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Sammendrag 

Denne rapporten sammenstiller resultatene fra en forbrukerundersøkelse utført i forbindelse med 

Redesign QR prosjektet. Prosjektet ledes av Fretex A/S og er finansiert av Oslofjordfondet for en 

periode på tre år (2016-2019). 

Formålet med prosjektet er å utvikle en mobilapplikasjon som kan brukes til å formidle de 

miljømessige og sosiale forholdene som er relevante i forbindelse med produksjonen av Fretex 

redesign-produkter til forbrukeren. Det overordnede målet med applikasjonen er å påvirke 

forbrukeren til å ta stilling til disse forholdene i kjøpsøyeblikket og inspirere til et mer bærekraftig 

forbruk. Et sekundært mål er å øke bevisstheten hos de ansatte i Fretex redesign-avdelingene i 

forhold til valg av materialer og prosesser i produksjonen av redesign-produktene. 

Fretex redesign-produkter er produkter som hovedsakelig er laget av brukte materialer (skinn, ull, 

papir) som Fretex har mottatt men som ikke kan selges pga. skader eller lign. Materialene blir klippet, 

sydd, får tilsatt en ny glidelås og blir til nye produkter. Redesign-avdelingene ansetter hovedsakelig 

personer i jobbtrening og er i utgangspunktet et attføringsprosjekt. 

Arbeidspakke 1 i Redesign QR prosjektet har til formål å utføre en forbrukerundersøkelse som skal 

ligge til grunn for den videre utviklingen av applikasjonen. Forbrukerundersøkelsen har bl.a. hatt 

fokus på kjennskap og holdning til Fretex redesign-produkter samt interesse for informasjon om 

miljø- og sosiale forhold forbundet med produksjon av moteprodukter. 

Forbrukerundersøkelsen ble utført over en fire ukers periode i mai-juni 2016 via en nettbasert 

spørreundersøkelse og ble besvart av i alt 474 personer.  

Noen av de sentrale resultatene fra forbrukerundersøkelsen er: 

 Fretex redesign-produkter er kjent blant størstedelen av respondentene 

 Interesse for miljø, veldedighet og design er de største årsakene til å kjøpe redesign 

 Mangel på kjennskap og høye priser er de største årsakene til å ikke kjøpe redesign 

 Blant respondentene erstatter et redesign-produkt ca. 61,2% av et nytt produkt 

 Blant respondentene erstatter et gjenbruksplagg ca. 53,3% av et nytt plagg 

 Størstedelen av respondentene er interessert i miljø og sosiale aspekter av produksjon og 

forbruk, men en mindre andel er påvirket av disse forholdene i kjøpsøyeblikket 

 Interessen for miljø er umiddelbart høyere enn interessen for sosiale forhold, men den mulige 

effekten av informasjon om disse forholdene er større for sosiale forhold enn miljømessige 

forhold 

Resultatene kan brukes av Fretex til å videreutvikle redesign som markedsområde, i den videre 

utvikling av prosjektet samt som grunnlag til videre forskning og publisering innen 

forbrukeratferdsforskning, og rapporten avsluttes med forslag til hvilke resultater som egner seg til 

hvilke formål. 
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1 Innledning 

1.1 Hvorfor gjenbruk, gjenvinning og redesign? 

I Norge, som i mange andre europeiske land, finnes samfunnsmål om å skape en sirkulær økonomi 

der alle ressurser brukes effektivt og inngår i et lukket kretsløp med minimal avfallsgenerering. Økt 

gjenbruk og gjenvinning av materialer og ressurser er et sentralt aspekt ved denne 

samfunnsvisjonen. Tall fra WRAP (2012) i Storbritannia indikerer bl.a. at tre måneders ekstra bruk 

av klær kan føre til mellom 5-10% reduksjon i CO2 utslipp, vannforbruk og avfallsgenerering. 

Avfallshierarkiet lister ulike tilganger/behandlingsformer i prioritert rekkefølge: 

1) Forebygging av avfallsgenerering, eks bruke færre materialer eller beholde produktene 

lenger. 

2) Forberedelse til gjenbruk, eks rensing, sortering og reparering slik at produktet kan brukes 

igjen. 

3) Gjenvinning, dvs. bruke avfallet i produksjonen av et nytt produkt. 

4) Andre former for gjenvinning, eks forbrenning med energigjenvinning. 

5) Avhending, eks deponering og forbrenning uten energi gjenoppretting. 

Innen tekstiler og klær har det vist seg at den største besparelsen på energi og CO2-ekv oppnås 

gjennom levetidsforlengelse og direkte gjenbruk, etterfulgt av gjenbruk gjennom gjenbruksbutikker 

o.l., materialgjenvinning og endelig energigjenvinning. Alle disse er bedre løsninger enn deponering 

(Farrant 2010; Fisher et al. 2011; Laitala 2014a). Utover dette kan også en rekke sosiale gevinster 

komme av gjenbruk og gjenvinning bl.a. gjennom nye arbeidsplasser. 

For å skape et sirkulært samfunn som i høyere grad lever opp til idealet om bærekraftighet må det 

jobbes på flere fronter. På produksjonssiden kan innovasjon, ny teknologi, økt kunnskap og nye 

forretningsmodeller bidra til dette. På forbrukssiden kan endringer i preferanser, økt kunnskap og 

forbrukerkrav samt økt betalingsvillighet for bærekraftige produkter og tjenester påvirke både industri 

og politikkutforming. 

På tross av et økt fokus på den sirkulære økonomien, både på nasjonalt og europeisk plan, er det 

viktig å poengtere at utviklingen av en sirkulære økonomi ikke i seg selv vil skape et bærekraftig 

forbruk. De forbedringer som skjer på produksjonssiden blir i stor grad overskygget av en voksende 

befolkning og et stadig økene forbruk i takt med økt levestandard i flere land (Mont og Plepys 2008, 

531). Forskning innen tekstil og mote har også de seneste årene blitt kritisert på grunn av det 

ensidige fokuset på produksjonssiden. Selv om gjenbruk og gjenvinning er sentrale elementer i den 

sirkulære økonomien løser ikke disse aktivitetene de større miljømessige problemene, så som 

overforbruk og økt avfallsgenerering, samt de sosiale og miljømessige problemene forbunnet med 

tekstilproduksjon (Niinimäki og Hassi 2011, 1878). Altså kritiseres gjenbruk og gjenvinning for å være 

en «sovepute» som fjerner fokus fra den egentlige løsningen, å redusere forbruket (Fletcher 2014, 

126). Det å skape bærekraftige forbruksmønstre inkluderer derfor både å øke ressurseffektiviteten i 

produksjonen og redusere mengden av produkter som forbrukes (Mont og Plepys 2008).  

Det er dog viktig å ikke avskrive gjenbruk og gjenvinning som aktiviteter uten noen positiv effekt. 

Med økene befolkningsvekst og økene levestandard i de fleste land vil reduksjonen i forbruk ta tid 

og kreve innsatser fra ulike fronter. Forskning innen gjenbruk og gjenvinning er derfor viktige 
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aktiviteter som må skje parallelt med andre innsatser som fokusere på å redusere selve behovet for 

å forbruke. 

1.2 Formål 

I Redesign QR prosjektet skal det utvikles en mobilapplikasjon der forbrukerne lett kan få tilgang på 

relevant miljø- og sosialinformasjon om redesign-produktene til Fretex. For å kunne tilrettelegge 

verktøyet og applikasjonen ut ifra forbrukernes interesser og prioriteringer utføres en 

forbrukerundersøkelse med fokus på interessen for miljø- og sosialinformasjon og holdning til 

redesign-produkter. 

Formålet med forbrukerundersøkelsen er først og fremst å gi et grunnlag for å utvikle applikasjonen 

og bidra med innspill til den videre utviklingen av redesign som forretningsområde for Fretex. Det 

sekundære målet er å gjøre en forbrukeratferd baseline som kan fungere som selvstendig studie i 

et forbrukerforskningsperspektiv.  

1.3 Forskningsspørsmål 

I prosjektbeskrivelsen har vi stilt fire overordnede spørsmål som vi ønsker å besvare gjennom 

forbrukerundersøkelsen. For å operasjonalisere forskningsspørsmålene i forhold til utviklingen av 

forbrukerundersøkelsen og den etterfølgende analysen har vi tilføyet en rekke underspørsmål. Disse 

ses i tabellen under. 

Tabell 1.3.1: Forskningsspørsmål og underspørsmål 

Forskningsspørsmål Underspørsmål 

1. Hva er årsaken til at forbrukerne kjøper 
redesign-produkter?  

 

a) Hva er årsakene til at forbrukeren kjøper/ikke 
kjøper Fretex redesign-produkter fremfor vanlige 
nye produkter? 

b) Hvordan anser forbrukeren redesign-produkter i 
forhold til vanlige nye produkter? 

2. Hvilke kjøpsbehov dekkes når en forbruker 
kjøper redesign-produkter og/eller 
gjenbruksklær? 

c) Hvilke kjøpsbehov dekkes når forbrukeren kjøper 
Fretex redesign-produkter? 

d) Hvilket kjøpsbehov dekkes når forbrukeren kjøper 
gjenbruksklær? 

3. Hvor viktig er miljøhensyn for forbrukerne? e) Hvor viktige er miljø- og sosiale forhold for 
forbrukeren?  

f) Hva er forbrukeren sine avhendingsrutiner av 
klær? 

4. Hvilke indikatorer (miljø og sosiale) er 
forbrukeren opptatt av?  

 

g) Hvilke miljø- og sosiale indikatorer er forbrukeren 
mest interessert i når de skal kjøpe et produkt? 

h) I hvor høy grad vil økt informasjon om miljø- og 
sosiale forhold bidra til bærekraftig forbruk hos 
forbrukeren? 
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2 Bakgrunn 

2.1 Bærekraftig forbruk og produksjon 

Interessen for miljøkonsekvensene av forbruk og produksjon av vanlige forbruksvarer er økende. 

Detter gjelder både hos politikere, industri og forbrukere. På regjeringsnivå ses det særlig i diskursen 

rundt det grønne skifte og sirkulær økonomi (Palm et al. 2014), mens det på industrinivå handler om 

å utvikle og utnytte ny teknologi og nye forretningsmodeller for både å spare miljøet og redusere 

produksjonsomkostningene (Gutowski et al. 2005). På forbrukernivå ses dette fokuset også, bl.a. i 

forhold til den økte etterspørsel etter miljøvennlige og sosialt ansvarlige produkter og tjenester 

(Nielsen 2014). Det økte fokuset på bærekraftig forbruk og produksjon skjer dog samtidig med en 

general øking i forbruk. Dette ses bl.a. innen klær – mellom 2008 og 2013 økte den norske 

engroshandelen med klær og sko med nesten 25% (SSB 2015). For klær er dette bl.a. et resultat av 

den stadig voksende «fast fashion» industrien som produserer billige klær av lav kvalitet (Bly et al. 

2015). Nye tall fra SSB viser dog at prisen på klær har økt med 6,4 prosent fra januar 2015 til januar 

2016, hvilket er den høyeste tolvmånedsendringen i klesprisene i nesten 30 år (SSB 2016). 

Innen forbrukerforskning er det gjennomført en rekke undersøkelser av miljøholdninger generelt, og 

forholdet mellom holdninger og handlinger. Når det gjelder tekstiler spesielt er kunnskapen mer 

begrenset. I Norge har særlig SIFO (Statens Institutt for Forbruksforskning) jobbet med 

forbrukeratferd rundt klær med særlig fokus på forlengelse av levetid (Laitala 2014b) og 

avhendingsvalg (Klepp 2001). Noe forskning har også fokusert på vektingen av ulike parametere når 

forbrukerne kjøper klær, bl.a. med tanke på miljø. Laitala et al. (2012) fant bl.a. at miljøbelastning er 

en sentral parameter i avhendingsfasen når klær enten skal kastes eller gis bort, mens færrest 

vurderer miljøbelastninger når de kjøper. Ifølge Laitala et al. (2012) kan dette være et resultat av at 

forbrukerne ikke har noen særlig mulighet for å velge miljøvennlig når de skal kjøpe klær. Holdningen 

«avspeile[r] de situasjonene der forbrukerne faktisk har et reelt (miljø) valg. Siden utvalget av 

miljømerkede tøy i det norske markedet er svært begrenset, har forbrukere ikke mange muligheter 

til å velge miljøvennlig. Dermed er valget ved innkjøp ofte begrenset til å ikke kjøpe noe unødvendig, 

eller kjøpe brukt» (Laitala et al. 2012, 114). 

