskt synsätt, där ett nyttotänkande var centralt för respondenterna och innebar 
att de är måna om omvärlden i sitt agerande inom avyttring av textilier. Utilitarism speglas även 
i de värderingar vilka exceptionisterna ansåg som mest betydelsefulla, vilka var bevarad miljö 
och social rättvisa. Majoriteten av exceptionisterna hade en neutral inställning till 
textilbutikernas belöningssystem i form av en rabattkupong. Denna uppfattning medförde 
därmed att rabattkupongen inte var ett incitament till att ge bort textilier till textilbutikerna. 
Faktorer i specifika kontexterna, som till exempel hygienaspekter eller att textilier var trasiga, 
medförde att tre exceptionister bedömde att det var berättigat att slänga dessa. En exceptionist 
utgjorde en avvikelse från de övriga exceptionisterna vid avyttringsbeteende då hon valde att 
sälja textilier, vilka hon ansåg var för fina att ge bort och hellre tjänade en inkomst på dem. Vi 
kan även ur detta resonemang notera situationsanpassade faktorers påverkan på exceptionistens 
uppfattning om permanentavyttring vilket bidrog till incitamentet att avyttra textilierna genom 
att sälja. 
 
På grund av att endast en respondents beteenden kategoriserades inom absolutist fick vi ingen 
djupare förståelse för detta avyttringsbeteende. Absolutisten hade en positiv inställning till 
rabattkupong, men textilbutikerna H&M och Hemtex utgjorde inte ett incitament för 
respondenten att avyttra textilier hos dem. Denna inställning medför att respondent 
istället väljer att ge bort textilier till insamlingscontainer. Absolutisten ansåg att bevarad miljö 
var en betydelsefull värdering, men angav även plikttrogenhet och social ordning som 
betydelsefulla värderingar. Baserat på dessa värderingar kan vi även här härleda en hög social 
samsyn, då respondenten styrs av förpliktelser att fullgöra sina skyldigheter och eftersträvar ett 
ordningsamt samhälle. Grundat på detta anser vi att respondentens avyttringsbeteende av 
textilier i största grad är i enlighet med Lumina et al.'s (2015, s.481) påstående angående en hög 
social samsyn, där individens uppfattning av andra har en stark inverkan på dennes beteende. 
Baserat på detta resonemang hos absolutistens kan vi notera att en hög social samsyn existerar 
och att denne har en positiv inställning till belöningssystem såsom en rabattkupong, vilken 
utgör en situationsanpassad faktor. Ur resultatet kan vi identifiera att absolutistens uppfattning 
av permanentavyttring beror på dessa påverkande faktorer. Den höga sociala samsynen utgör 
en starkare påverkan då det är centralt för respondenten att följa hänvisningar, denna 
uppfattning medförde ett incitament för absolutisten att avyttra textilier genom att ge bort dessa 
i textilcontainer. 
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Figur	  8.	  Etisk	  avyttring	  med	  situationsanpassade	  faktorers	  påverkan 
I ovanstående modell redogörs avyttringsbeteendet som förklaras av de etiska ideologierna 
situationist och subjektivist. För både subjektivisterna och situationisterna varierade de mest 
betydelsefulla värderingarna, men däremot förekom ett flertal värderingar hos flera av 
respondenterna som till exempel lojalitet och social ordning. För både situationister och 
subjektivister visar resultatet att situationsanpassade faktorer hade en starkare inverkan på 
respondenternas avyttringsbeteende inom kontexten av textilier. Den fetmarkerade svarta pilen 
i modellen uppmärksammar den starka påverkan av situationsanpassade faktorer. Den blå pilen 
i modellen anger att den social samsynen har en påverkan för subjektivisterna och 
situationisternas moraliska intensitet vid avyttring av textilier, vilken påverkar valet av 
avyttringsalternativ. 
 
Resultatet visar att graden av social samsyn varierar för subjektivisterna. Lumina et al (2015, 
s.468-469) beskriver hur individers beteende påverkas antingen av dennes egna uppfattningar 
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eller uppfattningar om andra, där graden av social samsyn definierar vilken av dessa som har 
den starkaste inverkan. Vi kan konstatera att den sociala samsynen är hög för majoriteten av 
subjektivisternas avyttringsbeteende. Enligt Lumina et al. (2015, s.481) innebär en hög social 
samsyn att individens uppfattning av andra har en stark inverkan på dennes beteende. 
Resterande subjektivister hade en låg grad av sociala samsyn. Enligt Lumina et al. (2015, s.471) 
innebär en låg social samsyn att individers egna uppfattningarna styr deras beteende. 
Respondent A kan vi däremot inte uttala oss om gällande den sociala samsynen. 
 
