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INLEDNING 
 
Textilier har på senare tid uppmärksammats för att ge stor miljöpåverkan i alla led, från 
framtagning av råvaran, produktionen och till slutanvändning. Att återanvända textilier istället 
för att förbränna dem ger betydande miljövinster. 
 
För att kunna genomföra rätt insatser för att öka insamlingen till återanvändningen behövs 
kunskap om vilken potential för återanvändning som finns i avfallsströmmen av textilier. Det 
behövs också kunskap om vad som krävs för att hushållen ska lämna användbara textilier till 
återanvändning istället för att slänga dem.  

 
 

UPPLÄGG/GENOMFÖRANDE 
 
Ett slumpmässigt urval av personer boendes i Göteborg har gjorts och telefonintervjuer har 
genomförts. Sammantaget har 423 intervjuer gjorts. 

 
INNEHÅLL/FRÅGOR 

 
Se frågeformulär, sist i denna rapport. 
 

 
NEDBRYTNINGAR 

 
Det viktigaste instrumentet för att en marknadsundersökning skall gå att använda är att 
materialet bryts ner på olika undergrupper mellan vilka man kan konstatera skillnader och 
likheter.  En undersökning kan till exempel visa att alla besökare är ganska nöjda med Xxxx, 
om man studerar  totalgruppen som svarat. Om man sedan studerar undergrupper kan man 
finna att vissa yyyyy, till exempel en viss åldersgrupp, kanske inte alls är nöjda medan en 
annan åldersgrupp är mycket nöjda. 
 
Undersökningsresultaten har brutits ned på följande undergrupper och skillnader mellan olika 
grupper kommer visas/påpekas då det finns signifikativa skillnader. 

 
 Köper/köper inte second hand 
 Känner till/känner inte till vart närmaste insamlingsbox finns 
 Andel återanvändning i dagsläget 
 Sorterar/Sorterar inte matavfall 
 Egen ansedd miljömedvetenhet 
 Villa/lägenhet 
 Singel/Sammanboende 
 Barn/inte barnfamilj 
 Avstånd till insamlingsbox 
 Ålder 
 Bruttoinkomst 
 Kön 
 Tillgång till bil 
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RESULTAT 
 

BAKGRUNDSFAKTA 
 
För att visa på hur gruppen intervjuade i Göteborg ser ut, visas på kommande sidor lite  
bakgrundsfakta. 
Majoriteten av de intervjuade är över 50 år och det är en något större andel kvinnor som 
intervjuats. 

 

 
 
En övervägande majoritet är flerpersonershushåll. 
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Hushållens samlade bruttoinkomst visas i nästa diagram, ungefär en tredjedel väljer att inte 
svara på frågan, vilket är helt i enlighet med andra undersökningar vi gjort. 
 

 
 
I totalgruppen svarade 39 % att de själva köper second hand kläder. Vad man kan se är att 
second handkunden i Göteborg i störst utsträckning är. 
 

• Kvinna upp till 50 år 
• I den högsta och lägsta inkomstklassen 
• Hushållet har ofta barn 
• Personen anser sig själv som miljömedveten i stor utsträckning 
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Respondenterna svarade på hur stor andel av sina egna användbara begagnade kläder, 
textilier och skor de på något sätt lämnar in för återanvändning i dagsläget och svaren visas i 
följande diagram. Utifrån svaren har tre grupper skapats: 
 

• De som inte alls lämnar in till återanvändning – 10 % 
• De som lämnar in för återanvändning till viss del – 18 % 
• De som i stort sett lämnar in allt till återanvändning – 71 % 

 

 
 
 

• De som inte alls lämnar in till återanvändning bor i större utsträckning i lägenhet 
jämfört med dem som lämnar i stort sett allt till återanvändning. 

 
• De som inte alls lämnar in till återanvändning är i mycket större utsträckning singlar 

jämfört med dem som lämnar det allra mesta till återanvändning. 
 

• De som inte alls lämnar in till återanvändning har inte tillgång till bil i lika stor 
utsträckning som de som lämnar in det allra mesta till återanvändning. 

 
• De som inte alls lämnar in till återanvändning har en klart lägre inkomst än dem som 

lämnar in det allra mesta till återanvändning. 
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Som synes i nedanstående diagram svarar nästan 80 % av dem som vet vart deras 
närmaste insamlingsställe finns att de i stort sett lämnar in det allra mesta av sina 
användbara, begagnade kläder, textilier och skor till återanvändning. 
 