En norsk studie viser at et gjennomsnitt på 37,5 plagg/person/år blir tatt ut av bruk, hvilket tilsvarer 

rundt 8,4 kilo/person/år. Av de innsamlede plaggene i studien var rundt 60% (5 kg/person) tiltenkt 

gjenbruk via gjenbruksbutikker, venner og familie eller salg. Resterende 40% (3,4 kg/person) var 

sortert ut som avfall. Basert på en evaluering av klærne, var det kun 8% av plaggene som absolutt 

ikke kunne brukes, mens 45% hadde tydelige endringer (Laitala et al. 2012, 12). 

Studier fra SIFO viser at miljøhensyn spiller en sentral rolle når norske forbrukere ikke lenger ønsker 

å bruke klærne sine (40%), mens forbrukerne sjeldent tenker på miljøet når de anskaffer seg nye 

klær (5%) (Laitala et al. 2012, 115). Miljø spiller også en begrenset rolle i forhold til kjøp og bruk av 

brukte klær. I en spørreundersøkelse utført av SIFO svarte 57% av respondentene som det siste 

året hadde kjøpt eller mottatt brukte klær at hovedårsaken til dette var «for ikke å kaste brukbare 

plagg». Andre sentrale årsaker var «økonomiske grunner» (29%) og «miljøhensyn» (27%). De 

respondenter som det siste året ikke hadde kjøpt/tatt imot brukte klær begrunnet det med utsagnene 

«foretrekker nye klær» (49%), «liker ikke å bruke andres gamle ting» (21%), og «ingen bruktbutikk i 

nærheten» (20%) (Laitala et al. 2012, 115). I en finsk undersøkelse av forbrukernes holdning til 

bærekraftig mote hadde miljø en vesentlig høyere relevans; rundt 70% av respondentene oppga at 
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det er viktig at tekstilproduksjon har en lav miljøpåvirkning. Utover dette anga 57% av de kvinnelige 

respondentene og 38% av de mannlige respondentene at de ønsker å kjenne til miljøkostnader når 

de kjøper tekstilprodukter (Niinimäki & Hassi 2011, 1879). Den relativt store forskjell mellom de 

norske og finske undersøkelsene kan indikere en forskjell mellom norske og finske forbrukere, men 

kan også være pga. ulike spørsmål og metoder. 

I de nordiske land har salget av gjenbrukte klær økt de seneste årene, noen av gjenbruksaktørene 

har hatt mer enn 20% øking mellom 2011-2012. Dette kan bl.a. være et resultat av den globale 

finanskrisen og en økt interesse for «retro»-klær (Palm et al. 2014). Ifølge Farrant et al. (2010) er 

årsaken til å kjøpe gjenbruksklær sterkest forbundet med en lavere pris koplet mot tilgjengeligheten 

av fortrukne former, farger og design på klærne. Forfatterne fant at miljøgevinstene oftest er 

sekundære i forhold til utvalget av attraktive produkter til lave priser og mener derfor at 

gjenbruksbutikkene bør fokuserer på å sikre god kvalitet og et bredt sortiment frem for å fremheve 

de miljømessige gevinstene forbundet med å kjøpe brukt.  

En del norske og utenlandske studier har fokusert på forbrukernes interesse for og holdning til 

gjenbruk (WRAP 2012). Forskning på forbrukernes holdninger til redesign er derimot et relativt nytt 

felt, og har hovedsakelig fokusert på situasjoner der forbrukerne selv har deltatt i produksjonen 

(Janigo 2011; Niinimäki & Hassi 2011; Armstrong et al. 2014; Myers 2014). Forskning på 

forbrukernes kjennskap til og interesse for redesign-produkter som selvstendige produkter på linje 

med nye produkter er svært begrenset. Det er interessant å undersøke nærmere spørsmål om 

erstatningsgrad og betalingsvillighet for å bedømme miljøpotensialet til redesignprodukter og 

vurdere potensialet for å påvirke forbrukernes atferd. 

For å få en bedre forståelse av forbrukernes holdning til redesign- (og gjenbruks-) produkter og 

kunne tilrettelegge verktøyet og applikasjonen ut ifra forbrukernes interesser og prioriteringer, 

undersøkes de ulike kriteriene som er sentrale i kjøp av et redesign-produkt. Disse kan eksempelvis 

inkludere miljøhensyn, sosiale hensyn, image/uttrykk, pris, kvalitet og tilgjengelighet.  

2.2 Holdning og handling 

Mange studier innen forbrukeratferd viser til at det ofte er forskjell på hva folk ønsker å gjøre/sier de 

vil gjøre og hva de faktisk gjør (Podsakoff et al. 2003). Forskjellen på holdning og handling er særlig 

i de seneste årene blitt undersøkt i forhold til etisk forbrukeratferd med fokus på bl.a. miljø og sosiale 

forhold (Young et al. 2010). Det er generelt anerkjent at forbrukernes holdning er en upresis indikator 

for forbrukernes faktiske atferd på forbruksmarkedet – selv om forbrukerne synes det er bra å kjøpe 

miljøvennlige produkter er det ikke sikkert at de faktisk gjør det (Kraus 1995). Ifølge bl.a. Carrigan 

og Attalla (2001) forblir pris, kvalitet, tilgjengelighet og kjennskap til varen de viktigste 

beslutningskriteriene. Viktigheten av tilgjengelighet sees også i forhold til miljøriktige handlinger i 

hjemmet, så som kildesortering (Domina & Koch 2001; Ha-Brookshire & Hodges 2009). 

En annen grunn til mulige forskjeller mellom holdning og handling blant respondentene kan være en 

oppfattning av hva som er «riktig» og «feil» svar på spørsmålene. Dette er særlig et dilemma i 

undersøkelser som fokuserer på moralske spørsmål der de fleste har en idé om hva som er en 

akseptabel holdning og handling innen et moralsk perspektiv (Nederhof 1985). Dette ser man bl.a. 

innen sortering av avfall i hjemmet (Thøgersen 1996). Noen studier advarer mot å gjøre konklusjoner 

basert på respondentenes egne rapporteringer innen miljøatferd og anbefaler å kombinere denne 
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type informasjon med en form for kontroll, så som observasjon eller oppfølgende undersøkelser 

(Chao & Lam 2011).  

En rekke studier har vist at forbrukere er villig til å betale en høyere pris for miljøvennlige tekstiler, 

så som økologisk bomull (Ellis et al. 2012; Ha-Brookshire & Norum 2011; Hustvedt & Bernard 2008). 

Michaud og Llerena (2011) fant imidlertid ingen indikasjon på økt betalingsvillighet for produkter som 

er laget av gjenvunnet materiale. Derimot fant de at økt miljøinformasjon for henholdsvis «grønne» 

og «vanlige» produkter reduserte forbrukernes betalingsvillighet i forhold til de produkter som ikke 

hadde en «grønn» profil. I et studie av holdninger og betalingsvillighet for produkter laget av 

gjenvunnet materiale fant Nakano (2007) en uoverensstemmelse mellom respondentenes 

overveiende positive holdning til å bruke klær som er laget av gjenvunnet materiale (fleece laget av 

plastflasker) (75%) og en generelt lav betalingsvillighet: ingen av respondentene var villig til å betale 

mer enn 10% over prisen på et vanlig, nytt produkt. 

Hvor det kan antas at gjenbruksprodukter anses for å ha lavere kvalitet enn nye produkter og derfor 

bør koste mindre, er det ikke gjort noen studier av betalingsvilligheten for redesign produkter (med 

unntagelse av studier der forbrukeren er med på å redesigne produktet, eks. Myers 2014; Janigo 

2011). Resultatene fra forbrukerundersøkelsen kommer til å fylle et kunnskapshull innen 

forbrukernes holdning og betalingsvillighet for redesign-produkter. Undersøkelsen kommer også til 

å belyse forbrukernes syn på redesign i forhold til nye produkter og gjenbruk. Dette vil bidra til den 

generelle forståelsen av bærekraftig forbruk av vanlige forbruksprodukter og vil dermed kunne 

påvirke den videre utvikling av forbrukerrettet miljøinformasjon.  
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3 Metoder 

3.1 Målgruppe 

Forskningsspørsmålene kan deles inn i to kategorier: 1) spørsmål som hovedsakelig henvender seg 

til forbrukere som har kjøpt redesign produkter hos Fretex (spørsmål 1 og 2), og 2) spørsmål som 

henvender seg til alle forbrukere, også de som i utgangspunktet ikke har noen interesse for redesign 

(spørsmål 3 og 4). Den første målgruppen er begrenset til Fretex sine kunder og må primært nås 

gjennom butikk eller nettsiden, mens den andre målgruppen kan være alle forbrukere, som også kan 

nås gjennom vanlige metoder spørreundersøkelser (nettbasert, spørreundersøkelse på gata). 

Respondenter som deltar i forbrukerundersøkelser med fokus på holdninger og handlinger rundt 

klær og andre forbruksprodukter er oftest unge kvinner og studenter (Myers 2014; Laitala et al. 

2014b; Laitala et al. 2012; Janigo 2011), noe som vanskeliggjør muligheten for å dra representative 

konklusjoner. I gjennomgangen av 41 forbrukerundersøkelser med fokus på holdning og handling 

rundt avhending av klær, fant Laitala (2014b) at kvinner i gjennomsnitt utgjorde 81% av 

respondentene. Særlig eldre menn var underrepresentert i disse undersøkelsene. McLaren et al. 

(2015) argumenterer for at dette ikke i seg selv er problematisk idet kvinner også forbruker flere klær 

enn menn. Når britene kjøper yttertøy estimeres det eksempelvis at 49% av budsjettet brukes på 

kvinneklær mot 26% på mannsklær og 25% på barneklær. I tillegg har også kvinner ofte ansvaret 

for å kjøpe inn klær til andre i husstanden, noe som gjør at de i enda større grad kan betegnes som 

den største forbrukergruppen (McLaren et al. 2015).  

Av økonomiske og tidsmessige grunner har det ikke vært mulig å innsamle representative data i 

dette studiet. De studiene vi ønsker å sammenligne oss med er heller ikke representative (Farrant 

et al. 2010; Laitala 2014b), og vi anser derfor ikke dette for å være problematisk i denne 

sammenhengen. Ettersom dette er første norske studiet av forbrukerholdning til redesign er 

resultatene interessante som en første indikasjon på forholdene med mulighet for videre forskning. 

3.2 Datainnsamling 

Kvantitative spørreundersøkelser er tradisjonelt den mest brukte metoden i denne typen 

undersøkelse, etterfulgt av kvalitative intervjuer. Gjennom bruk av ulike kvalitative og kvantitative 

metoder kan problemfeltet belyses fra flere vinkler og de ulike metodene kan brukes til å understøtte 

eller nyansere hverandre (Jick 1979). Kvantitative spørreundersøkelser kan svare på hva folk mener 

og er gode til enkelte spørsmål som gjør bruk av velkjente konsepter, der respondenten kan svare 

ja/nei, enig/uenig, gjøre en prioritert rekkefølge eller lignende. Kvalitative intervjuer kan svare på 

hvorfor folk mener eller gjør som de gjør og tillater mer kompliserte spørsmål, der respondenten kan 

reflektere og nyansere svarene sine. Noen forbrukerundersøkelser rundt klær har brukt 

utradisjonelle metoder til å plassere spørsmålene i en konkret kontekst som respondentene kan 

relatere seg til, eksempelvis gjennom å vise frem ulike typer av klær i forbindelse med 

respondentenes avhendingsvalg (Klepp 2001; Goworek et al. 2013) og tiltak for levetidsforlengelse 

(McLaren et al. 2015). Dette kan bidra til at respondentenes svar er nærmere den faktiske atferden 

(Laitala 2014a). 

I forbrukerundersøkelsen ble det utviklet en spørreundersøkelse i programmet SurveyXact som både 

kunne besvares online (via epost eller link) og på papir (i Fretex-butikker). Spørreundersøkelser på 
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nett er en ofte brukt metode i forbrukerundersøkelser rundt holdning og handling (Laitala 2014a). En 

survey på nett er enkel å bruke og kan nå ut til mange uten bruk av store ressurser. Utfordringene 

med denne typen survey er bl.a. at det kan være vanskelig å få representative data (uten bruk av 

analyseinstitutt) og at man ikke har noen innflytelse på hvordan respondentene oppfatter 

spørsmålene og (i de fleste tilfeller) ikke har mulighet for å følge opp på manglende eller uklare svar. 

