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Går det att stoppa den ohållbara klädkonsumtion? 

 
Mode är en värld som alla är insatta i på ett eller annat sätt. Vi använder kläder för komfort 
och nöje men kläder har en djupare roll i våra liv som växer upp med oss sedan våra unga 
dagar. Kläder är ett sätt att uttrycka sig själv, uttrycket man ger om sig själv för personer runt 
omkring och viktigast av allt är vad vi känner oss bekväma i. Men tror ni att våra 
klädkonsumtion påverkar vår miljö?  
 
Såklart är svaret ja! Att vi konsumerar för mycket kläder är ingen hemlighet, växthuseffekten 
och miljöpåverkan är orsakad dels av klädernas produktion och konsumtion. Det finns 
modetrender som är mer miljövänliga än andra, såsom second hand affärer eller köpa kläder 
från miljövänligare material som till exempel lyocell som är ett relativt nytt material och är ett 
miljövänligare alternativ än bomull. Men den stora delen av modet idag är inte miljövänlig. 
Personligen undrar jag om vi kan stoppa klädkonsumtionen innan det är försent?  
 
Jag har tagit till mig att genomföra en enkät med frågor som baserade sig på individens 
kläder, hur de agerade miljömässigt till kläderna samt deras syn på framtidens kläder. 
Det var nio personer som fick besvara min enkät undersökning som blev besvarat av både 
killar och tjejer.  
 
Enkäten började med frågor om individens kläder. Det visade sig att 50% av de som svarade 
ägde från 5 till 10 jackor medan den andra 50% ägde tre jackor. Sedan i enkäterna blev en 
liknande fråga ställt som var hur många skor de ägde? 44% av personerna svarade att de 
ägde från 5-10 skor medans 55% ägde från 1-4 skor.  
 
Enkäten därefter ställde frågor som var mer inriktad mot deras syn samt agerande på att 
handla, återvinna och deras ansträngning för att minska klädproduktionen.  
 
Dessa var resultaten: 

 



 
 

 

 
 
Slutligen visade jag en video om hur kläder kan komma att se ut i framtiden och frågade 
respondenterna att skriva sina tankar om vad de såg i videon.  
 
Videoklippet som jag visade är: 
https://www.youtube.com/watch?v=WcFHb9PUmrA&feature=youtu.be  
 
Respondenternas svar: 
 
De verkar bli allt fulare för varje generation och klimatpåverkan verkar inte ha någon större effekt på 
det utan trenden fortsätter. Dock framgår det tydligt att kläder kommer ha andra funktioner än bara 
estetiska. Exempelvis nämndes det ju att de kommer ha praktiska funktioner såsom att motstå bränder 
och eventuellt andra saker såsom skydd mot skadliga luftföroreningar. 
Bra att man fokuserar mer på effektivitet av kläder än mode i framtiden om det så behövs. 
Jag tycker det är dåligt och tycker vi borde köpa saker från second hand istället för att köpa nytt hela 
tiden. 
Låter spännande!! 
Kläderna som de har tillverkat vara miljövänlig men främst av allt har de tillverkat kläder som skyddar 
sig från elden. Fast deras kläder har däremot inget med global uppvärmning. 
vet ej 
Jag har ingen speciell syn på kläder överhuvudtaget. 
Positivt, jag stödjer redan slow-fashion butiker. Luka Sabbat är inte den första, inom modebranschen, 
att vara medveten om hur modeindustrin är en stor del av klimatpåverkan. Jag förväntar mig att de 
stora företagen börjar använda hållbara material och funktion. Att fler slow-fashion butiker kommer in i 
samhället och inom modebranschen. 
Jag skulle verkligen vilja ha färre kläder som en kan variera! 

https://www.youtube.com/watch?v=WcFHb9PUmrA&feature=youtu.be


 

Enkäten var relevant och kunskaps fullt men jag ville fördjupa mig in och se helheten av 
klädinköp. Jag vill alltså se hur det ser ut, alltså hur många kunder, vilka kunder, ökar eller 
minskande mängd av kunder och generellt hur det ser ut i affärerna. Jag vill alltså jämföra 
second hand butikernas fenomen jämfört med kommersiella affärer i Uppsala. 
 