De som anser sig vara miljömedvetna i stor/mycket stor utsträckning uppger till markant 
större del att de lämnar in det allra mesta till återanvändning. 
 

 
 
Sett till övriga undergrupper är det en större andel som lämnar det mesta till återanvändning i 
gruppen sammanboendes jämfört med gruppen singlar. 
 
Åldersmässigt finns det inga större skillnader men däremot är det en större andel av 
kvinnorna som uppger att de lämnar in det mesta till återanvändning (77 %) jämfört med 
männen (64 %).  
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ATTITYDER 
 
Att enbart 39 % uppgav att de använde second hand betyder inte att göteborgarna rent 
generellt är negativa till second handkläder. 73 % uppger att de är positiva till second hand 
kläder i mycket stor eller stor utsträckning.  
 
Enbart 4 % uppger att de inte är positiva till second handkläder och anledningarna till varför 
visas ordagrant som följer: 
 

• Mest barnkläder.  
• Bara en liten uppfattning, inte negativ.  
• Jag tycker om att ha nya kläder.  
• Tycker inte om begagnat.  
• Människor som jobbar gratis.  
• Mycket av second handkläderna är skräp.  
• Vill inte använda kläder som någon annan har haft på sig,  
• Man få ju ha en kropp som kläderna passa till i sådant fall, ofta korta/snäva modeller.  
• Gillar ej begagnat.  
• Kan inte tänka mig second hand.  
• Tycker inte om att man använder gamla kläder. 

 
Av helt naturliga skäl ökar den positiva inställningen till second handkläder beroende på i 
vilken utsträckning man själv lämnar in sina egna kläder, textilier och skor till återanvändning. 
 

 
 
 
Kvinnor är markant mer positiva till second hand än män. 
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De intervjuade i Göteborg svarade på i vilken utsträckning de höll med gällande ett antal 
påståenden. 
 

• Enbart 18 % av totalgruppen, uppgav att de höll med i mycket stor utsträckning 
gällande att de har ett stort förtroende för organisationer som samlar in kläder till 
välgörenhet och 30 % att de håller med i stor utsträckning. Detta ger att ungefär 
hälften av göteborgarna inte håller med om att de har ett mycket stort/stort förtroende 
för välgörenhetsorganisationer. 
 
I kommentarer kommer det spontant fram att det stjäls från boxar, att det finns en oro 
för att pengar för sålda varor inte når rätt mottagare och många påpekar att de vill 
veta hur hanteringen sker och vad som verkligen händer med de inlämnade kläderna. 
 

• 34 % anser sig vara miljömedvetna i mycket stor utsträckning, detta till trots svarar  
6 % av dessa att de slänger sina begagnade men ändå fullt användbara kläder, 
textilier och skor i soporna. 
 

• En övervägande majoritet håller med fullt ut gällande att de källsorterar tidningar och 
förpackningar. 
 

• 50 % säger att de sorterar ut matavfall i mycket stor utsträckning, noterbart är att  
31 % inte alls håller med om att de sorterar ut matavfall, motsvarande för tidningar 
och förpackningar är enbart 4 %. 

 

 
 

• Förtroendet för välgörenhetsorganisationer ökar med hur mycket man själv lämnar in 
till återanvändning.  

 
• Ju äldre personerna är, i desto större utsträckning anser de sig själva som 

miljömedvetna. 
 

• Gruppen som lämnar in det allra mesta av sina kläder, textilier och skor till 
återanvändning sorterar i större utsträckning ut matavfall jämfört med dem som 
enbart lämnar in till återanvändning till viss del eller inte alls. 
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Det råder skilda meningar sett till i vilken utsträckning de intervjuade ansåg att det gör stor 
nytta för miljön att återanvända kläder, endast varannan person i gruppen som inte alls 
lämnar in till återanvändning höll i mycket stor utsträckning med om påståendet att det gör 
stor nytta för miljön att återanvända kläder.  
 
Nästan 70 % av kvinnorna höll med i mycket stor utsträckning i påståendet att 
återanvändning av kläder gör stor nytta för miljön, motsvarande andel för män är 60 %. 
 