En annen utfordring er at det kan være vanskelig å få folk til å svare. Svarprosenten ble forsøkt økt 

gjennom å gi respondentene mulighet for å bli med i loddtrekkingen om Fretex redesign-produkter. 

Link til surveyen ble lagt ut på nettsidene til Fretex og Østfoldforskning samt diverse sosiale medier 

til de to virksomhetene. 

Fretex-butikkene ble anset for å være en god ramme for å få kundene i tale. Surveyen ble lagt på 

disken og ble delt ut til interesserte kunder. Surveyen inkluderte også en link og en QR kode så 

kundene hadde mulighet for å besvare undersøkelsen senere. For å få tak i flest mulig kunder ble 

surveyen også sendt ut via e-post til tidligere kunder som har handlet via Fretex sin nettside. 

I begynnelsen av besvarelsesperioden ble surveyen delt ut på gata i Fredrikstad. Dette var et 

eksperiment for å skape dialog med respondentene rundt redesign og vise frem Fretex redesign-

produkter. Ved å stå i gata og vise frem produkter håpet vi også å kunne mobilisere personer som 

ellers ikke ville vært interessert i eller ha mulighet for å svare på surveyen. Hvis dette viste seg å 

være en god metode var det også tanken å gjøre en kort analyse av besvarelsene fra Fredrikstad 

spesifikt. Dette ble dog ikke mulig ettersom bare to respondenter ferdiggjorde surveyen den første 

dagen. Dette kan bl.a. være pga. antall spørsmål i undersøkelsen, som ble estimert til å ta 15 min. 

å besvare. Etter en dag på gata ble dert besluttet å ikke fortsette med denne metoden.  

 
Tabell 3.2.1: Oversikt over metoder for distribusjon av survey og antall svar 

Metode Distribusjon Periode 

(2016) 

Antall 

distribuert* 

Antall 

gjennomført 

Antall 

«noen 

svar» 

Svarprosent 

(gjennomført) 

Online 

survey 

Fretex nettside 30/5-27/6  

 

 

 

977 

 

 

 

 

183 

 

 

 

 

80 

 

 

 

 

18,7% 

Fretex Facebook og 

Twitter 

30/5-27/6 

ØF nettside 1/6-27/6 

ØF Facebook og 

Twitter 

1/6-27/6 

Nettverk, snow ball 

(epost) 

2/6-27/6 

Epost til Fretex nett 

kunder 

31/5 +  

10/6-27/6  

1668 (1748 

men 80 kom 

retur) 

245 87 14,7% 

Nettbrett i butikk 4/6-27/6 29 4 1 13,8% 

Papir 

survey 

Papir survey i butikk 8/6-21/6 Ikke relevant 40 Ikke 

relevant 

Ikke relevant 

Papir survey i gata 

(Fredrikstad) 

8/6 Ikke relevant 2 Ikke 

relevant 

Ikke relevant 

I ALT 2411 474 168 15,7% 

*Distribuert henviser til antall respondenter som har åpnet surveyen, utover i distribusjonen til Fretex 

nettkunder, der distribuert henviser til at surveyen ble levert til en fungerende e-post adresse.  
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Alle respondenter ble spurt om de ville vært interessert i å bli kontaktet senere med oppfølgende 

spørsmål. Formålet med dette var både å ha mulighet for å høre om de respondenter som kjøpte et 

redesign-produkt var tilfreds med produktet samt å kunne invitere til å delta i fokusgruppeintervju. 

Fokusgruppeintervjuer kan være spesielt interessant i forhold til spørsmålet rundt kvaliteten av 

redesign-produkter og betalingsvillighet for nye produkter. Fokusgruppeintervjuene kan inkludere 

gjennomgang av ulike produkter der respondentene får mulighet for å sammenligne redesign med 

nye produkter og eksempelvis angi makspris. Denne typen «eksperimenter» anbefales av bl.a. 

Laitala (2014b) i forhold til å gi respondentene en kontekst å forholde seg til, noe som kan bidra til 

mer «korrekte» data i forhold til faktisk atferd. Pga. litt forsinkelser i prosessen med å samle inn data 

har det ikke vært mulig å gjennomføre fokusgruppeintervju innenfor tidsplanen for 

forbrukerundersøkelsen, men det anses fortsatt som en mulighet i forbindelse med senere utvikling 

av en vitenskapelig artikkel på bakgrunn av spørreundersøkelsen. 

3.3 Analyse av erstatningsgrad 

Et sentralt spørsmål i forbrukerundersøkelsen er i hvilken grad det kan antas at redesign produkter 

erstatter kjøp av nye, lignende produkter. Det er nødvendig å regne ut en erstatningsgrad for å 

kunne estimere den miljømessige og sosiale effekten av Fretex redesign-produkter. Metoder brukt 

for å samle inn og analysere data til dette formålet er inspirert av en studie fra 2010, der en 

erstatningsgrad for gjenbruksklær ble utregnet for henholdsvis svenske/danske og estiske 

forbrukere (Farrant et al. 2010). For å kunne sammenligne våre data med studien fra 2010 har 

forbrukerundersøkelsen også inkludert spørsmål rundt erstatningsgraden for gjenbruksklær.  

For å finne frem til erstatningsgraden for redesign ble de av respondentene som hadde kjøpt et 

Fretex redesign-produkt inndelt i to grupper: 1) respondenter som tidligere hadde kjøpt et redesign 

produkt og 2) respondenter som var i ferd med å kjøpe et redesign produkt. Respondentgruppe 1) 

ble spurt om a) å estimere hvor sannsynlig det er at de hadde kjøpt et lignende produkt fra nytt 

dersom de ikke hadde kjøpt redesign-produktet, b) hvorvidt de siden hadde kjøpt et lignende 

produkt fra nytt, og c) hvorvidt de anså Fretex redesign-produkter som et alternativ til andre 

produkter eller som et ekstra produkt. Respondentgruppe 2) ble stilt samme spørsmål, med 

unntagelse av spørsmål b), der denne gruppen ble spurt om sannsynligheten for at de i løpet av de 

neste tre månedene ville kjøpe et lignende produkt fra nytt. 

For å finne frem til erstatningsgraden for gjenbruksklær ble alle respondentene spurt om a) å 

estimere andelen av garderoben deres som var kjøpt i en gjenbruksbutikk, b) å tenke på det siste 

plagget de hadde kjøpt brukt og angi sannsynligheten for at de hadde kjøpt et lignende plagg fra 

nytt hvis ikke de hadde kjøpt det brukt, og c) hvorvidt de anså gjenbruksbutikker som et sted der 

de kunne finne klær de trengte til en billigere pris, der de kunne finne klær de likte som passet 

dem, eller der de kunne finne ekstra klær.  

Inspireret fra Farrant et al. (2010) ble fem erstatningsgrader identifisert: 0%, 33%, 50%, 67% og 

100%. For å kunne tildele en erstatningsgrad for henholdsvis redesign og gjenbruk til hver 

respondent, ble svarkombinasjonene fordelt på de fem erstatningsgradene. Tabellene under viser 

svarkombinasjonene for henholdsvis redesign og gjenbruk. Styrker og svakheter ved denne 

utregningsmetoden diskuteres senere i rapporten.  
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Tabell 3.3.1: Erstatningsgrad for Fretex redesign produkter 

Erstatningsgrad Svarkombinasjoner 

100% a - Redesign som alternativ til nye produkter 
- Hadde veldig/ganske sannsynlig kjøpt et lignende nytt produkt hvis ikke kjøpt som 

redesign 
- Har ikke etterfølgende kjøpt et lignende nytt produkt 

b - Redesign som alternativ til nye produkter 
- Hadde veldig/ganske sannsynlig kjøpt et lignende nytt produkt hvis ikke kjøpt som 

redesign 
- Har etterfølgende kjøpt et lignende nytt produkt 

c - Redesign som ekstra produkt 
- Hadde veldig/ganske sannsynlig kjøpt et lignende nytt produkt hvis ikke kjøpt som 

redesign 
- Har ikke etterfølgende kjøpt et lignende nytt produkt 

67% a - Redesign som alternativ til nye produkter 
- Hadde kanskje kjøpt et lignende nytt produkt hvis ikke kjøpt som redesign 
- Har ikke etterfølgende kjøpt et lignende nytt produkt 

b - Redesign som ekstra produkt 
- Hadde ganske sannsynlig/sannsynlig kjøpt et lignende nytt produkt hvis ikke kjøpt som 

redesign 
- Har etterfølgende kjøpt et lignende nytt produkt 

50% a - Redesign som alternativ til nye produkter 
- Hadde kanskje kjøpt et lignende nytt produkt hvis ikke kjøpt som redesign 
- Har etterfølgende kjøpt et lignende nytt produkt 

b - Redesign som ekstra produkt 
- Hadde kanskje kjøpt et lignende nytt produkt hvis ikke kjøpt som redesign 
- Har ikke etterfølgende kjøpt et lignende nytt produkt 

33% a - Redesign som alternativ til nye produkter 
- Hadde veldig/ganske usannsynlig kjøpt et lignende nytt produkt hvis ikke kjøpt som 

redesign 
- Har ikke etterfølgende kjøpt et lignende nytt produkt 

b - Redesign som ekstra produkt 
- Hadde kanskje kjøpt et lignende nytt produkt hvis ikke kjøpt som redesign 
- Har etterfølgende kjøpt et lignende nytt produkt 

0% a - Redesign som alternativ til nye produkter 
- Hadde veldig/ganske usannsynlig kjøpt et lignende nytt produkt hvis ikke kjøpt som 

redesign 
- Har etterfølgende kjøpt et lignende nytt produkt 

b - Redesign som ekstra produkt  
- Hadde veldig/ganske usannsynlig kjøpt et lignende nytt produkt hvis ikke kjøpt som 

redesign 
- Har etterfølgende kjøpt et lignende nytt produkt 

c - Redesign som ekstra produkt 
- Hadde veldig/ganske usannsynlig kjøpt et lignende nytt produkt hvis ikke kjøpt som 

redesign 
- Har ikke etterfølgende kjøpt et lignende nytt produkt 

 

Tabell 3.3.2: Erstatningsgrad for gjenbruksklær 
Erstatningsgrad Svarkombinasjoner 

100% a - Mer enn 50% av garderobe kommer fra gjenbruk 
- Hadde veldig/ganske sannsynlig kjøpt et lignende nytt produkt hvis ikke kjøpt brukt 
- Gjenbruksbutikk, der man finner klær man trenger til en billigere pris 
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b - Mindre enn 50% av garderobe kommer fra gjenbruk 
- Hadde veldig/ganske sannsynlig kjøpt et lignende nytt produkt hvis ikke kjøpt brukt 
- Gjenbruksbutikk, der man finner klær man trenger til en billigere pris 

c - Mer enn 50% av garderobe kommer fra gjenbruk 
- Hadde veldig/ganske sannsynlig kjøpt et lignende nytt produkt hvis ikke kjøpt brukt 
- Gjenbruksbutikk, der man finner klær man liker og som passer 

67% 

 

a - Mer enn 50% av garderobe kommer fra gjenbruk 
- Hadde kanskje kjøpt et lignende nytt produkt hvis ikke kjøpt brukt 
- Gjenbruksbutikk, der man finner klær man trenger til en billigere pris 

b - Mer enn 50% av garderobe kommer fra gjenbruk 
- Hadde kanskje kjøpt et lignende nytt produkt hvis ikke kjøpt brukt 
- Gjenbruksbutikk, der man finner klær man liker og som passer 

c - Mindre enn 50% av garderobe kommer fra gjenbruk 
- Hadde veldig/ganske sannsynlig kjøpt et lignende nytt produkt hvis ikke kjøpt brukt 
- Gjenbruksbutikk, der man finner klær man liker og som passer 

d - Mindre enn 50% av garderobe kommer fra gjenbruk 
- Hadde kanskje kjøpt et lignende nytt produkt hvis ikke kjøpt brukt 
- Gjenbruksbutikk, der man finner klær man trenger til en billigere pris 

50% 

 

 