Majoriteten av subjektivisterna har en positiv inställning till textilbutikernas insamlingssystem 
och rabattkupongen. Inom subjektivist fanns inga tydliga gemensamma avyttringsbeteenden, 
men den enskildes värderingar angående situationsanpassade faktorer är det som avgör deras 
uppfattning angående permanentavyttring, vilket bidrog till deras val vid avyttring av textilier. 
Variationen av beteende tror vi skulle kunna förklaras av att människor är olika och därmed har 
olika personliga värderingar. Två subjektivister, K och P, avvek från majoritet då de påverkades 
starkt av både social samsyn och situationsanpassade faktorer. Dessa två påverkade faktorer 
hade tillsammans en tydlig påverkan på deras uppfattning av permanentavyttring, vilket bidrog 
till att de valde att ge bort eller slänga textilier. 
 
Utfallet i resultatet innehöll endast tre stycken situationister, vilket gjorde det svårt för oss att 
identifiera gemensamma incitament till avyttringsbeteenden. Vi kan däremot tydligt notera att 
kontexten avgjorde vilket avyttringsalternativ och beteende dessa tre respondenter använde sig 
av. För två situationister existerade en hög grad av social samsyn och där den social samsynen 
för den tredje situationisten var obefintlig. Enligt Lumina et al. (2015, s.481) innebär en hög 
social samsyn att individens uppfattningar av andra har en stark påverkan på dennes beteende, 
vilket stämmer in på de två respondenterna med hög socialsamsyn inom den etiska ideologin 
situationist. Vidare förklarar Lumina et al. (2015, s.471) att en låg grad av social samsyn innebär 
att individens egna uppfattning styr dennes beteende. Den tredje situationisten hade en väldigt 
låg grad av social samsyn, vilket resulterade att den klassificerades som obefintlig och att 
respondentens egna uppfattning styr dennes beteende. Två av situationisterna ställde sig 
neutrala till textilbutikernas rabattkupong, där den tredje situationisten istället hade en positiv 
inställning till denna. 
 
Enligt Forsyth (1989, s.176) innebär den etiska ideologin situationist att individens personliga 
utvärderingar av den specifika kontexten grundar dennes moraliska bedömningar. Resultatet 
visar att situationisterna avyttringsbeteende påverkades av flera faktorer i den situation de 
befann sig i, där de analyserade dessa för att avgöra hur det skulle avyttra textilier. 
Situationisterna utgick ständigt utifrån den specifika kontexten vid avyttring av textilier, där 
bekvämlighet, personliga tillhörigheter, typen av textilier och dess skick utvärderades och 
avgjorde det slutgiltiga incitamenten för deras avyttringsbeteende. 
 
 
Avslutningsvis 
Trots att respondenternas avyttringsbeteende kan förklaras av olika etiska ideologier och att 
incitamenten till avyttring av textilier skiljer sig åt, kan vi ändå identifiera en viss likhet mellan 
respondenterna. Vi har identifierat att respondent J, L och N delar en socialsamsyn om att 
belöningssystem utgör ett incitament för inlämning av textilier om dessa tillhandahålls av 
butiker som tillmötesgår deras respektive målgrupp. Under interaktion med respondenterna har 
vi uppfattat att de existerar en viss okunskap gällande avyttring av textilier, framförallt trasiga. 
Vidare kunde vi även notera att majoriteten av respondenterna ansåg att deras tillvägagångssätt 
vid avyttring av textilier påverkades av deras omgivning. 
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7.	  Slutsats	  
I detta avsnitt presenteras studiens slutsats där vi återkopplar till studiens modell. Vi kommer 
att presenter de resultat som studien medfört tillsammans med dess praktiska och teoretiska 
bidrag. Avslutningsvis kommer en rekommendation på framtida forskning att framföras. 
 
Vi ämnar i denna studie att erhålla en djupare förståelse för beteende vilket innebär att en 
kvalitativ studie var mest lämpad för att ha möjligheten att besvara problemformuleringen: 
 
Hur kan etiska ideologier förklara konsumenters val och beteende vid avyttring av textilier? 