 
 
8 personer av 10 i totalgruppen ser inga som helst problem med att andra använder deras 
gamla kläder, människor över 50 år är marginellt mindre positiva sett till de yngre. 
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Tid är alltid ett problem och i totalgruppen är det enbart 40 % som håller med fullt ut om att 
lämna saker till återanvändning inte är tidskrävande. De som i dag inte alls lämnar in till 
återanvändning eller gör det i mindre utsträckning anser i större utsträckning än dem som i 
stort sett lämnar in allt till återanvändning, och ”de facto” vet vilken tid de lägger på detta, att 
det är tidskrävande. 
 
I gruppen som i stort sett lämnar in allt till återanvändning säger 15 % att de anser att 
återanvändning är tidskrävande. 
 

 
 
Nästan 60 % i totalgruppen uppger att det som slängs är i så dåligt skick att det inte kan 
återanvändas. Detta innebär att 40 % av det som slängs borde ha kunnat återanvändas. I 
gruppen som lämnar in i stort sett allt till återanvändning håller 70 % med i mycket stor 
utsträckning om att det som slängs inte hade kunnat återanvändas.  
 
Noterbart är att även i den grupp, som i stort lämnar in allt till återanvändning, svarar 7 % att 
de slänger kläder, textilier och skor som skulle kunna återanvändas. 
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Hälften av respondenterna i totalgruppen håller med fullt ut i påståendet att det finns en 
insamlingsbox tillräckligt nära dem. 
 
I den grupp som initialt svarat att de inte visste vart närmaste insamlingsbox fanns är det en 
stor andel som inte svarat eller sagt vet ej, vilket får ses som naturligt. Upplevd närhet 
minskar med faktiskt avstånd till insamlingsbox, vilket även det känns helt naturligt. 
 

 
 
De som inte alls lämnar till återanvändning håller med helt och hållet i mycket mindre 
utsträckning (29 %) än dem som lämnar det allra mesta till återanvändning (55 %). 
 
Kvinnor är mer benägna att hålla med jämfört med männen. 
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KUNSKAP 

 
Det allra viktigaste för att människor verkligen skall kunna lämna in kläder, skor och textilier 
till återanvändning är att de verkligen vet var de kan göra detta och det gör majoriteten av 
totalgruppen.  
 
7 % uppger spontant att de inte vet vart de kan lämna begagnade användbara kläder till 
återanvändning men de allra flesta nämner mer än ett ställe dit de kan gå för att lämna 
kläder, textilier och skor till återanvändning och främst nämns att det kan lämnas till 
välgörenhet. 
 
 

 
 
 

 
  



IMA MARKNADSUTVECKLING AB 
__________________________________________________________________________________________ 

Kretsloppskontoret 2012 Återanvändning av textilier, skor och kläder 14 

Följande på denna fråga kom frågor gällande om göteborgarna visste var deras närmaste 
insamlingsställe, vilket som helst fanns, samt även om de visste var deras närmaste 
insamlingsbox fanns. 
 
Det är markanta skillnader gällande kunskapen, nästan 70 % i totalgruppen uppger att de vet 
var närmaste insamlingsställe finns men inte ens hälften av göteborgarna vet var närmaste 
insamlingsbox finns. 
 
Vetskap om var insamlingsställe finns ökar med ålder och det sammanfaller naturligtvis med 
att det är vanligare att lämna till återanvändning ju äldre man är.  
 
Oavsett insamlingsställe eller insamlingsbox så har kvinnorna större vetskap än männen och 
det är naturligtvis på grund av att de är mer benägna än männen att återanvända. 
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BETEENDE OCH ANLEDNINGAR 
 
Att ha vetskap om var man kan gå och lämna sina begagnade kläder, textilier och skor till 
återanvändning behöver naturligtvis inte betyda att man gör det, men naturligtvis ökar det 
möjligheten. 
 
Göteborgare som inte känner till var närmaste insamlingsställe finns är mer benägna att 
slänga begagnade kläder, skor och textilier i soporna eller lägga undan hemma än vad de 
som känner till vart deras närmaste insamlingsställe finns, de är dessutom mindre benägna 
att skänka till välgörenhet. 
 

 
 
Den grupp som uppgivit att de inte alls lämnar något till återanvändning slänger till störst del 
sina användbara begagnade kläder, textilier och skor i soporna och skänker bort ytterst lite. 
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Samtliga svarade på varför de trodde att så mycket av användbara begagnade kläder, skor 
och textilier inte lämnades till återanvändning.  
 
Ren och skär lathet var det absolut vanligaste svaret, men även ovetskap och okunskap 
nämndes.