 

a - Mer enn 50% av garderobe kommer fra gjenbruk 
- Hadde veldig/ganske usannsynlig kjøpt et lignende nytt produkt hvis ikke kjøpt brukt 
- Gjenbruksbutikk, der man finner klær man trenger til en billigere pris 

b - Mer enn 50% av garderobe kommer fra gjenbruk 
- Hadde veldig/ganske usannsynlig kjøpt et lignende nytt produkt hvis ikke kjøpt brukt 
- S Gjenbruksbutikk, der man finner klær man liker og som passer 

c - Mer enn 50% av garderobe kommer fra gjenbruk 
- Hadde veldig/ganske sannsynlig kjøpt et lignende nytt produkt hvis ikke kjøpt brukt 
- Gjenbruksbutikk, der man finner ekstra klær 

d - Mindre enn 50% av garderobe kommer fra gjenbruk 
- Hadde kanskje kjøpt et lignende nytt produkt hvis ikke kjøpt brukt 
- Gjenbruksbutikk, der man finner klær man liker og som passer 

33% 

 

a - Mer enn 50% av garderobe kommer fra gjenbruk 
- Hadde kanskje kjøpt et lignende nytt produkt hvis ikke kjøpt brukt 
- Gjenbruksbutikk, der man finner ekstra klær 

b - Mindre enn 50% av garderobe kommer fra gjenbruk 
- Hadde veldig/ganske sannsynlig kjøpt et lignende nytt produkt hvis ikke kjøpt brukt 
- Gjenbruksbutikk, der man finner ekstra klær 

c - Mindre enn 50% av garderobe kommer fra gjenbruk 
- Hadde veldig/ganske usannsynlig kjøpt et lignende nytt produkt hvis ikke kjøpt brukt 
- Gjenbruksbutikk, der man finner klær man trenger til en billigere pris 

d - Mindre enn 50% av garderobe kommer fra gjenbruk 
- Hadde veldig/ganske usannsynlig kjøpt et lignende nytt produkt hvis ikke kjøpt brukt 
- S Gjenbruksbutikk, der man finner klær man liker og som passer 

0% a - Mer enn 50% av garderobe kommer fra gjenbruk 
- Hadde veldig/ganske usannsynlig kjøpt et lignende nytt produkt hvis ikke kjøpt brukt 
- Gjenbruksbutikk, der man finner ekstra klær 

b - Mindre enn 50% av garderobe kommer fra gjenbruk 
- Hadde veldig/ganske usannsynlig kjøpt et lignende nytt produkt hvis ikke kjøpt brukt 
- Gjenbruksbutikk, der man finner ekstra klær 

c - Mindre enn 50% av garderobe kommer fra gjenbruk 
- Hadde kanskje kjøpt et lignende nytt produkt hvis ikke kjøpt brukt 
- Gjenbruksbutikk, der man finner ekstra klær 
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4 Teoretisk grunnlag - Forbrukeratferdsmodellen 

Forbrukeratferdsmodellen, introdusert av Jager (2000) og videreutviklet av Vermeir og Verbeke 

(2006), danner den teoretiske rammen rundt forbrukerundersøkelsen. Forbrukeratferdsmodellen er 

et konseptuelt rammeverk utviklet for å undersøke forbrukernes atferdsmessige intensjoner, i 

forbindelse med kjøp av bærekraftige produkter. Ifølge Vermeir og Verbeke påvirkes forbrukeres 

kjøpsbeslutninger ofte av en kompleks kombinasjon av motivasjoner som kompliserer bildet av den 

individuelle kjøpshandlingen. Spesifikke holdninger kan fastslå en spesifikk atferd hvis den er isolert, 

men det er ikke sikkert dette er tilfellet når man tar hele kjøpsbeslutningen i betraktning.  

Forbrukeratferdsmodellen deler atferdsmessige intensjoner opp i tre faktorer som spiller en viktig 

rolle når forbrukeren tar kjøpsavgjørelser; verdier, behov og motivasjoner; informasjon og kunnskap; 

og atferdskontroll (figur 4.1). 

Figur 4.1: Forbrukeratferdsmodellen med dens tre sentrale faktorer som påvirker holdning og planlagt 

atferd i forhold til kjøp/bruk av produkter (kilde: Vermeir og Verbeke 2006) 

 

Verdier utrykker hvilke behov og mål som motiverer forbrukeren og hensiktsmessige veier for å nå 

disse målene. Verdier motiverer til handling, staker ut en retning, gir følelsesmessig intensitet, og 

kan spille en viktig rolle i forbrukers kjøpsprosess som f.eks. ved produktvalg og merkevalg. 

Involvering eller opplevd personlig betydning er en spesiell form for motivasjon, og blir aktivert når 

et produkt, tjeneste eller reklamebudskap blir oppfattet som viktige behov, mål og verdier. Dette gjør 

at mennesker blir motiverte til å investere kognitiv innsats i en beslutningstagningsprosess ettersom 

de er såpass involvert.  

Tilgangen til tydelig og troverdig informasjon er en viktig faktor i kjøpsavgjørelsesprosessen. 

Informasjon om bærekraftige produkter er ofte dårlig kommunisert, og dette gjør at man er ute av 

stand til å ta informerte kjøpsbeslutninger i samsvar med budsjett og/eller etisk overbevisning. 

Jo mindre informasjon som er tilgjengelig og jo mer kompleks denne informasjonen er, jo mer usikker 

blir forbrukeren i forhold til hvilket produkt som skal velges. Bærekraftighet er vanskelig å evaluere 

på egen hånd og man må derfor ha tillitt til den informasjonen man får igjennom kilder som kommer 

med påstander om bærekraft.  

Atferdskontroll refererer til tilgjengeligheten på produkter. Selv om motivasjonen til å kjøpe 

bærekraftige produkter er høy, kan det være vanskelig pga. lav tilgjengelighet. Et annet konsept 

knyttet til atferdskontroll er opplevd forbrukereffektivitet, som går ut på om forbrukeren føler at 
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hennes eller hans personlige innsats kan bidra til løsningen av et problem. Høy opplevd 

forbrukereffektivitet er nødvendig for å stimulere forbrukere til å oversette sine positive holdninger til 

faktiske kjøp. For å motivere til atferdsendring må forbrukeren ha tro på at deres oppførsel har en 

innvirkning på f.eks. miljøet eller vil støtte opp om bekjempelsen av miljøødeleggelse og sosial 

ulikhet. 

I forbrukerundersøkelsen ønsker vi å finne ut hvilken type forbruker som kjøper redesign-produkter 

og hva som motiverer dem til å gjøre dette. Hvilke verdier, behov og motivasjoner ligger bak kjøpene 

og hvordan påvirkes forbrukerne av informasjon og kunnskap samt de strukturene som bidrar til å 

kontrollere atferden? Det samme gjelder den del av respondentene som ikke har kjøpt redesign; hva 

ligger til hinder og hva kunne motivere dem til å endre forbruks-vaner til å inkludere redesign-

produkter? På bakgrunn av denne informasjonen kan vi spesial-tilpasse informasjonen som blir gitt 

i applikasjonen, slik at de forskjellige kundegruppene med forskjellige verdier og behov får den rette 

informasjonen i kjøpeøyeblikket. 

Sammenhengen mellom forskningsspørsmålene og forbrukeratferdsmodellen er vist i tabellen 

under. 

Tabell 4.2: Oversikt over hvordan forbrukeratferdsmodellen kan brukes til å besvare 

forskningsspørsmålene 
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5 Resultater fra forbrukerundersøkelsen 

Forbrukerundersøkelsen ble besvart av i alt 474 personer med en svarprosent på 15,7%. På figuren 

nedenfor ses fordelingen av ulike karakteristika for respondentene. 

Av respondentene var 83% kvinner mot bare 17% menn. Som beskrevet i metodeavsnittet er dette 

en vanlig utfordring med forbrukerundersøkelser, særlig innen undersøkelser om forbruksprodukter 

så som klær. Aldersgruppen med flest respondenter var 40-49 år (28%), etterfulgt av aldersgruppene 

20-29 år (21%) og 50-59 år (20%).  

Figur 5.1: Respondenter fordelt på kjønn 

  
 

Figur 5.2: Respondenter fordelt på alder 

 
 

Over halvparten av respondentene var yrkesaktive på heltid (56%), etterfulgt av studenter (15%) 
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med en høyere universitets- eller høyskoleutdanning var også usedvanlig høy (56%) i forhold til 

andre lignende forbrukerundersøkelser. 

 

Figur 5.3: Respondenter fordelt på yrke 

 
 

Figur 5.4: Respondenter fordelt på utdanningsnivå 

 
 

Alle fylker i Norge er representert i undersøkelsen, men som det ses av figuren under kom flest av 

respondentene fra Oslo (18%) og Østfold (17%) etterfulgt av Rogaland (11%), Hordaland (11%) og 

Akershus (10%). 

 

 

 

 

 

Yrkesaktiv 
(heltid) 
56 %Yrkesaktiv 

(deltid) 
11 %

Student 
15 %

Arbeidsledig 
2 %

Hjemgående 
2 %

Pensjonist eller 
uføretrygdet 

8 %
Annet 
6 %

Barneskolen
1 % Ungdomsskolen

5 %

Videregående
22 %

Fagskole-
utdanning

12 %Høyere 
utdanning (3 

år)
25 %

Høyere 
utdanning (5 

år)
31 %

Forskerutdanning 
4 %



Forbrukerundersøkelse    

Arbeidspakke 1 i Redesign QR prosjektet    
 

© Østfoldforskning   16 

Figur 5.5: Respondenter fordelt på fylker 
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Størstedelen av respondentene var kjent med Fretex redesign-produkter (87%), og over en tredjedel 
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Figur 5.1.1: Kjennskap til Fretex redesign-produkter, fordelt på kvinner og menn (%) 
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Figur 5.1.2: Kjennskap til Fretex redesign-produkter, fordelt på hver aldersgruppe (%) 
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Svarene under tyder dog på at ikke alle respondentene kjøpte redesign fordi det var den eneste 

typen produkt som levde opp til ønskene deres. Rundt 45% anga at de var ute for å kjøpe akkurat 

det redesign-produktet som de endte opp med å kjøpe, mens resten må antas å ha blitt inspirert til 

å kjøpe produktet imens de stod i butikken. 

Figur 5.1.3: Årsaker til å kjøpe Fretex redesign-produkter, alle samlet (%) 

 
 

Av de respondenter som aldri hadde kjøpt et Fretex redesign-produkt var 84% interessert i å kjøpe 

et i fremtiden. De viktigste årsakene til å være interessert var likt årsakene til å kjøpe; at det er bedre 

for miljøet enn å kjøpe nytt og at det går til et godt formål. De årsakene som er basert på stil og 

uttrykk var mindre sentrale for de som ikke hadde kjøpt enn de som kjøpte/hadde kjøpt redesign. 

Figur 5.1.4: Årsaker til å være interessert i å kjøpe Fretex redesign-produkter, alle samlet (%) 
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Ganske få respondenter (12 stk.) anga at ikke de var interessert i å kjøpe Fretex redesign-produkter, 

og det er derfor vanskelig å gjøre noen konklusjoner på årsakene. Det kan likevel nevnes at de to 

viktigste årsakene var mangel på kjennskap og at redesign-produktene anses for å være dyre. 

Figur 5.1.5: Årsaker til å ikke være interessert i å kjøpe Fretex redesign-produkter, alle samlet (%) 
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redesign-produkt. Generelt var den opplevde verdien for samtlige materiale-typer høyere blant 

respondenter som kjøpte/hadde kjøpt et Fretex redesign-produkt enn blant de som ikke hadde. 
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laget av jomfruelige materialer (presentert i undersøkelsen som tilsvarende 100 på skalaen). Det er 

mulig at noen respondenter misforstod 0-200 skalaen, men det er også mulig at brukte varer ble 

anset for å ha kvaliteter utover funksjon og økonomisk verdi, så som redusert miljøpåvirkning og 

minne-verdi og derfor reelt ble anset som mer verdifulle enn nye produkter.  
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Figur 5.1.6: Gjennomsnittlig opplevet verdi av ulike produkt/materiale-typer, fordelt på respondenter 
som har kjøpt/ikke kjøpt Fretex redesign (0-200) 

 
 

Senere i undersøkelsen undersøkte vi betalingsvilligheten for de samme produkt/materiale-typene. 

Respondentene ble bedt om å angi hvor mye de var villig til å betale for hver produkt/materiale-type 

i forhold til et vanlig nytt produkt hvis dette produktet kostet 100 kr. Sammenligner man 

verdiangivelsen og betalingsvilligheten ses en tydelig forskjell som indikerer at villigheten til å betale 

er lavere enn den opplevde verdien av det pågjeldende produktet. 