 
Vi har i denna studie skapat en modell baserat på tidigare forskning om avyttringsbeteende 
inom olika kontexter. Denna modell har skapats för att försöka erhålla en förståelse för huruvida 
den överensstämmer med verkligheten och därmed hur etiska ideologier kan förklara beteenden 
vid avyttring av textilier. Tidigare studier (Shaw et al., 2005; Lumina et al., 2015) har visat att 
ett flertal påverkande faktorer har en inverkan på konsumenters etiska beteende. Baserat på 
denna vetskap ansåg vi att det vore intressant att undersöka huruvida dessa faktorer påverkar 
konsumenters beteende vid avyttring av textilier. Vi kan konstatera att flera etiska ideologier 
inverkar på individers beteende vad gäller anskaffning, förbrukning och avyttring, men då 
denna studie fokuserar på det sistnämnda kommer även slutsatsen att belysa avyttring. Studien 
har erhållit oss med värdefull information angående påverkande faktorer, etiska ideologier och 
avyttring inom kontexten av textilier. 
 
Resultatet i denna studie visar att etiska ideologier har en inverkan på konsumentbeteende, 
däremot kan ett beteende förklaras av flera och inte enbart av en etisk ideologi. Detta är en 
viktig insikt för producenter vid skapandet av ett lyckat EPR-system för att uppnå en mer 
cirkulär ekonomi inom textilbranschen. 
 
För att återkoppla till studiens syfte: 
 

"I en förhoppning om att bidra med en återkoppling mellan konsumenter och producenter, 
syftar denna studie till att erhålla en ökad förståelse för konsumenters beteende vid avyttring 

av textilier. Detta genom att undersöka om etiska ideologier kan förklara konsumenters 
avyttringsval av textilier och därmed ge en förståelse för deras beteende." 

 
Vi upplever att vi har lyckats besvara studiens syfte och erhållit en förståelse för konsumenters 
beteende vid avyttring av textilier. Vi hade en ambition om att inkludera ett urval med en 
spridning av variablerna kön, ålder och bostadsort, men lyckades vi inte uppfylla denna så som 
vi önskat. Detta berodde framförallt på vårt begränsade kontaktnät och den satta tidsramen. 
Resultatet i denna studie visar att vi kan dra vissa slutsatser gällande konsumenters beteende 
vid avyttring av textilier och etiska ideologier. Urvalets storlek i denna studie bör dock tas i 
beaktande då det inte är tillräckligt stort för att dra generaliserbara slutsatser, däremot var detta 
heller inte studiens syfte då vi ville få en djupare förståelse för 
konsumenters avyttringsbeteende. Av samtliga 18 respondenter fanns endast en respondent, 
vilken hade ett beteende vid avyttring av textilier som kunde förklaras av absolutist. Endast tre 
respondenter i urvalet hade ett avyttringsbeteende som kunde förklaras av situationist. Vi 
förmodar att ett större urval och spridning i denna studie skulle försett oss med ett tydligare 
samband mellan etiska ideologier och avyttringsbeteende. 
 
De flesta respondenternas beteende förklaras inte enbart av en etisk ideologi, vilket vi tror beror 
på att människor har ett varierande beteende som påverkas av flera faktorer, vilka inte är 
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inkluderade i denna studie. Baserat på resultatet i denna studie blir det teoretiska bidraget i 
denna studie att vi kan dra slutsatsen att olika etiska ideologier kan förklara konsumenters 
avyttringsbeteende, men att avyttringsalternativet kan vara detsamma oavsett etisk ideologi. 
Den direkta påverkan av etiska ideologier speglas i konsumenternas incitament till de olika 
avyttringsalternativ vid avyttring av textilier. Den klassificering som vi gjort beror på att 
respektive respondents avyttringsbeteende i högre grad tenderar till någon av de etiska 
ideologierna. Vi valde ändå att göra en kategorisering av respondenternas avyttringsbeteende 
för att erhålla en möjlighet att besvara problemformuleringen och uppfylla studiens syfte. Detta 
medförde att vi modifierade den ursprungliga modellen då empirin försedde oss med en 
förståelse om att konsumenters uppfattning av avyttring av textilier dels berodde på etiska 
ideologier, men även de påverkande faktorerna social samsyn och situationsanpassade faktorer, 
som i sin tur leder till olika incitament vid avyttring. 
 