 
 
De som inte uppgivit att de redan lämnar det allra mesta till återanvändning svarade på 
varför de inte gör det, i större utsträckning, och precis i enlighet med varför göteborgarna tror 
att människor, i allmänhet, inte återanvänder svarade majoriteten att det berodde på en 
allmän lathet. Männen svarade lathet i klart större utsträckning än kvinnorna. 
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Vad skulle då få dem som lämnar till återanvändning i mindre utsträckning eller inte alls att 
göra det i större utsträckning? Anledningen till att inte lämna mer till återanvändning var i 
störst utsträckning lathet och majoriteten av svaren i diagrammen nedan kan härröras till tid 
och tillgänglighet.  
 

1. Bättre tillgänglighet, inlämning närmare 
2. Någon skulle kunna hämta upp det hemma 
3. Vill inte behöva tvätta och fixa till innan jag lämnar in saker. 

 

 
 
I gruppen som uppgett att de inte alls lämnar till återanvändning svarade 17 % att ingenting 
skulle kunna få dem att börja återanvända, motsvarande för dem som lämnar till 
återanvändning i viss utsträckning är 10 %. 
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De personer som uppgivit att de i stort sett ser till att lämna allt till återanvändning på något 
sätt, svarade på vad som motiverade dem till detta och även här finns det en mängd olika 
anledningar. Alla öppna kommentarer går att läsa ordagrant i bilaga till rapporten men de 
mest frekventa anledningarna visas i diagrammet som följer. 
 
Det är känslan av att göra en god gärning som motiverar dessa människor, de känner att de 
kan glädja och hjälpa personer som har det sämre än vad de själva har. Många säger även 
att de inte gillar att slänga saker, rent principiellt, och att det känns bra att saker kommer till 
nytta. 
 
Noterbart är att själva miljöaspekten kommenteras i mindre utsträckning än känslan av att 
göra en god gärning.  
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PÅSTÅENDEN 

 
Samtliga som inte uppgivit att de redan nu lämnar det mesta av sina begagnade, 
användbara kläder, textilier och skor till återanvändning fick påståenden de skulle ta ställning 
till. Påståendena handlade om olika åtgärder som skulle kunna göra att de lämnade mer än 
de gör i dagsläget. 
 
Tillgänglighet och enkelhet är det som anses göra skillnad för att denna grupp skall ta sig 
”besväret” och lämna mer till återanvändning. 
 
Insamlingsbox på alla återvinningsplatser skulle göra att mer lämnades till återanvändning i 
mycket stor utsträckning säger 50 % i denna grupp. Närmare till insamlingsställe eller 
hämtning hemma skulle få cirka 35 % av dem som inte alls lämnar till återanvändning eller 
enbart gör det till viss del, att lämna mer till återanvändning i mycket stor uträckning. 
 
Information efterfrågas i många av de öppna, spontana kommentarerna och var femte 
göteborgare ,som idag inte alls lämnar till återanvändning eller enbart gör det till viss del, 
säger att mer information om vad som händer med det inlämnade skulle få dem att i mycket 
stor uträckning lämna in mer kläder, textilier och skor  
 
Belöningssystem finns det ingen större tilltro till, inte heller ser en ökad möjlighet till lagring ut 
att ha någon positiv effekt på benägenheten att lämna kläder, skor och textilier till 
återanvändning. 
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Slutligen ställdes frågan om respondenterna hade några goda råd eller tips till 
Kretsloppskontoret gällande hur de skulle kunna motivera göteborgarna att lämna mer av 
sina kläder, skor och textilier till återanvändning. Som alltid då det gäller öppna frågor blir det 
en mängd olika kommentarer och dessa finns i bilaga till rapport. De mest frekvent 
förekommande svaren visas i det sista diagrammet nedan 
 
Fler, och framför allt mer synliga boxar tror var tredje person skulle vara ett effektivt sätt att få 
människor att börja lämna mer till återanvändning. Det går väl att säga att mer information 
om boxar och alternativ går att likställa med fler synliga boxar, vilket gör att nästan hälften av 
respondenterna i totalgruppen tror att en större tillgänglighet skulle öka inlämning av kläder, 
skor och textilier till återanvändning. 
 
Noterbart är att 6 av 10 som idag inte lämnar till återanvändning över huvud taget tror att fler 
boxar och information om boxar samt alternativ skulle få människor att börja lämna mer till 
återanvändning.  
 