Figur 5.1.7: Angitt betalingsvillighet sammenlignet med angitt opplevet verdi av ulike 

produkt/materiale-typer, alle samlet (0-200) 
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5.2 Erstatningsgrad for redesign og gjenbruk 

I dette avsnittet besvarer vi forskningsspørsmålene: 

 Hvilke kjøpsbehov dekkes når forbrukeren kjøper Fretex redesign-produkter? 

 Hvilket kjøpsbehov dekkes når forbrukeren kjøper gjenbruksklær? 

 

I alt hadde 91 respondenter tidligere kjøpt et Fretex Redesign-produkt. Det er disse respondentene 

som utgjør datagrunnlaget for erstatningsgraden for redesign. Basert på svarprosentene vist i 

tabell 5.2.1 er erstatningsgraden for Fretex redesign-produkter utregnet til 61,2%. Dette betyr at 

kjøpet av et Fretex redesign-produkt kan antas å erstatte 61,2% av et nytt produkt. 

Tabell 5.2.1: Erstatningsgrad for Fretex redesign produkter (91 respondenter) 

Erstatningsgrad (%) Antall respondenter Svarprosent (%) 

100 25 27,5 

67 26 28,6 

50 10 11,0 

33 25 27,5 

0 5 5,5 

 

Alle 474 respondenter utgjør datagrunnlaget for erstatningsgraden for gjenbruksklær. Basert på 

svarprosentene vist i tabell 5.2.2 er erstatningsgraden for gjenbruksklær utregnet til 53,3%. Dette 

betyr at kjøpet av et gjenbruksplagg kan antas å erstatte 53,3% av et nytt plagg. 

Tabell 5.2.2 Erstatningsgrad for gjenbruk (474 respondenter) 
Erstatningsgrad (%) Antall respondenter Svarprosent (%) 

100 75 15,8 

67 132 27,8 

50 116 24,4 

33 96 20,2 

0 56 11,8 

 

Figur 5.2.1: Svarprosent for henholdsvis redesign-produkter og gjenbruksklær (%) 
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i dette studiet enn blant de danske og svenske respondentene i det svenske studiet fra 2014, der 

erstatningsgraden ble estimert til 60% (Farrant et al. 2010). Dette indikerer at norske forbrukere i 

høyere grad kjøper gjenbruksklær som «ekstra klær» og at disse klær i mindre grad er et reelt 

alternativ til produksjonen av nye klær. Erstatningsgraden for gjenbruksklær i det svenske studiet er 

likt erstatningsgraden for redesign-produkter i vår studie (henholdsvis 60% og 61%). Dette indikerer 

at redesign-produkter anses for å ha samme verdi i Norge som gjenbruksklær anses for å ha i 

Danmark og Sverige.  

5.3 Viktigheten av miljø- og sosiale hensyn 

I dette avsnittet besvarer vi forskningsspørsmålene: 

 Hvor viktige er miljø- og sosiale forhold for forbrukeren?  

 Hva er forbrukeren sine avhendingsrutiner av klær? 

 

Over halvparten av respondentene erklærte seg bekymret for de globale miljøproblemene (62%) 

og mente det er en moralsk plikt å tenke miljø i kjøp og bruk av produkter (51%). Svarprosentene 

varierer i høyere grad på spørsmålene om å ha endret kjøpsvaner eller å gå spesifikt etter 

produkter med miljømerking, der henholdsvis 43% og 42% erklærte seg enig (figur 5.3.1). 

Respondenter som har kjøpt redesign angir i større grad å ha endret vaner for å kunne velge 

bærekraftige produkter. 

Figur 5.3.1: Holdning og atferd innen miljøbevisst forbruk, alle samlet (%) 
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produksjon angis å være de viktigste forholdende etterfulgt av design, pris og kvalitet. Sosial 
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respondenter som ikke har.  
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Figur 5.3.2: Viktigheten av ulike forhold i forbindelse med kjøp av moteprodukter, fordelt på 

respondenter som har kjøpt redesign og respondenter som ikke har kjøpt redesign (%) 

 

 

Over en tredjedel av respondentene anga å tenke på miljø- og sosiale påvirkninger av og til, mens 

rundt 30% anga å gjøre det ofte (figur 5.3.3). Et fåtall respondenter anga å gjøre det hver gang de 
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henholdsvis miljø- og sosiale påvirkninger. 

Figur 5.3.3: Oversikt over hvor ofte respondentene tenker på miljøpåvirkninger og sosiale 

påvirkninger i forbindelse med å kjøpe moteprodukter, alle samlet (%) 
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Figur 5.3.4: Forskjell på hvor ofte respondentene tenker på miljøpåvirkninger i forbindelse med å 

kjøpe moteprodukter, fordelt på respondenter som har kjøpt redesign og respondenter som ikke har 

kjøpt redesign (%) 

 
 

Figur 5.3.5: Forskjell på hvor ofte respondentene tenker på sosiale påvirkninger i forbindelse med å 

kjøpe moteprodukter, fordelt på respondenter som har kjøpt redesign og respondenter som ikke har 

kjøpt redesign (%) 
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Figur 5.3.6: Miljømessige overveielser ved kjøp av klær, alle respondenter (%) 
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Figur 5.3.7: Hyppighet for bruk av avhendingsmuligheter for klær, alle respondenter (%) 

 
 

Figur 5.3.8: Bruk av muligheter ved siste avhending av klær, alle respondenter (%) 
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100 mulige. Av sosiale forhold ble barnearbeid og tvangsarbeid rangert høyest, mens det for 

miljøforhold var toksiske effekter på naturen og forbruk av klodens ressurser som fikk høyest 

rangering. 

Figur 5.4.1: Interesse for sosiale og miljømessige forhold i forbindelse med kjøp av moteprodukter, 

alle samlet (0-100) 

 
 

Respondentene hadde mulighet for å tilføye sosiale og miljømessige forhold som er viktige for dem 

og som ikke allerede var inkludert i spørsmålet. En håndfull respondenter (7 stk.) anga dyrevern 

som et viktig forhold for dem i kjøpet av moteprodukter. Dette er verd å inkludere i det videre 

arbeidet med prosjektet. 

Med applikasjonen ønsker vi å påvirke forbrukeren til å i større grad å velge produkter som har en i 

beste fall positiv eller i verste fall nøytral effekt på miljø- og sosiale forhold. En del av 

forbrukerundersøkelsen hadde derfor til formål å undersøke i hvor stor grad respondentene 

påvirkes av informasjon om miljø- og sosiale forhold samt i hvor stor grad og hvordan de er 

interessert i å få mer informasjon. 

Respondentene ble bedt om å angi den påstanden som best beskrev hvor viktig miljø- og sosiale 

påvirkninger er for dem i forbindelse med kjøp av moteprodukter1. Nær halvparten av 

respondentene (46%) anga at de tar hensyn til miljø- og sosiale forhold «når det er enkelt». 29% 

anga derimot at det er for komplisert og tidskrevende å ta stilling, selv om problemstillingene 

oppleves som viktige.  

Det ses av figur 5.4.2 at respondenter som hadde kjøpt Fretex redesign-produkter anga at de er 

mer tilbøyelig til å bruke tid på og la seg påvirke av informasjon om miljø- og sosiale forhold enn 

respondenter som ikke hadde kjøpt redesign. Sistnevnte gruppe var generelt mer tilbøyelig til å 

synes at den typen informasjon er for komplisert eller uvedkommende. 

 

                                                
1 Den presise ordlyden i spørsmålet var: «Hvilken rolle spiller det ene eller begge av følgende spørsmål når du 
kjøper et moteprodukt: (1) hvordan produksjonen har påvirket de ansatte, samfunnet og miljøet (2) 
miljøpåvirkningene til selve produktene (Angi det svaret som du er mest enig i)» 
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Figur 5.4.2: Oversikt over i hvor høy grad informasjon om miljø- og sosiale forhold påvirker 

respondentene i kjøpet av moteprodukter, fordelt på respondenter som har kjøpt redesign, 

respondenter som ikke har kjøpt redesign og alle samlet (%) 

 
 

Selv om bare 15% av respondentene anga at de brukte tid på å oppsøke og ta stilling til denne 

typen informasjon, anga godt over halvparten (81%) at de blir mer interessert i å kjøpe et 

moteprodukt når de vet at det er produsert på en miljøvennlig og sosialt ansvarlig måte.  

Nær 90% av alle respondentene anga at de er interessert i å motta mer informasjon om de 

miljømessige og sosiale forholdene til moteprodukter. Over 40% anga å foretrekke denne typen 

informasjon direkte på produktet, eks. via en merking eller kort beskrivelse. Kampanje i butikk og i 

mediene ble også angitt som delvis interessant (henholdsvis 24% og 21%). 

Figur 5.4.3: Ønskete metoder for å få miljø- og sosial informasjon om moteprodukter, alle samlet (%) 
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6 Supplerende resultater fra studentoppgave 

I forbindelse med forbrukerundersøkelsen ble en liknende undersøkelse utført av bachelorstudent 

Merisa Hodzic på Høgskolen i Østfold. Problemstilling og metode i studentoppgaven var inspirert av 

Redesign QR prosjektet og prosjektleder Synnøve Rubach var ekstern veileder på oppgaven. På 

grunn av mindre forskjeller i bruk av metode og utforming av spørsmål er ikke det hensiktsmessig å 

sammenstille resultatene i rapporten på lik linje med resultatene fra forbrukerundersøkelsen. 

Studentoppgaven kan dog brukes til å nyansere resultatene fra forbrukerundersøkelsen. 

Spørreundersøkelsen ble besvart av i alt 311 studenter (56,9%) og ansatte (43,1%) på Høgskolen i 

Østfold. Det var en overvekt av kvinner (62%) og rundt halvparten av respondentene var under 35 

år (52,7%). Fretex var den best kjente gjenbruksbutikk blant respondentene og over halvparten av 

respondentene anga å ha vært hos Fretex (58%). De fleste respondenter anga dog at de sjeldent 

handler i gjenbruksbutikker. 

Figur 6.1: Hyppighet for kjøp av gjenbruksprodukter, fordelt på kjønn (%) 
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enn andre gjenbruksbutikker», 18%) og utvalg («Stort utvalg», 17%). 

Figur 6.2: Årsak til å handle på Fretex frem for andre gjenbruksbutikker, alle samlet (%) 
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Over halvparten av respondentene var veldig (13,8%) eller litt interessert (51,5%) i å kjøpe Fretex 

redesign. Kvinner var mer interessert enn menn. Kvinner svarte også i høyere grad at de ville føle 

seg akseptert hvis de kjøpte Fretex redesign produkter enn menn gjorde (67% mot 52%).  

Figur 6.3: Interesse for å kjøpe redesign, fordelt på kjønn (%) 

 
 

Rundt halvparten av respondentene angav å tenke på miljø i høy grad (10%) eller noen grad (39%) 

når de handlet klær. Igjen ses en forskjell mellom menn og kvinner, der dobbelt så mange kvinner 

som menn anga å tenke på miljø i høy/noen grad når de handler klær (60% mot 30%).  

Figur 6.4: Tenker du på miljø når du handler klær, fordelt på kjønn (%) 
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respondentene i fremtidige kjøp enn informasjon om sosiale aspekter. 

Figur 6.5: Interesse for miljøbesparelser og sosiale aspekter ved kjøp av klær, fordelt på kjønn (%) 
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Figur 6.6: Påvirkningen av miljø- og sosial informasjon på interessen for gjenbrukte/redesign 

produkter, alle samlet (%) 

 
 

I surveyen ble det gitt eksempler på hvilke miljøbesparelser og positive sosiale påvirkninger som 

kunne resultere fra kjøp av redesign frem for nye produkter2. Over halvparten av respondentene 

anga at denne informasjonen ville gjort dem mer bevisst på hva de kjøper. På tross av favoriseringen 

av miljøinformasjon vist i figurene over, svarte respondentene her at den sosiale informasjonen ville 

gjøre dem mer bevisst på hva de kjøper enn miljøinformasjonen. 

Figur 6.7: Effekten av miljø- og sosial informasjon på fremtidige kjøp, alle samlet (%) 
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produkter kunne få dem til å velge redesign neste gang de skulle handle. 

 

  

                                                
2 Spørsmålene var formulert således: «Dersom du kjøper gjenbrukt/redesignet klesplagg i stedet for et nytt hver 
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som går utover helsen i utviklingsland, ville denne informasjonen gjort deg mer bevisst på hva du kjøper?» 
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Figur 6.8: Endringer som vil øke respondentenes villighet til å kjøpe redesign, alle samlet (%) 
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7 Diskusjon  

7.1 Forbrukeratferd 

I forbrukerundersøkelsen har vi stilt en rekke spørsmål som til sammen gir et bilde av hvordan 

respondentene forholder seg til miljø- og sosiale forhold i forbindelse med kjøp av moteprodukter. 