Jag gick in till en lokal second hand affär i Uppsala. I butiken fanns det olika avdelningar för 
kläder, möbler och hus dekorationer. Jag förhåller mig till klädavdelning och såg att de var 
också sorterat i barn-, kill- och tjejkläder. Det fanns en avdelning för endast jackor, tröjor, 
jeans, idrottskläder osv… Där hittade jag en medelålders kvinna som var finklädd och 
arbetade i butiken som tackade ja till en intervju men bad om att få vara anonym.  
 
Intervjun med second handbutiks försäljaren: 
 
Har ni sett ett ökande mängd av kunder shoppa från eran butik? 
“Vi har sett ett ökande mängd av kunder som har fördubblats det senaste året.” 
 
Vad tror du att detta kan bero på? 
“Detta kan helt enkelt bero på att folk dras till second hand kläder eftersom de är billigare än 
first hand dessutom är det också bättre för miljön att handla second hand och människor har 
börjat bli mer och mer uppmärksamma på detta.” 
 
Har ni fått in ett ökande mängd av kläder än tidigare år? 
“Vi får in ungefär samma mängd kläder varje år.” 
 
Vad gör ni med kläderna som inte säljs? 
“Oftast så får kläderna bara sitta där och vänta tills de säljs men om vi ser att de inte säljs så 
brukar vi sänka priset på varan.” 
 
Sedan gick jag in till en mer kommersiell butik Uppsala som sålde endast first hand kläder. 
Affären hade många kläder och mycket av samma vara. I affären hittade jag en man i 20 
årsåldern som var klädd med affärernas kläder. Jag frågade medarbetaren om en intervju då 
han tackade ja men bad om att få vara anonym: 
 
Intervju med en first hand butiksförsäljare: 
 
Har ni sett ett ökande mängd av kunder shoppa från eran butik? 
“Vi har inte sett ett ökande mängd av kunder däremot har vi inte sett ett minskade mängd av 
produkter:” 
 
Vad tror du att detta kan bero på? 
“Detta kan bero på att folk köper mer och mer kläder på nätet däremot så gillar folk att gå ut 
och shoppa i verkligheten också.” 
 
Har ni fått in ett ökande mängd av kläder än tidigare år? 
“Ja, vi till exempelvis för mer produkter av en vara än vad vi har tidigare fått.” 
 
Vad gör ni med kläderna som inte säljs? 
“Om de inte säljs under rea perioden så brukar vi skicka de till nån lager som sedan säljs på 
nätet”. 
 
Slutsatsen som kan dras är baserad på den bilden vi har fått av klädkonsumtionen idag tack 
vare enkäten samt intervjun. Resultaten som enkäten gav visade att klädkonsumtion är för 



högt i och med att 50% av de vi frågade ägde från 5-10 jackor och en annan 44% av 
korrespondenterna ägde från 5-10 skor dessutom så 70% handlade bara nya kläder. Denna 
klädkonsumtion är inte hållbar för miljön. På andra sidan så hade korrespondenterna 
en  positiv inställning till framtidens miljö och mer anpassade kläder. I intervjuerna fick vi 
också reda på att second hand butikerna har haft en ökad mängd av kunder samt en ökad 
mängd av varor som betyder att folk har börjat inse miljöns nytta av att återanvända saker. 
Däremot så har first hand affärerna inte blivit skadad av miljö ångesten men såsom vi ser i 
enkäten finns det fortfarande många kunder som föredrar dem.  
 
Slutligen och med denna insamlingen av resultat, kan vi besvara  frågeställningen med att 
säga att den ohållbara klädkonsumtionen går inte att stoppa. Användningen och synen på de 
miljövänligare alternativerna är betydligt lägre än de ohållbara. Detta kommer leda till att vi 
som människor kommer som småningom tillverka kläder inte för att stoppa växthuseffekten 
men istället för att lösa problemen miljön kommer att möta oss med. 
 

  
 