De som idag lämnar till återanvändning i stor utsträckning tror att det krävs mer kampanjer 
och information och att det skall ordnas mer jippon. Här följer några av dessa förslag, alla går 
att läsa i bilaga till rapporten. Citat som följer: 
 

• Uppsamlingsdagar 
• Uppmana till utrensning och sortering, bytesdagar.  
• En kampanj så att folk kommer på att det finns ställen att lämna in på. 
• Att ha vissa veckor på våren och hösten.  
• Second hand-dagar, något ställe där man kan byta kläder, lite som ett bibliotek fast 

med kläder. 
• Speciell dag, som ”earth hour” 
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Det sista diagrammet visar även det tips och råd från totalgruppen samt nedbrutet på egen 
inlämning till återanvändning. I diagrammet på föregående sida sade 11 % i totalgruppen att 
de trodde mer information gällande hanteringen skulle öka benägenheten att lämna mer till 
återanvändning. 
 
De 11 % sammantaget med de 23 % i nedanstående diagram som handlar om information, 
gör att 35 %, i totalgruppen, tror att information och upplysning behövs för att motivera 
göteborgarna till att lämna mer till återanvändning. 
 
Här följer ett antal representativa kommentarer gällande information, citat som följer: 
 

• Ökad information om vart man lämnar och vart det hamnar. 
• Att det fanns fler boxar och att man får veta att det verkligen hamnar rätt , att det 

verkligen går till välgörenhet så att inget tjänar pengar på det. 
• Information, nyttan med att återvinna saker.  
• Tydligare, mer information om hur man kan göra. Förut så slängde jag mer för att jag 

var så dåligt informerad om vad jag kunde göra med det annars. 
• Informera att det är miljövänligt, hur vårt slängande påverkar miljön.  
 
Samtliga öppna kommentarer går att läsa ordagrant i bilaga till rapport. 
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SAMMANFATTNING/SLUTSATSER 
 

• I Göteborg svarar 71 % att de i stort sett lämnar allt av sina begagnade, användbara 
kläder, skor och textilier till återanvändning. De som inte alls lämnar kläder, textilier 
och skor till återanvändning bor i större utsträckning i lägenhet än i villa, är i mycket 
större utsträckning singlar, har inte tillgång till bil i lika stor utsträckning och har en 
klart lägre inkomst än dem som lämnar det allra mesta till återanvändning. 

 
• Enbart 18 % av totalgruppen, uppgav att de höll med i mycket stor utsträckning 

gällande att de har ett stort förtroende för organisationer som samlar in kläder till 
välgörenhet och 30 % säger att de håller med i stor utsträckning. Detta ger att 
ungefär hälften av göteborgarna inte håller med om att de har ett mycket stort/stort 
förtroende för välgörenhetsorganisationer. 

 
• Det råder skilda meningar sett till i vilken utsträckning de intervjuade ansåg att det gör 

stor nytta för miljön att återanvända kläder, endast varannan person i gruppen som 
inte alls lämnar till återanvändning höll i mycket stor utsträckning med om att det gör 
stor nytta för miljön. Nästan 70 % av kvinnorna höll med i mycket stor utsträckning i 
påståendet att återanvändning av kläder gör stor nytta för miljön, motsvarande andel 
för män är 60 %. 

 
• Nästan 60 % i totalgruppen uppger att det som slängs är i så dåligt skick att det inte 

kan återanvändas. Detta innebär att 40 % av det som slängs borde ha kunnat 
återanvändas. 

 
• 7 % uppger spontant att de inte vet vart de kan lämna begagnade användbara kläder, 

textilier och skor till återanvändning men de allra flesta nämner mer än ett ställe dit de 
kan gå och främst nämns att det går att lämna till välgörenhet. 

 
• Nästan 70 % i totalgruppen uppger att de vet var närmaste insamlingsställe, vilket 

som helst, finns men inte ens hälften av göteborgarna vet var närmaste 
insamlingsbox finns. 

 
• Göteborgare som inte känner till var närmaste insamlingsställe finns är mer benägna 

att slänga begagnade kläder, skor och textilier i soporna eller lägga undan hemma än 
vad de som känner till vart deras närmaste insamlingsställe finns, de är dessutom 
mindre benägna att skänka till välgörenhet. 

 
• Den grupp som uppgivit att de inte alls lämnar något till återanvändning slänger till 

störst del sina användbara begagnade kläder i soporna och skänker bort ytterst lite. 
 