Ved hjelp av forbrukeratferdsmodellen kan vi identifisere hvordan holdning og handling er påvirket 

av de tre faktorer som beskrevet av Vermeir og Verbeke (2006): verdier, behov og motivasjoner; 

informasjon og kunnskap; og atferdskontroll. 

Størstedelen av respondentene angir å være bekymret for de globale miljøproblemene og er 

interessert i miljø- og sosiale forhold i forbindelse med kjøp og bruk av produkter og tjenester. Blant 

respondenter som har kjøpt redesign er denne interessen en del av årsaken til å velge redesign frem 

for nye produkter. De av respondentene som har kjøpt redesign er generelt mer tilbøyelig til å 

interessere seg for miljø- og sosiale forhold og til å undersøke de miljømessige og sosiale forholdene 

til moteprodukter. Denne gruppen angir også i større grad å ha endret vaner for å kunne velge 

bærekraftige produkter. Det er dog tilfellet, for både de som har kjøpt redesign og de som ikke har, 

at villigheten til å betale for miljøvennlige og sosialt ansvarlige produkter er lavere enn den verdien 

som ellers tilskrives de produktene. Altså stemmer ikke holdning og antatt handling overens. Hos 

størstedelen av respondentene er det viten om produktene (informasjon og kunnskap) samt 

tilgjengelighet og pris (atferdskontroll) som forhindrer kjøp av redesign, mens verdier, behov og 

motivasjon for bærekraftige produksjon allerede er til stede hos de fleste. 

Det tegner seg en tendens til at respondentene umiddelbart er mer interessert i miljøforhold enn i 

sosiale forhold når disse er beskrevet generelt. Dette endrer seg dog når forholdene beskrives mer 

detaljert, eksempelvis «barnearbeid» og «forbruk er klodens ressurser», der det er de sosiale 

forholdene som er mest interessante og som respondentene ønsker mer informasjon om. Dette er 

både tilfellet i forbrukerundersøkelsen og i studentoppgaven. Dette indikerer et behov for å beskrive 

de sosiale forholdene mer nøye for å nå ut til forbrukerne og potensielt påvirke forbruket deres. 

7.2 Erstatningsgrad 

Den generelle uoverensstemmelsen mellom holdning og handling beskrevet tidligere i rapporten er 

en relevant problemstilling i forbindelse med utregning av erstatningsgraden for redesign og 

gjenbruk. Som beskrevet i resultatene er erstatningsgraden for redesign høyere enn for gjenbruk 

(henholdsvis 61% og 53%). Sammenlignet med det svenske studiet (Farrant et al. 2010) er 

erstatningsgraden for gjenbruk lavere blant våre respondenter, mens erstatningsgraden for redesign 

er nær lik erstatningsgraden for gjenbruk i Sverige/Danmark (60%). Det er dog en vesentlig forskjell 

på disse to studiene, både i form av fokus (redesign-produkter/gjenbruksklær) og i form av de 

konkrete spørsmålene som ble brukt til å estimere erstatningsgraden. I Farrant et al. (2010) ble 

respondenter stilt et holdningsspørsmål samt to hypotetiske spørsmål om antatt atferd, mens 

respondentene i vår studie ble stilt et holdningsspørsmål, et hypotetisk spørsmål om antatt atferd 

samt et kontrollspørsmål om faktisk atferd («Har du etterpå kjøpt et lignende produkt fra nytt?»). 

Erstatningsgraden blant de respondenter som besvarte surveyen imens de kjøpte et redesign-

produkt er utregnet til 82%, altså vesentlig høyere enn erstatningsgraden blant de som tidligere 

hadde kjøpt et redesign-produkt (61,2%). Forskjellen på de to gruppene er at de som kjøpte et 
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redesign-produkt i forbindelse med surveybesvarelsen ikke ble stilt et kontrollspørsmål om faktisk 

atferd, men i stedet ble stilt enda et hypotetisk spørsmål om antatt atferd («Hvor sannsynlig er det, 

at du i løpet av de neste 3 måneder vil kjøpe et lignende nytt produkt?»). Svarene fra denne gruppen 

ble ikke inkludert i den totale erstatningsgraden for redesign ettersom disse spørsmålene bare ble 

besvart av et begrenset antall respondenter (13 stk.).  

Til tross for det lave antall svar kan dette fortsatt gi et bilde av en stor forskjell mellom svar som er 

basert på antatt atferd og svar basert på faktisk atferd, der den antatte atferden er «optimistisk». 

Dette indikerer muligvis at erstatningsgradene i både vår studie og Farrant et al. (2010) om 

gjenbruksklær kanskje er optimistiske og at erstatningsgradene hadde vært lavere hvis faktisk atferd 

hadde blitt undersøkt. Dette bilde nyanseres dog hvis man ser på årsakene til at redesign-kundene 

hadde kjøpt et lignende nytt produkt. 91% av respondentene angav at de kjøpte et lignende nytt 

produkt fordi de trengte flere av den typen produkter. Bare 5% av respondentene indikerte at 

redesign-produktene ikke levde opp til forventningene deres, mens 14% anga at de fant lignende 

nye produkter som de likte bedre3. I beregningen av erstatningsgraden har de som svarte at de 

hadde kjøpt et nytt lignende produkt fått en lav erstatningsgrad. Dersom hovedårsaken til å kjøpe et 

nytt produkt er at respondenten trengte dette produktet og ville ha kjøpt dette uansett om det tidligere 

produktet var redesign eller nytt, betyr det at redesign-produktet fortsatt har erstattet et nytt produkt. 

Altså indikerer dette at erstatningsgraden til redesign-produkter muligens er høyere enn de 61% som 

ble utregnet i dette studiet. Dette bør undersøkes nærmere i fremtidige studier av redesign-

produkter. 

Man kan videre argumentere for at bare ett av de tre spørsmålene brukt til beregning av 

erstatningsgraden faktisk indikerer om redesign/gjenbruksproduktet har erstattet et nytt produkt – 

nemlig spørsmålet om hvorvidt respondenten hadde kjøpt et lignende produkt fra nytt hvis ikke 

hun/han hadde funnet det som redesign/gjenbruksprodukt. Utregnes erstatningsgraden utelukkende 

på bakgrunn av dette spørsmålet blir erstatningsgradene markant lavere (35,7% for redesign og 

10,5% for gjenbruk). Denne problemstillingen bør undersøkes nærmere i videre forskning av den 

miljømessige og sosiale effekten av kjøp av redesign og gjenbruksprodukter. 

En annen usikkerhet forbundet med utregning av erstatningsgrad omhandler levetiden på de 

produkter vi sammenligner. I både studiet til Farrant et al. (2010) og vår studie er det antatt at 

gjenbruksklær har en like lang levetid som et nytt produkt. Det er mulig at forbrukeren har til hensikt 

at gjenbruksplaggene skal erstatte nye plagg, men at de etter kort tid opplever at plaggene ikke 

lenger er av høy nok kvalitet i forhold til forventningene deres. Avhengig av type av produkt og 

tidligere bruk er det derfor tenkelig at erstatningsgraden er lavere enn det studiene konkluderer med. 

I forbindelse med erstatningsgraden til redesign-produktene kan det dog langt på vei antas at disse 

produktene har en høyere kvalitet enn vanlige gjenbruksprodukter ettersom de har gjennomgått en 

behandlingsprosess som ofte innebærer kvalitetsforbedringer av produktet. Også i forhold til den 

«emosjonelle levetiden» av produktene er det tenkelig at redesign-produkter rangerer høyere enn 

vanlige gjenbruksprodukter, bl.a. gjennom unikt design (Niinimäki & Hassi 2011). 

Antall svarkombinasjoner brukt til utregningen av erstatningsgradene varierer mellom redesign, 

gjenbruk og gjenbruk i studiet til Farrant et al. (2010). Eksempelvis var det flest svarkombinasjoner 

for 100% og 0% i beregningen av redesign, mens de fleste svarkombinasjonene for gjenbruk var for 

                                                
3 Respondentene ble spurt om hvor enig/uenig de var i tre utsagn om årsaken til å kjøpe nytt, derfor blir summen 
over 100%. 
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67%, 50% og 33%. I Farrant et al. (2010) var det flest svarkombinasjoner for 50%. Dette kan 

redusere sammenligningsgrunnlaget. 

7.3 Atferdsendring 

Et av målene med forbrukerundersøkelsen har vært å undersøke forbrukernes interesse for miljø- 

og sosiale forhold for å finne frem til hvilken type informasjon den ferdige applikasjonen skal 

inneholde. Prosjektet baserer seg dermed på en antagelse om at man gjennom økt informasjon kan 

bidra til holdnings- og atferdsendring hos forbrukerne. Dette er en antagelse som på nåværende 

tidspunkt ikke har et empirisk belegg, og vi må derfor forholde oss kritisk til spørsmålet: Kan miljø- 

og sosial informasjon øke interessen for og kjøp av redesign-produkter blant forbrukerne? 

Forbrukerforskning har per i dag ikke noe entydig svar på dette. Det finnes en del skepsis rundt den 

direkte korrelasjonen mellom informasjon og atferdsendring. Mont og Plepys (2008, 537) påpeker 

bl.a. «most of the existing consumer-oriented instruments rely on information and awareness raising, 

but experience shows that informative instruments so far have been rather ineffective in stimulating 

tangible changes in society» På samme vis som med forskjellen på forbrukernes holdning og 

handling, viser Bartiaux (2008) at sosiale normer, vaner og tilgjengelighet er viktigere parametere 

enn kunnskapen om «det riktige valget». I motsetning til ideen om at viten er en «døråpner» til 

handling, argumenterer Bartiaux for at handling er en forutsetning for at man i det hele tatt kan ta 

opp/internalisere den viten som presenteres. Altså er det de individer som allerede gjør miljøvennlige 

valg som påvirkes gjennom miljøinformasjon. Denne forståelsen av forbrukeren som styrt av sosiale 

normer og vaner er en del av en pågående diskusjon rundt forbrukeren som henholdsvis rasjonell 

og urasjonell, hvor tiltroen til den rasjonelle forbrukeren henger sammen med tiltroen til at 

informasjon kan skape holdnings- og atferdsendringer (Jackson 2005).  

I andre studier fremheves informasjon fortsatt som en sentral del av dannelsen av en bærekraftig 

forbrukskultur. I undersøkelsen av erstatningsgraden av gjenbruksklær konkluderer Farrant et al. 

(2010) bl.a. at gjenbruksbutikker og andre aktører bør øke forbrukernes bevissthet rundt de 

miljømessige konsekvensene av klesproduksjon og de relaterte fordeler ved å kjøpe brukt. 

«Consumer attitudes towards reuse therefore need to develop and charities have an important role 

to play in educating consumers» (Farrant et al. 2010, 735). I forbindelse med identifiseringen av 

viktige forskningsområder innen bærekraftig forbruk og produksjon påpeker Brewer og Stern (2005, 

71) at miljøinformasjon kan påvirke forbrukernes vaner når informasjonen presenteres på en riktig 

måte på det riktige tidspunktet: «The ways in which information is constructed, conveyed, cognitively 

processed, and weighed (in interaction with other factors, such as individuals’ values, attitudes, and 

affective processes; social norms; economic resources and incentives; and technological availability) 

determine whether, when and how information affects action.» Brewer og Stern poengterer dermed 

at potensialet for å påvirke forbrukerne gjennom miljøinformasjon avhenger av i hvor høy grad 

informasjonen avspeiler forbrukernes verdier. 

De siste ti årene har det vært en økt interesse for å kjøpe produkter med en bærekraftig miljø- og 

sosialprofil, så som fair trade og økologiske produkter (Palm et al. 2014; Nakano 2007). Generelt er 

ikke disse produktene nødvendigvis av bedre kvalitet eller funksjon enn konvensjonelle produkter, 

og det kan derfor antas at økningen i salget av denne type produkter representerer en generell økt 

bevissthet rundt miljøkostnader forbundet med produksjon og forbruk. Samtidig er tilgangen til 

miljøinformasjon for produkter sterkt økende og det er nærliggende å anta at mer informasjon har 
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en positiv innvirkning på antallet miljøvennlige produkter som kjøpes. Denne sammenhengen er 

imidlertid ikke empirisk bevist.  
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8 Bruk av resultater 

For å gi et overblikk over resultatene fra forbrukerundersøkelsen (og til dels studentoppgaven) er 

sentrale resultater oppsummert under fire tema: 1) videre utvikling av Fretex redesign-produkter, 2) 

videre utvikling av Redesign QR prosjektet, 3) resultater til akademisk publisering og 4) resultater til 

bruk i medier. 