I dagsläget engagerar sig ett flertal textilföretag frivilligt med att samla in avlagda textilier 
(Tekie et al., 2013, s. 4 & 40). I Sverige saknas idag ett producentansvar för avfallshanteringen 
av textilier (Ekström & Salomonson, 2012, s.94). Denna studie resulterade i en djupare 
förståelse för konsumenters incitament vid avyttring av textilier. Vi är medvetna om att 
generaliseringar inte kan dras då detta är en kvalitativ studie med ett begränsat urval. Vi tror 
däremot att denna kunskap har ett teoretiskt bidrag till producenter inom textilbranschen och 
kan använda denna djupare förståelse angående incitament som en språngbräda för sin fortsatta 
utveckling av konceptuella strategier för att utveckla textilinsamlingssystem och därmed uppnå 
en mer cirkulär ekonomi inom textilbranschen i Sverige. Naturvårdsverket (2016) menar 
att en förutsättning för konsumenter att utföra miljömedvetna avyttringar av textilier, är att de 
måste bli upplysta om de avyttringsalternativ som existerar. Den teoretiska förståelse i denna 
studie leder till ett praktiskt bidrag då producenter inom textilbranschen kan använda denna 
förståelse för att utveckla sina textilinsamlingssystem. Då studiens resultat visade att människor 
har olika incitament till ett likartat avyttringsbeteende tror vi att marknadsförare kan gynnas av 
denna förståelse vid utveckling av marknadsföringsstrategier för textilinsamlingssystem. 
Baserat på denna kunskap från resultatet kan marknadsförare inom textilbranschen utföra 
kundsegmentering grundat på diverse incitament för textilinsamling och därmed tillmötesgå 
fler konsumenter för att utöka den nuvarande textilinsamlingen. 
 
7.1	  Samhällsetiska	  aspekter	  
I denna studie har etiska aspekter beaktats, däremot beskriver vi i denna del de etiska- och 
samhälleliga aspekter som studiens resultat medfört. Ur en etisk synpunkt har denna studies 
resultat vissa implikationer. I denna studie undersöktes endast hur etiska ideologier i 
kombination med social samsyn och situationsanpassade faktorer inverkade på respondenternas 
uppfattning om permanentavyttring och deras beteende. Studiens resultat visar även att det 
existerar en kunskapsbrist bland respondenterna gällande miljömedvetna alternativ vid 
avyttring av trasiga textilier. Ur ett samhällsperspektiv medför detta att en mer tydlig 
kommunikation angående befintliga avyttringsalternativ måste framgå för att minska 
kunskapsgapet gällande en miljömedveten avyttring av trasiga textilier. 
 
7.2	  Framtida	  forskning	  och	  rekommendationer	  
Vi har själva inga fördjupade kunskaper inom psykologi då vi huvudsakligen studerar inom 
företagsekonomiska termer. Vi tror därför att det hade varit givande att göra denna studie i 
kombination med forskare inom psykologi, vilka kan erhålla en mer fördjupad kunskap inom 
etiska ideologier och dess påverkan på beteende än den vi lyckats erhålla. En rekommendation 
skulle därför vara att inkludera fler forskare med specialinriktade områden i studien. 
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Enligt Chung och Leung (2007, s.603) förekommer det avvikelser mellan verbala och verkliga 
åtaganden inom avfallshantering såsom återvinning och inom miljötänk, därför skulle vi 
rekommendera en observerad undersökning i denna studie gällande avyttring av textilier. Vi 
har i denna studie förlitat oss på det uttalade påståenden som respondenterna delgivit oss 
angående deras beteende inom avyttring av textilier. Vi har dessvärre inte kunnat observera 
respektive respondent för att försäkra oss om att det verkligen avyttrar textilier på det sätt de 
påstår, vi förmodar därmed att en kvalitativ studie med en ansats av observation skulle kunna 
påvisa i starkare utsträckning huruvida etiska ideologier faktiskt inverkar vid beteende. 
Majoriteten av respondenterna bedömde dessutom bevarad miljö som en mycket betydelsefull 
värdering i deras liv, vilket vi omöjligt kan påvisa om det faktiskt är sant eller endast ett verbalt 
åtagande i likhet med Chung och Leung (2007) påstående. 
 
Naturvårdsverket (2013) föreslår att kretsloppen för textilier i Sverige vid år 2020 bör vara så 
effektiva vid resursförbrukning som möjligt samt fria från riskfyllda ämnen, detta genom att 
införa producentansvar tillsammans med information till konsumenter. Vi anser med hänsyn 
till Naturvårdsverkets förslag att det skulle vara av intresse att göra en uppföljningsstudie på 
införandet av producentansvar och information till konsumenter gällande beteende inom 
avyttring av textilier. En uppföljningsstudie skulle därmed kunna påvisa eventuella 
förändringar inom konsumentbeteende och vilka faktorer som åstadkom störst inverkan vad 
gäller avyttring av just textilier. Konsumenter inhandlar textilier hos diverse producenter, dessa 
förbrukas och avyttras därefter av konsumenter och blir därmed avfall (Sörme & Allerup, SCB, 
2015; Härén, 2012; Frånne, 2014). Enligt Hobson, (2016, s.89) är en dialog mellan de aktörer 
som utgör en produkts livscykel nödvändig för ett framgångsrikt EPR-system. Med anledning 
av detta anser vi att en uppföljningsstudie inte enbart skulle vara av intresse, utan även absolut 
nödvändig för att bibehålla ett effektivt EPR-system inom textilbranschen. 
 