• Ren och skär lathet är den stora anledningen till att slänga kläder, skor och textilier 
istället för att lämna det till återanvändning, tror göteborgarna i totalgruppen. 

 
• På en spontan fråga uppger respondenterna att de tror att en bättre tillgänglighet 

skulle öka benägenheten att lämna till återanvändning. 
 

• De tips och råd göteborgarna har till Kretsloppskontoret för att motivera till att lämna 
till återanvändning handlade till stor del om en ökad tillgänglighet men även 
efterfrågades information om hur allt hanteras och om olika sätt att återanvända. 
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FRÅGEFORMULÄR ÅTERANVÄNDNING 
 

Datum_______________________________ Int___________________________ 
 
Tuve   Övriga Göteborg 
 
Hej mitt namn är ……… och jag ringer på uppdrag av Kretsloppskontoret i Göteborgs stad. Vi håller på med en 
liten undersökning om attityder och åsikter gällande att lämna kläder, textilier och skor till återanvändning så jag 
undrar om jag kan få störa dig med en kort intervju. Alla dina svar är naturligtvis helt anonyma mot 
Kretsloppskontoret och vi kommer INTE att försöka sälja något till dig.  
Om respondenten frågar hur lång tid intervjun tar svarar du cirka 7 minuter. 
Vi kommer att prata om återanvändning av kläder, textilier och skor, med återanvändning menar vi att ta 
tillvara användbara kläder, textilier och skor genom att de används igen istället för att de hamnar i 
soporna och sedan förbränns. 
 

1. Köper eller använder du själv second-handkläder i någon form? 

     Ja   Nej   Vet ej  
Kommentar_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 

2. I vilken utsträckning skulle du säga att du, generellt sett, är positiv till second-hand kläder? Vi använder 
skalan 1 till 5, där 1 betyder mycket negativ och 5 betyder mycket positiv. 

Notera siffra_____________________________ 
Alla som svarat1 eller 2, följ upp med… 
2 a Varför är du negativ till det? Övriga gå till fråga 3 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 

3. Vet du var du kan lämna dina begagnade användbara kläder, textilier och skor idag så att någon annan 
kan få använda dem? Svaret slänga kan inte besvara denna fråga!!! 

   Insamlingsbox på 
Återvinningscentral  

 Insamlingsbox på stan  Skänka till bekanta    

  Lämna till välgörenhet   Klädbytardagar   Vet ej  

  Annat, notera: ___________________________________________________________________      
 

4. A, Vet du var ditt närmaste insamlingsställe, vilket som helst för kläder, textilier och skor finns?  

     Ja Vart då?______________________________________   Nej   
 

4. B, Vet du var din närmaste insamlingsbox för kläder, textilier och skor finns? 

     Ja Vart då?______________________________________   Nej  
 

 
5. Då du själv har användbara begagnade kläder, textilier eller skor som du inte längre använder, vad gör 

du oftast med dem då? Om respondenten säger: skänker bort – ta reda på om det är till bekanta eller 
till välgörenhet!! 

    Slänger i soporna  Lägger undan hemma/källare  Skänker till bekanta  
  Grovsoprum/ÅVC  Säljer Blocket/Tradera  Säljer till second hand 

kommersiella 
 

  Lämnar till 
välgörenhet - ideella 

 Klädbytardagar    

  Annat, notera: ___________________________________________________________________      



IMA MARKNADSUTVECKLING AB 
__________________________________________________________________________________________ 

Kretsloppskontoret 2012 Återanvändning av textilier, skor och kläder 24 

6. Det är en mycket stor andel av alla begagnade, användbara kläder, textilier och skor som idag inte går 
till återanvändning utan istället hamnar i soporna och förbränns. Vad tror du, helt spontant, är 
anledningen till det? 

Notera 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 

7. Vilket skulle du föredra, att skänka begagnade användbara kläder, textilier och skor till välgörande 
ändamål eller att sälja dem till kommersiella secondhandaffärer? 

    Välgörenhet  Kommersiella  Inget av dem  Vet ej 
 

8. Ungefär hur stor andel (procent) av dina begagnade, användbara kläder, textilier och skor skulle du säga 
att du idag lämnar till återanvändning på något sätt? 