8.1 Videre utvikling av Fretex redesign-produkter 

Fretex ønsker å videreutvikle redesign som markedsområde. De resultatene som kan bidra inn mot 

dette arbeid, inklusiv identifisering av nåværende og fremtidig kundesegment, holdning til pris, 

kvalitet og tilgjengelighet, er oppsummert i tabellen under. 

 

Resultater fra forbrukerundersøkelsen Figur/tabell 

Fretex redesign er kjent blant langt de fleste respondentene (87%) og en vesentlig andel er 

redesign-kunder (34%). 

5.1.1 

85% av de respondentene som ikke har kjøpt redesign er interessert i å kjøpe i fremtiden. 5.1.4 

Kvinner mellom 40-49 år er den største kundegruppen. 5.1.2 

For kvinner er aldersgruppene 30-39 og 60-69 minst representert i kundegruppen. 5.1.2 

For menn er den største kundegruppen mellom 30-39 år, mens aldersgruppene 20-29 og 40-

49 er minst representert. 

5.1.2 

De tre hovedårsakene til å kjøpe redesign er at det sparer miljøet, at det går til et godt formål 

og at det er bra design. 

5.1.3 

De to hovedårsakene til å ikke være interessert i å kjøpe redesign er mangel på kjennskap 

og for høy pris. 

5.1.5 

Fretex redesign kunder inspireres som oftest til å kjøpe produktet når de står i butikken, frem 

for å ha planlagt kjøpet på forhånd. 

5.1.3 

Det er ikke noen markant forskjell på den verdien respondentene forbinder med henholdsvis 

redesign og brukte varer, men redesign-kunder anser generelt både redesign og brukte varer 

som mer verdifulle enn respondenter som ikke har kjøpt redesign. 

5.1.6 

Det er en vesentlig forskjell på den angitte verdien og den prisen respondentene er villig til å 

betale for en vare – betalingsvilligheten er generelt lavere enn den angitte verdien. Dette 

gjelder både for redesign og gjenbruk. 

5.1.7 

 

Resultater fra studentoppgaven Figur/tabell 

Over halvparten av respondentene har vært hos Fretex, men under 10% handler 

gjenbruksprodukter ofte. 

6.1 

Ønsket om å støtte en god sak er angitt som den vesentligste grunnen til å handle hos Fretex, 

etterfulgt av tilgjengelighet og utvalg (ifht andre gjenbruksbutikker). 

6.2 

Kvinner er mer interessert enn menn i å kjøpe redesign. 6.3 

Økt tilgjengelighet, større utvalg og billigere produkter kan gjøre respondentene mer villig til 

å kjøpe redesign. 

6.7 
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8.2 Videre utvikling av Redesign QR prosjektet 

Forbrukerundersøkelsen har til formål å bidra til grunnlaget for utviklingen av en applikasjon som 

skal gi forbrukeren tilgang på informasjon om miljø- og sosiale forhold knyttet til redesign-

produktene. I tabellen under ses de av resultatene som forholder seg til forbrukernes interesse for 

denne informasjonen og hvordan den bør presenteres for å få størst mulig effekt. 

 

Resultater fra forbrukerundersøkelsen Figur/tabell 

Kjøp av et redesign-produkt kan antas å erstatte 61% av et nytt lignende produkt. 5.2.1 

Respondentene er overveiende bekymret for globale miljøproblemer og ser det som en 

moralsk plikt å bruke miljøvennlige produkter. Respondentene har dog i langt lavere grad selv 

endret forbruksmønstre på bakgrunn av disse overbevisningene.  

5.3.1 

Miljøvennlig produksjon angis som like viktig som funksjonen til produktet. Viktigheten av 

sosial ansvarlig produksjon er angitt som vesentlig lavere. 

5.3.2 

Samtlige sosiale indikatorer er vektet høyere enn miljøindikatorene. Av sosiale indikatorer har 

barnearbeid og tvangsarbeid størst interesse, mens det for miljøindikatorene er toksiske 

effekter på naturen og forbruk av klodens ressurser.  

5.4.1 

Dyrevern ble identifisert av flere som en viktig indikator utover de nevnte indikatorene. 5.4.1 

Overordnet sett er respondentene mer interessert i miljø enn sosiale forhold, men når det 

kommer til konkrete forhold er de sosiale indikatorene mere interessante for respondentene. 

Dette stemmer også overens med funnene fra studentoppgaven, der miljøbesparelser angis 

å være mer enn dobbelt så interessant for respondentene enn sosiale aspekter, mens 

informasjon om muligheten for å forbedre sosiale forhold gjennom kjøp angis å ville ha en 

dobbel så stor virkning på respondentene som miljøinformasjon ville. 

5.3.2 

5.4.1 

6.6 

6.7 

Halvparten av respondentene tar hensyn til miljø- og sosiale forhold «når det er enkelt». For 

over en fjerdedel av respondentene er det for komplisert og tidskrevende å ta stilling, også 

selv om de anser problemstillingene som viktige. Respondentene som har kjøpt redesign er 

mer tilbøyelig til å oppsøke og la seg påvirke av informasjon om miljø- og sosiale forhold. 

4.5.2 

81% av respondentene blir mer interessert i å kjøpe et moteprodukt når de vet at det er blitt 

produsert på en miljøvennlig og sosialt ansvarlig måte, og rundt 90% er interessert i å motta 

mer slik informasjon, helst på produktet (42%) eller via kampanje i butikk (25%) eller mediene 

(22%).  

4.5.3 

8.3 Resultater til akademisk publisering 

Forbrukerundersøkelsen har også inkludert spørsmål som går ut over hovedformålet med prosjektet 

og som er interessante i en forbrukerforskningssammenheng. Undersøkelsen har bl.a. inkludert 

spørsmål som tidligere er blitt undersøkt i andre forskningsprosjekter og som dermed kan bidra til 

det voksende forskningsfeltet rundt forbrukeratferd og bærekraftig forbruk. 

 

Resultater fra forbrukerundersøkelsen Figur/tabell 

Presentasjon av erstatningsgrad for redesign og sammenligning mellom erstatningsgrad for 

gjenbruk i Norge og Sverige/Danmark (Farrant et al. 2010).  

5.2.1 

5.2.2 

Diskusjon av interessen for miljø og sosial informasjon – umiddelbart er forbrukerne mer 

bekymret for de miljømessige forholdene, men når det kommer til konkrete eksempler er de 

sosiale forholdene mer interessante for forbrukeren enn de miljømessige forholdene. 

5.3.2 

5.4.1 

Miljømessige overveielser ved kjøp av klær – hvordan forholder respondentene seg i forhold 

til tidligere undersøkelser (SIFO)? 

5.3.6 
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Avhendingsmuligheter hvordan forholder respondentene seg i forhold til tidligere 

undersøkelser (SIFO)? 

5.3.7 

Diskusjon av forskjellen på holdning og handling – gjennomgang av forbrukeratferdsmodellen 5.3.1 

8.4 Resultater til bruk i mediene 

En del av resultatene fra forbrukerundersøkelsen har en general samfunnsrelevans som det er 

opplagt å kommunisere om i diverse medier. Disse resultatene brukes også i forbindelse med flere 

av de øvrige tema, men må tilpasses et lett tilgjengelig format. 

 

Resultater fra forbrukerundersøkelsen Figur/tabell 

Presentasjon av erstatningsgrad for redesign og sammenligning mellom erstatningsgrad for 

gjenbruk i Norge og Sverige/Danmark (Farrant et al. 2010).  

5.2.1 

5.2.2 

Forskjellen på interessen for miljø- og sosiale forhold og den faktiske atferden – mulige 

årsaker (mangel på viten, lite tilgjengelighet, for høy pris). 

5.3.1 

5.3.6 

4.5.2 
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9 Videre forskning 

Resultatene fra forbrukerundersøkelsen besvarer en rekke spørsmål og stiller samtidig en rekke 

nye spørsmål som kan ligge til grunn for videre forskning. Særlig innen erstatningsgraden for 

redesign og gjenbruksklær ligger det forskningsmuligheter. 

 Levetid på produktene: i utregningen av erstatningsgraden er det antatt at både redesign-

produktene og gjenbruksproduktene har en like lang levetid som nye produkter. Dette får 

konsekvenser for den miljømessige og sosiale påvirkningen som kjøpet av redesign 

og/eller gjenbruk har, og bør derfor undersøkes nærmere. Dette kan eksempelvis gjøres 

gjennom en longitudinell studie (studie som varer over et lengre tidsrom, ofte et år eller 

mer). 

 Årsaken til å kjøpe nytt: spørsmålene som ligger til grunn for erstatningsgraden for 

redesign-produkter inkluderer et spørsmål om faktisk atferd, der respondentene ble spurt 

om de etterfølgende hadde kjøpt et nytt lignende produkt. Som beskrevet i diskusjonen var 

den mest vanlige årsaken til å kjøpe et nytt lignende produkt at respondentene trengte 

enda et produkt. Altså var ikke årsaken at redesign-produktet ikke levde opp til 

forventningene. Redesign-produktet har derfor muligvis likevel erstattet et nytt produkt, og 

det kan argumenteres for at erstatningsgraden derfor ikke bør være lavere for de 

respondenter som etterfølgende har kjøpt et nytt lignende produkt. Denne problemstillingen 

bør undersøkes nærmere, eksempelvis gjennom oppfølgende intervjuer med respondenter 

som har kjøpt et redesign-produkt. 

 Betalingsvillighet: Respondentene ble spurt om å angi verdien for ulike typer av 

materialer/produkter samt hvor mye de ville vært villig til å betale for den typen 

materialer/produkter. Analysen viste at betalingsvilligheten var en del lavere enn den 

angitte verdien. Det hadde vært interessant å undersøke dette nærmere for å identifisere 

årsakene til denne uoverensstemmelsen, eksempelvis gjennom fokusgruppeintervjuer der 

intervjupersonene kan få mulighet for å se og føle på ulike produkttyper. 

 Påvirkning av miljø- og sosial informasjon: størstedelen av respondentene anga å være 

interessert i økt informasjon om de miljømessige og sosiale forholdene til moteprodukter. 

Hvordan denne informasjonen bør presenteres og hvorvidt den faktisk kan påvirke 

forbrukerne bør undersøkes nærmere, eksempelvis gjennom fokusgruppeintervjuer der 

intervjupersonene angir hvor interessert de er i å kjøpe et produkt før og etter de har fått 

informasjon om de miljømessige og sosiale forholdene til produktet. 
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Vedlegg 1 – survey eksempel 

 

Velkommen til denne spørreundersøkelsen som handler om gjenbruk og 
redesign! 

Fretex gjennomfører i samarbeid med Østfoldforskning det treårige forskningsprosjektet 
Redesign QR som handler om redesign, gjenbruk og bærekraftig forbruk. I forbindelse 
med dette prosjektet utføres en forbrukerundersøkelse for å kartlegge kjennskap og 
holdninger til Fretex sine redesign-produkter. 

Fretex redesign-produkter er moteprodukter (med moteprodukter mener vi bla klær, 
gaveartikler og tilbehør) som er laget av brukte materialer som ikke Fretex kan selge, 
eksempelvis en skinnjakke med hull i. Fretex redesign-produkter inkluderer blant annet 
myntpunger, notisbøker og pleddvesker. 

Undersøkelsen vil ta ca. 20 min å besvare og svarene vil bli behandlet anonymt. Svarene 
dine vil bidra til ny forskning innen bærekraftig forbruk og produksjon og vil også brukes i 
utviklingen av nye Fretex redesign-produkter. Utover dette vil du bli med i loddtrekkingen 
av flotte Fretex redesign-produkter!  