Under empiriinsamlingen framkom det att variabeln finansiell ställning också hade en 
inverkan på respondenternas beteende. Vi tror därför att en mer djupgående studie som 
undersöker avyttringsbeteende med denna variabel eventuellt skulle få en mer detaljerad och 
rättvisande bild av verkligheten i detta urval. Variabler såsom finansiell ställning kan betraktas 
som områden vilka konsumenter inte gärna delar med sig av (Phelps, 2000, s. 33). Med denna 
vetskap valde vi medvetet att exkludera denna variabel som grund för studiens urval för att 
minska uppkomsten av bortfall. Under intervjutillfället valde däremot en del av respondenterna 
att frivilligt dela med sig av denna information vilket resulterade i att vi kunde identifiera en 
tydlig koppling mellan dessa variabler och tillvägagångssätt vid avyttring. Vi anser att det 
skulle vara intressant att utföra fallstudier där urvalet baseras på dessa variabler. Vi tror att en 
sådan studie möjligtvis skulle kunna bidra med en djupare förståelse för korrelationens styrka 
och förhoppningsvis ge en mer detaljrik information än den vi mottagit. Vi tror även att en 
sådan studie skulle kunna vara värdefull för producenter, då en förståelse för hur olika 
kundsegment kan bemötas erhålles och på så sätt kunna tillfredsställa deras behov. I vårat 
förslag om en sådan fallstudie tar vi för givet att forskarna följer etiska riktlinjer såsom 
informationskravet. Enligt Bryman (2011, s.131) innebär informationskravet att forskarna ska 
delge information om intentionen med studien. Vidare innebär informationskravet att de 
medverkande ska vara införstådda med att de självmant valt att delta i undersökningen samt att 
de kan avsluta sitt medverkande om de känner för det (Bryman, 2011, s.131). Genom att 
forskarna följer informationskravet kommer deltagarna självständigt välja att medverka i 
fallstudien. Vidare antar vi att de även är införstådda med att undersökningsgruppen är baserad 
på de specifika variablerna. För att minimera de etiska dilemmat gällande en undersökning av 
sådana variabler, anser vi att en fallstudie är mest lämplig.	    
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8.	  Sanningskriterier	  	  
8.1	  Reliabilitet	  och	  validitet	  
Enligt Bryman och Bell (2015, s.399) är kriterierna reliabilitet och validitet vitala inom 
kvantitativa studier för att ge forskare möjligheten att säkerställa och utvärdera 
forskningskvaliteten. Kriteriernas relevans har däremot diskuterats inom kvalitativa studier, där 
dess betydelse istället måste anpassas (Bryman & Bell, 2015, s.399-400). Vidare förklarar 
Bryman och Bell (2015, s.400) att problemet med att mäta validitet inom kvalitativa studier är 
dess definition på just mätning, följt av att mätning inte är det främsta inom kvalitativa studier. 
Holme och Solvang (1997, s.94) förklarar att forskaren inom kvalitativa studier har en starkare 
närhet till det eller den som studeras, vilket resulterar i att informationen som insamlas 
upprätthåller en god validitet, giltighet. Däremot menar Holme och Solvang (1997, s.94) att den 
närhet som uppstår inte är helt oproblematisk, då forskarens uppfattning av situationen och 
respondenten kan vara bristande. Forskaren måste således ifrågasätta om ett passivt eller aktivt 
tillvägagångssätt bör användas för att erhålla en så giltig information som möjligt (Holme & 
Solvang, 1997, s.94). 
 
Bryman (2011, s.351-352) förklarar att reliabilitet och validitet ur en synvinkel kan införlivas 
inom kvalitativ forskning utan att behöva ändra begreppens grundliga betydelsen och istället 
lägga mindre vikt vid frågor angående mätning. Vidare förklarar Bryman (2011, s.352) att en 
annan synvinkeln inom kvalitativ forskning gällande reliabilitet och validitet istället belyser 
användandet av andra kriterier för utvärdering och säkerställning av den kvalitativa 
forskningskvaliteten. Trost (2010, s.131) och Bryman (2011, s.49) förklarar hur reliabilitet, 
även kallad tillförlitlighet, innebär att en mätning är pålitlig och dess resultat oföränderlig 
oavsett tidpunkt för mätningen. Vid kvalitativ forskning är istället förändringar det centrala, där 
ändamålet är att erhålla en bättre förståelse för de företeelser som studeras (Trost, 2010, s.131; 
Holme & Solvang, 1997, s.94). Vi kommer med anledning av detta inte använda oss av 
sanningskriterier angående reliabilitet inom denna studie. 
 