    0% fr 9,10  Upp till 25%  fr 9,10  26% till 50% fråga fr 9,10 
  51% till 75% fr 9,10  76% till 90% fr 9,10  91% till 100% fråga fr 11 

 
9. Hur kommer det sig att det inte blir att du lämnar mer av dina användbara begagnade kläder, textilier 

och skor till återanvändning? Spontant! Se till att få ett vettigt svar!! Notera utförligt 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

10. Vad skulle kunna få dig att börja lämna/lämna mer begagnade kläder, textilier och skor till 
återanvändning? Spontant! Se till att få ett vettigt svar!! Notera utförligt. Om svaret blir ingenting – vill 
jag veta VARFÖR!!! Gå sen till fråga 12 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

 
 

11. Vad är det som motiverar dig att lämna kläder, textilier och skor till återanvändning i så stor 
utsträckning? Gå på dem, vi vill veta vad drivkraften är!!! Gå sen till fråga 12 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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12. Jag kommer nu att läsa upp ett antal påståenden gällande attityder och åsikter om att lämna kläder, 
textilier och skor för återanvändning. Jag vill att du talar om för mig i vilken utsträckning du håller med 
mig i påståendet och vi använder skalan 1 till 5.  
 
1 betyder att du håller med mig i mycket liten utsträckning och 5 betyder att du håller med mig i mycket 
hög utsträckning. 
 
Här får du ibland påminna om skalan och rotera i listan då du läser påståendena! 

 
Påstående 

 
1 till 5 

Jag har ett stort förtroende för organisationer som samlar in kläder till välgörenhet  
Jag tror att det gör stor nytta för miljön att återanvända kläder, textilier och skor  
Jag känner mig helt bekväm med att någon annan använder mina gamla kläder  
Att lämna till återanvändning är INTE tidskrävande  
Mycket av de kläder/ textilier/skor jag slänger är i så dåligt skick att det inte skulle kunna 
användas  

 

Det är nära till närmaste insamlingsställe   
Jag sorterar ut matavfall  
Jag källsorterar tidningar och förpackningar  
Jag anser mig vara miljömedveten i stor utsträckning  

 
 
OBS!! Fråga 13 ges ej till dem som på fråga 8 sagt att de lämnar till återanvändning 91%-100%, dessa går 
direkt till fråga 14. 
 

13. Jag kommer att läsa upp ett antal saker som kanske skulle kunna få människor att lämna mer till 
återanvändning. Jag vill att du talar om för mig i vilken utsträckning det skulle göra att du valde 
att lämna mer till återanvändning. Vi använder skalan 1 till 5 på nytt.  
 
1 betyder att det definitivt inte skulle påverka din benägenhet att lämna till återanvändning och 5 
betyder att det definitivt skulle öka din benägenhet. 
Rotera i påståendena 
 

Påstående 1 till 5 
Om det var närmare till insamlingsställen  
Om det fanns en klädinsamlingsbox på varje återvinningsplats  
Om du fick mer information om vad som händer med det insamlade  
Om du fick någon form av belöning  
Om du fick bättre information om miljönyttan med återanvändning  
Om någon hämtade sakerna vid dörren, eller någonstans i fastigheten  
Om du bättre visste var någonstans du kan någonstans du kan lämna kläder/textilier/skor till 
återanvändning 

 

Om du hade mer plats för att lagra kläder, textilier och skor i väntan på att du ska lämna det 
till återanvändning 

 

 
14. Har du några tips eller råd till Kretsloppskontoret gällande hur de skall kunna motivera Göteborgarna 

att lämna mer av sina användbara begagnade kläder, textilier och skor till återanvändning? 

Notera_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

 
Slutligen några frågor om dig själv, notera att du är anonym och att uppgifterna enbart används för statistisk 
sammanställning. 
 
15. Bor du i villa/radhus eller lägenhet? 

  Villa/radhus  Lägenhet 
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16. Hur många vuxna och barn består hushållet av 

Vuxna_________________ Barn_____________________ 
17. Hur långt skulle du tro att du har till närmaste insamlingsbox för kläder?  

Notera i km___________________________________________   Vet ej 
 
18. Har ni regelbundet tillgång till bil i hushållet? 

     Ja  Nej   
19. Får jag lov att fråga om din ålder? Notera_________________________________ 

20. Får jag även lov att fråga om hushållets samlade bruttoinkomst per månad? 

Notera__________________________________   Avstår 

21. Notera kön (utan att fråga) 

     Kvinna  Man  
 

22. Och slutligen, i vilket land ä du född? 

     Sverige   Annat, Notera__________________________________________ 
 

Tacka och avsluta 
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