 

Først vil vi stille deg noen spørsmål rundt holdningen din til Fretex redesign-produkter 

1. Hvilken type Fretex redesign-produkt har du kjøpt (Angi et svar) 

(1)  Skinnprodukt (eks veske, pennal, myntpung, sminkepung, PC veske, journalistblokk)  

(2)  Pleddprodukt (eks veske, varmeflaske) 

(3)  Papirprodukt (eks notisbok, bokmerke, nøkkelring) 

(4)  Annet 

2. Har du kjøpt dette Fretex redesign-produktet til deg selv eller i gave til en annen? (Angi 

et svar) 

(1)  Til meg selv 

(2)  I gave til en annen 

(3)  Annet 
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3. Hvorfor valgte du å kjøpe dette Fretex redesign-produktet fremfor et nytt produkt? (Angi 

hvor enig du er i følgende utsagn) 

 Uenig Delvis uenig 
Hverken enig 

eller uenig 
Delvis enig Enig 

Jeg fant ikke det jeg trengte i 

butikker som selger vanlige 

nye produkter  

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Jeg var ute etter akkurat 

dette produktet  
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Jeg liker designet  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Det er et morsomt produkt  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Det passer til mitt image (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Det går til et godt formål  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Det er billigere enn å kjøpe 

nytt  
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Det er bedre for miljøet enn 

å kjøpe nytt  
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Jeg liker å kjøpe produkter 

som har blitt produsert lokalt  
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Er det en annen grunn til at du valgte å kjøpe dette Fretex redesign-produktet? 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 
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4. Dersom du ikke kjøpte dette produktet – hvor sannsynlig er det at du hadde kjøpt 

noe nytt i stedet? (Angi et svar) 

(1)  Veldig usannsynlig 

(2)  Ganske usannsynlig 

(3)  Kanskje 

(4)  Ganske sannsynlig 

(5)  Veldig sannsynlig 

 

5. Hvor sannsynlig er det, at du i løpet av de neste 3 måneder vil kjøpe et lignende nytt 

produkt? (Skriv et tall fra 0-100, der 100 = helt sikkert, 50 = hverken/eller, og 0 = helt 

sikkert ikke) 

____________ 

6. Anser du Fretex redesign-produkter som et alternativ til å kjøpe andre nye produkter eller 

som ekstra produkter? (Skriv et tall fra 0-100, der 100 = alternativ til nytt, 50 = midt i 

mellom, og 0 = ekstra produkt) 

____________ 

7. Angi hvordan du opplever verdien av følgende produkt-typer i forhold til vanlige nye 

produkter gjort av jomfruelige materialer (Skriv et tall fra 0-200 ut fra hver produkt-type, 

der 100 = akkurat som vanlige nye produkter) 

Brukte varer ____________ 

Fretex redesign-produkter ____________ 

Produkter av økologisk 

materiale 
____________ 

Produkter av gjenvunnet 

materiale 
____________ 
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Nå vil vi stille deg noen spørsmål rundt bruk og avhending av brukte klær 

8. Hvor stor en prosentdel av garderoben din er klær fra gjenbruk? (Skriv et tall fra 0-100 

der 100 = alle klær er fra gjenbruk, 50 = halvparten fra gjenbruk, og 0 = ingen klær fra 

gjenbruk) 

____________ 

9. Tenk på det siste plagget du har kjøpt brukt. Hvor sannsynlig er det at du hadde kjøpt et 

nytt plagg hvis du ikke hadde funnet det brukt? (Angi et svar) 

(1)  Veldig usannsynlig 

(2)  Ganske usannsynlig 

(3)  Kanskje 

(4)  Ganske sannsynlig 

(5)  Veldig sannsynlig 

10. Hvilket utsagn passer best til din holdning til gjenbruksbutikker? (Angi et svar) 

(3)  Jeg anser gjenbruksbutikker som et sted der jeg kan finne klær jeg trenger billigere enn fra nytt 

(2)  Jeg anser gjenbruksbutikker som et sted der jeg kan finne klær jeg liker og som passer meg 

(1)  Jeg anser gjenbruksbutikker som et sted der jeg kan finne ekstra klær som jeg ikke ellers ville ha 

kjøpt 

11. Hvilke av følgende muligheter brukte du siste gang du ville kvitte deg med brukte 

klær? (Angi et svar) 

(1)  Lagret det 

(2)  Ga det bort til venner/familie 

(3)  Ga det bort til gjenbruk 

(4)  Solgte det 

(5)  Kastet det 

(6)  Annet 
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12. Hvor ofte bruker du følgende muligheter når du vil kvitte deg med brukte klær? (Angi 

hvor enig du er i følgende utsagn) 

 Aldri Sjeldent Av og til Ofte Alltid 

Lagrer det (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Gir det bort til venner/familie (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Gir det bort til gjenbruk (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Selger det (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Kaster det (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

 

 

Nå vil vi stille deg noen spørsmål rundt din interesse for miljø og sosiale forhold 

generelt og særlig i forbindelse med moteprodukter (med moteprodukter mener vi 

bla klær, gaveartikler og tilbehør) 

 

13. Hvor enig er du i følgende utsagn om globale miljøproblemer?  

 Uenig Delvis uenig 
Hverken enig 

eller uenig 
Delvis enig Enig 

Jeg bekymrer meg over 

utviklingen av de globale 

miljøproblemene 

(1)  (5)  (2)  (3)  (4)  

Jeg synes det er en moralsk 

plikt å bruke miljøvennlige 

produkter 

(1)  (5)  (2)  (3)  (4)  

Det bekymrer meg at folk 

ikke tar vare på miljøet 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  
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 Uenig Delvis uenig 
Hverken enig 

eller uenig 
Delvis enig Enig 

Jeg har skiftet fra et produkt 

til et annet produkt pga 

miljøhensyn 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Jeg kjøper ofte produkter 

med miljømerker (eks 

Økologimerket eller Svanen) 

pga miljøet 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

 

14. Hvor ofte gjør du følgende: 

 Aldri Sjeldent Av og til Ofte Alltid Vet ikke 

Kjøper klær som er gjort av 

gjenvunnet materiale 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

Kjøper brukte klær (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

Velger å kjøpe klær som 

trenger lavere vaske grader, 

kortere tørketid eller mindre 

strykning 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

Unngår å kjøpe klær på 

grunn av miljøhensyn 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

Kjøper klær som er gjort av 

økologiske fibre 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  
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 Aldri Sjeldent Av og til Ofte Alltid Vet ikke 

Kjøper klær med begrenset 

eller ingen fargestoff 

behandling 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

Kjøper klær som er 

miljømerket 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

 

15. Angi hvor viktige følgende forhold er for deg når du handler moteprodukter (Skriv et tall 

fra 0-100 der 100 = veldig viktig, 50 = delvis viktig, og 0 = ikke viktig i det hele tatt) 

Design ____________ 

Pris ____________ 

Funksjon ____________ 

Miljøvennlig produksjon ____________ 

Sosial ansvarlig produksjon ____________ 

Lokal produksjon ____________ 

Kvalitet ____________ 

 

16. Hvor ofte tenker du på miljøpåvirkninger når du handler moteprodukter (Angi det svaret 

som du er mest enig i)  

(1)  Aldri 

(2)  Sjeldent 

(3)  Av og til 

(4)  Ofte 

(5)  Alltid 
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17. Hvor ofte tenker du på sosiale påvirkninger når du handler moteprodukter (Angi det 

svaret som du er mest enig i)  

(1)  Aldri 

(2)  Sjeldent 

(3)  Av og til 

(4)  Ofte 

(5)  Alltid 

 

18. Hvilken rolle spiller det ene eller begge av følgende spørsmål når du kjøper et 

moteprodukt: (1) hvordan produksjonen har påvirket de ansatte, samfunnet og miljøet (2) 

miljøpåvirkningene til selve produktene (Angi det svaret som du er mest enig i) 

(1)  Jeg baserer kjøpsvalgene mine på kvaliteten, prisen og tilgjengeligheten av produktet. 

Spørsmålene over har ingen innvirkning på meg og jeg tar ikke hensyn til dem når jeg kjøper 

moteprodukter. 

(2)  Jeg synes at ovenstående spørsmål er viktige, men det er for komplisert og tidskrevende å basere 

kjøpene mine på dem. 

(3)  Når det er enkelt tar jeg hensyn til slik informasjon når jeg kjøper moteprodukter. 

(4)  Jeg bruker tid på å lære om ovenstående spørsmål og jeg er villig til å betale mer eller gå på 

kompromiss med produktkvalitet for å ta hensyn til disse spørsmålene.  

 

 

19. Blir du mer interessert i å kjøpe et moteprodukt når du vet at det er produsert på en 

miljøvennlig og sosialt ansvarlig måte? (Angi et svar) 

(2)  Ja 

(1)  Nei 

(3)  Vet ikke 
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20. Angi hvor mye du er villig til å betale for følgende produkt-typer i forhold til vanlige nye 

produkter som er gjort av jomfruelige materialer (Skriv et tall fra 0-200 ut fra hver 

produkt-type der 100 = akkurat det samme som vanlige nye produkter gjort av 

jomfruelige materialer) 

Brukte produkter ____________ 

Fretex redesign-produkter ____________ 

Produkter av økologisk 

materiale 
____________ 

Produkter av gjenvunnet 

materiale 
____________ 

 

21. Hvor interessert er du i disse miljøforholdene når du handler moteprodukter? (Skriv et tall 

fra 0-100 der 100 = veldig interessert, 50 = delvis interessert, og 0 = ikke interessert i det 

hele tatt) 

Kjemikalieforbruk ____________ 

Toksiske effekter på 

menneskes helse 
____________ 

Toksiske effekter på naturen ____________ 

Luft- og vannforurensning ____________ 

Skogfelling ____________ 

Klimagass utslipp ____________ 

Energiforbruk ____________ 

Biologisk mangfold ____________ 

Forbruk av klodens ressurser ____________ 
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Er det andre miljøforhold du er opptatt av som ikke er på listen over? 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

22. Hvor interessert er du i disse sosiale forhold når du handler moteprodukter? (Skriv et tall 

fra 0-100 der 100 = veldig interessert, 50 = delvis interessert, og 0 = ikke interessert i det 

hele tatt) 

Menneskerettigheter ____________ 

Arbeidsvilkår ____________ 

Barnearbeid ____________ 

Helse og sikkerhet ____________ 

Diskriminering ____________ 

Frihet til å organisere seg og 

forhandle om arbeidsvilkår 
____________ 

Rettferdig lønn ____________ 

Tvangsarbeid ____________ 

Å skape arbeidsplasser ____________ 

Arbeidsulykker ____________ 

 

Er det andre sosiale forhold du er opptatt av som ikke er på listen over? 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 
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________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

23. Hvordan foretrekker du å få informasjon om de miljømessige og sosiale forholdene til 

moteprodukter? (Flere svar mulig) 

(1)  På produktet (eks. sertifisering, produktbeskrivelse) 

(2)  Kampanje i butikken 

(3)  Kampanje i mediene 

(4)  På nettsiden til butikken/produsenten 

(5)  Gjennom familie og venner 

(7)  Jeg er ikke interessert i denne type informasjon  

(8)  Annet 

24. Vil du gjerne ha mer informasjon om de miljømessige og sosiale forholdene til 

moteprodukter? (Angi et svar) 

(2)  Ja 

(1)  Nei 

(3)  Vet ikke 

 

Til slutt ber vi deg fortelle litt om deg selv 

25. Hva er ditt kjønn? (Angi et svar) 

(1)  Kvinne 

(2)  Mann 

(3)  Ønsker ikke å oppgi 

26. Hva er din alder? 

____________ 
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27. Hva er din stilling? (Angi et svar) 

(1)  Yrkesaktiv (heltid) 

(2)  Yrkesaktiv (deltid) 

(3)  Student 

(4)  Arbeidsledig 

(5)  Hjemgående 

(6)  Pensjonist eller uføretrygdet 

(7)  Annet 

28. Hva er din høyeste gjennomførte utdanning? (Angi et svar) 

(1)  Barneskoleutdanning 

(2)  Ungdomsskoleutdanning 

(3)  Videregående utdanning 

(4)  Fagskoleutdanning 

(5)  Universitets- og høgskoleutdanning (3 år) 

(6)  Universitets- og høgskoleutdanning (5 år) 

(7)  Forskerutdanning 

29. Hvor bor du? (Skriv postnummer) 

____________ 

Har du kommentarer til spørreundersøkelsen? 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 
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------------------- Riv av ------------------- 

 

 

Har du lyst til å delta i loddtrekkingen om et Fretex redesign-produkt? Skriv e-post adressen din i 

kommentarfeltet 

 

________________________________________ 

 

Kan vi kontakte deg igjen om 3 måneder for å høre om du er tilfreds med ditt Fretex redesign-

produkt? 

(1)  Ja 

(2)  Nei 

 

 

Takk for at du tok deg tid til å svare på denne 

spørreundersøkelsen! 

  

 

 



 

  

 



 

  

 