8.2	  Validitet	  
Validitet inom kvalitativ forskning kan indelas i två kategorier nämligen trovärdighet och 
överförbarhet (Bryman, 2011, s.354). Trovärdighet innebär att den kvalitativa forskningen sker 
i enlighet med etablerade riktlinjer och regler, samt att respondenterna som deltagit i studien 
har möjligheten att säkerställa resultaten som forskaren erhållit (Bryman, 2011, s.354-355). 
Överförbarhet innebär hur väl studiens resultat kan appliceras inom en annan kontext eller 
situation, vilket inte implicerar en generalisering av studien utan snarare förutsätter en 
detaljerad och välskriven beskrivning över tillvägagångssätt för att bedöma dess överförbarhet 
(Bryman, 2011, s.355). 
 
8.2.1	  Trovärdighet	  	  
Vi har använt oss av de riktlinjer som återfinns i USBE Uppsatsmanual för att erhålla en 
trovärdighet i denna studie. För att minimera risken att respondenterna svarar det som de tror 
förväntas var vi tydliga med att förklara att det inte existerar något rätt eller fel svar angående 
frågorna innan intervjutillfället. Trots att vi tydliggjort att det inte existerar varken rätt eller fel 
svar på intervjufrågorna förmodar vi att respondenterna kan ha givit förväntade svar utifrån 
samhällets perspektiv. Chung och Leung (2007, s.603) beskriver att det förekommer avvikelser 
mellan påståenden och ageranden inom avfallshantering och miljöbeteende. Majoriteten av 
respondenterna i detta urval angav bevarad miljö som en betydelsefull värdering, där samtliga 
tycks ha ett gott förhållningssätt till avyttring av textilier. Vi kan däremot inte fastställa om 
detta stämmer eller inte, då vi endast kan förlita oss på respondenternas egna påståenden. 
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Urvalet kan därmed utgöra en skillnad vad gäller verbala och verkliga åtaganden inom avyttring 
av textilier. Vi bad däremot respondenterna om att inte förbereda sig innan intervjutillfället då 
vi ville bibehålla en naturlig respons, vilket vi upplevde att vi erhöll från respektive respondent. 
Detta urval kan därmed även vara i enlighet med verkligenheten vid avyttring av textilier inom 
detta specifika urval av respondenter. 
 
Efter varje intervjutillfälle erbjöds dessutom respektive respondent att erhålla transkriberingen 
av intervjun för att säkerställa att vi uppfattat dem och situationen korrekt. Enligt Nylén (2005, 
s.72) är det viktigt att beskriva empirin grundligt och objektivt samt återge citat för att inge en 
trovärdighet i empiriinsamlingen. Vi har med anledning av detta skildrat citat hos respektive 
respondent i empirin och ordagrant läst igenom transkriberingarna och likaså empirikapitlet, 
detta för att säkerställa vår objektivitet och därmed öka trovärdigheten av studiens resultat. 
 
8.2.2	  Överförbarhet	  
Intervjuerna i denna studie har ordagrant transkriberats för att möjliggöra en fördjupad analys, 
där respektive respondent analyserats individuellt med avsikt att belysa dennes resonemang och 
ställningstagande. Studien har genomförts i Sverige inom kontexten av textilier och är inte 
överförbar till andra länder, utan att ta hänsyn till demografisk och kulturella skillnader. 
Studiens resultat tillsammans med slutsatser skulle kunna appliceras inom andra 
återvinningsbranscher. Utan att riskera att vår tankegång angående överförbarheten kan 
missuppfattas som en möjlig generalisering, vill vi klargöra med att säga att vår studie påvisar 
till en viss grad hur etiska ideologier inverkar på etiskt beteende. Detta resultat skulle därmed 
kunna utgöra en premiss inom andra kontexter än textilier, men inte nödvändigtvis innebära att 
det faktiskt är så.  
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Appendix	  1	  
Intervjuguide	  
Hej, 
Vi är två studenter som studerar sista terminen på Civilekonomprogrammet vid 
Handelshögskolan vid Umeå universitet. Vi arbetar just nu med vårt examensarbete som 
behandlar konsumenters avyttringsbeteende av textilier som inte längre används. 
 
Syftet med denna studie är att undersöka om etiska ideologier kan förklara konsumenters val 
och beteende vid avyttring av textilier, där vi avser att göra en intervju för att ta del av ditt 
avyttringsbeteende. Med ordet textilier refererar vi här till både kläder och heminredning såsom 
gardiner, lakan etc., som inte nödvändigtvis behöver vara trasiga utan kan också vara hela. Det 
finns inget rätt eller fel svar på frågorna, utan vi är endast genuint intresserade av olika 
människors beteende vid avyttring inom kontexten av textilier. 
 
All information som delges kommer att behandlas konfidentiellt och endast användas för att 
generera ett bidrag till studien. Du förblir anonym under intervjun och även vid analysen av 
informationen. Du kan när som helt avbryta intervjun eller välja att inte svara på frågor, utan 
att behöva ge en anledning till detta. Intervjun kommer att spelas in för att vi ska ha en möjlighet 
att dokumentera informationen och göra en rättvis bearbetning. 
 
Upplägget för intervjun är att den kommer att delas upp i olika teman. Första temat består av 
etiska värderingar, där du först kommer att få ange din syn på viktiga värderingar i livet. Följt 
av detta kommer ett vardagligt etiskt dilemma att presenteras, där din uppgift är att välja det 
alternativ som stämmer bäst in på dig. Tema två kommer att fungera som en introduktion till 
huvudämnet: avyttring av textilier. Vi kommer avslutningsvis låta dig lägga till något ytterligare 
om du upplever att du vill förtydliga tidigare svar eller uppmärksamma något som inte belysts 
tillräckligt i intervjun. 
 
Vi vill återigen uppmärksamma om att det inte finns något rätt eller fel svar i denna 
undersökning. Vi är mycket tacksamma för att du ställer upp och deltar! 
 
 
Med vänliga hälsningar, 
Carola Lindmark & Moa Forsberg 
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Bakgrundsfrågor 
Kön: Kvinna / Man 
Ålder: ____ 
Bostadsort: _________ 
 
Tema 1: Etiska värderingar 
Din syn på etiska värderingar i livet. 
Alla människor har värderingar som fungerar som vägledande principer i deras liv. Sådana kan 
vara olika viktiga för olika personer. Vi vill att du anger hur viktiga vart och ett av följande 
värden är som en vägledande princip i ditt liv. 
Välj endast ett svar för varje värdering. 
 
Frihet (att tänka och handla) 
Inte viktigt              mindre viktigt                viktigt               mycket viktigt 
 
 
Vidsynthet (vara tolerant mot annorlunda idéer och föreställningar) 
Inte viktigt              mindre viktigt                viktigt               mycket viktigt 
 
 
Social ordning (ett stabilt samhälle) 
Inte viktigt              mindre viktigt                viktigt               mycket viktigt  
 
 
Respekt för tradition (bevara gamla sedvänjor) 
Inte viktigt              mindre viktigt                viktigt               mycket viktigt  
 
 
Social makt (kontroll över andra, dominera) 
Inte viktigt              mindre viktigt                viktigt               mycket viktigt 
 
 
Ett omväxlande liv (ett liv fyllt med utmaningar, nyheter och förändringar) 
Inte viktigt              mindre viktigt                viktigt               mycket viktigt 
 
 
Auktoritet (ha rätten att leda och bestämma) 
Inte viktigt              mindre viktigt                viktigt               mycket viktigt 
 
 
 
Bevarad miljö (bevara mångfalden i det ekologiska systemet) 
Inte viktigt              mindre viktigt                viktigt               mycket viktigt 
 
 
 
Oberoende (självtillit, klara sig själv) 
Inte viktigt              mindre viktigt                viktigt               mycket viktigt 
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Kreativitet (vara unik, fantasifull) 
Inte viktigt              mindre viktigt                viktigt               mycket viktigt 
 
 
Social rättvisa (motarbeta orättvisor, bry sig om de svaga) 
Inte viktigt              mindre viktigt                viktigt               mycket viktigt 
 
 
Plikttrogenhet (fullgöra sina skyldigheter) 
Inte viktigt              mindre viktigt                viktigt               mycket viktigt 
 
 
Inflytande (kunna påverka människor och händelser) 
Inte viktigt              mindre viktigt                viktigt               mycket viktigt  
 
 
Välstånd (materiella ägodelar, pengar) 
Inte viktigt              mindre viktigt                viktigt               mycket viktigt 
 
 
Hjälpsamhet (arbeta för andras välbefinnande) 
Inte viktigt              mindre viktigt                viktigt               mycket viktigt 
 
 
Nyfikenhet (vara intresserad av allt, utforska) 
Inte viktigt              mindre viktigt                viktigt               mycket viktigt  
 
 
Lojalitet (trogen sina vänner/sin grupp) 
Inte viktigt              mindre viktigt                viktigt               mycket viktigt 
 
 
 
 
Av de alternativ som du angett som viktig/mycket viktig skulle vi nu vilja att du utan inbördes 
ordning väljer ut de tre som du anser är mest betydelsefulla: 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Etiskt dilemma: Du är på väg till mataffären och ska inhandla en efterrätt till middagen 
med dina vänner som redan väntar på dig då du är försenad. Utanför matbutiken sitter 
en hemlös som tigger, vad gör du? 
Läs först igenom alla alternativ innan du väljer det svar som passar bäst in på dig. 
 

Självklart ger jag pengar och/eller mat, för att jag bryr mig om de som har det svårt och gör 
allt i min makt för att minska andras lidande. Mina vänner får helt enkelt vänta tills jag 
kommer. (Exceptionist) 
 
Det finns inga lagar i Sverige som säger att jag måste hjälpa, men jag anser ändå att det är 
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min plikt att hjälpa personer i nöd. Dock är det heller inte hyfsat att låta mina vänner vänta, 
därför ger jag några mynt till personen och skyndar mig sedan att handla. (Absolutist) 
 
Jag anser inte att det är rätt att tigga och går därför bara förbi och fokuserar på min 
inhandling. (Subjektivist - negativ) 
 
Jag hälsar för att vara trevlig, men går sedan in i butiken och fokuserar på inhandlingen. 
(Subjektivist - neutral) 
 
Jag tycker synd om personen och hjälper denne innan jag handlar för att undvika ett dåligt 
samvete. (Subjektivist - positiv) 
 
Det är inte min plikt att hjälpa och då jag dessutom är stressad skyndar jag mig att handla 
det jag behöver. (Situationist) 
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Varje intervju har inletts med frasen: 
"Vi kommer inte att nämna ditt namn under intervjun och det är inte för att vara otrevliga, utan 
snarare för att bevara din anonymitet. Du kan när som helst avbryta intervjun eller inte svara 
på en fråga, utan att behöva ge en förklaring till detta. Vi vill återigen uppmärksamma dig om 
att intervjun kommer att spelas in, om du är införstådd och okej med detta kan vi köra igång." 
(som inte har transkriberats) 
 
Tema 2: Förvärv och betydelse av textilier 

-   Var införskaffar du dig textilier? (butik, byter med andra, secondhandbutik, 
loppmarknad, blocket/tradera m.m.) 

-   Vad är viktigt när du anskaffar textilier? (pris, kvalité, märke) 
-   Tror du att din omgivning påverkar ditt sätt att anskaffa textilier? (familj, vänner, 

kollegor) 
-   Hur ser du på textilier? Har textilier något värde för dig? (beskriv gärna det värdet, 

exempelvis ovärderligt, slit & släng, hänsyn till miljö) 
-   Hur länge använder du textilier (kläder/lakan m.m.)? (tills det går sönder, tills det går 

ur modet, tills du tröttnar) 
 
Tema 3 (Huvudtema): Avyttring 

-   Hur gör du dig av med textilier som du inte längre använder? 
-   Varför och hur kommer det sig att du gör dig av med textilier på det sättet/sätten? Vad 

är den främsta anledningen (Exempelvis ekonomi, bekvämlighet, hänsyn till miljö, 
värderingar hemifrån, kompisar, viljan att hjälpa andra? 

-   Tror du att din omgivning påverkar ditt sätt att göra sig av med textilier? (familj, 
vänner, kollegor) 

-   Finns det andra faktorer som gör att du väljer detta tillvägagångssätt? 
-   Hur känns det när du gjort dig av med textilier på det viset? (positivt, negativt, 

neutralt), varför känner du så? 
-   Vilka andra sätt att göra sig av med textilier känner du till? (Dela, byta, donera, 

återvinna, slänga, sälja) 
-   Brukar du slänga textilier i soporna och i så fall varför? 
-   Har typen av textilier (klädesplagg, lakan) betydelse för hur du väljer att göra dig av 

med det? 
-   Känner du till att företag såsom H&M och Hemtex har ett insamlingssystem där 

personer som lämnar in textilier får en rabattkupong? Detta oavsett märke och slitage 
på textilierna. 

-   Skulle det kunna vara ett alternativ för dig? Varför, varför inte? 
 
Avslutningsvis: 

-   Känner du att du vill lägga till något? 
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