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I 

Abstract  
 
Swedish title: Kollaborativ Klädkonsumtion - En studie med inriktning på 
klädkonsumenters inställning till klädbibliotek 
 
English title: Collaborative Fashion Consumption - A study focusing on clothing consumers 
attitude towards clothing libraries  
	
Utgivningsår: 2018 
 
Authors: Caroline Andréasson och Anna Letica  
 
Mentor: Lars Hedegård  
 
Clothing consumers play an active role in the consumption development and have the power to 
change clothing consumption. Over time, various counter reactions towards today's clothing 
consumption have been established and Product Service Systems (PSS) offer alternative 
consumption opportunities. PSS includes collaborative fashion consumption and clothing 
libraries, which refer to an exchange of ownership or shared ownership of fashion products.  

The study presents Consumer Culture Theory (CCT) that aims towards the dynamics of cultural 
and social perspectives. CCT is used as a theory to identify connections to the PSS perspective 
and whether clothing libraries can evolve into a wider consumer culture.  

The purpose of this study is to investigate the attitude of younger female clothing consumers to 
use clothing libraries, by looking at cultural influencing factors. Through qualitative semi-
structured interviews, the results show that internal and external cultural factors contribute to 
an increased awareness of sustainability. More and more clothing consumers advocate 
sustainable consumption options, which means that clothing libraries can increase its spread.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Collaborative Fashion Consumption, Fashion Libraries, Consumer Culture 
Theory, Product-Service Systems 



 

II 

Sammanfattning 
 	
Svensk titel: Kollaborativ Klädkonsumtion - En studie med inriktning på klädkonsumenters 
inställning till klädbibliotek 
 
Utgivningsår: 2018 
 
Författare: Caroline Andreasson & Anna Letica 
  
Handledare: Lars Hedegård  
	
Språk: Svenska 	
	
Klädkonsumenter spelar en aktiv roll i konsumtionsutvecklingen och besitter en kraft att 
förändra klädkonsumtionen. Över tid har olika motreaktioner till dagens klädkonsumtion 
etablerats och Product-Service Systems (PSS) erbjuder alternativa konsumtionsmöjligheter. 
Under PSS faller kollaborativ klädkonsumtion och klädbibliotek, som syftar på byte av 
ägarskap eller delat ägarskap av modeprodukter.  
 
I studien presenteras Consumer Culture Theory (CCT) som riktar sig mot dynamiken i 
kulturella och sociala synpunkter. CCT används som teori för att identifiera kopplingar till PSS-
perspektiv och huruvida klädbibliotek kan utvecklas till en bredare konsumtionskultur.  
 
Syftet med studien är att undersöka inställningen  hos yngre kvinnliga klädkonsumenter till att 
använda klädbibliotek, genom att titta på kulturella påverkande faktorer. Genom kvalitativa 
semistrukturerade intervjuer visar resultat på att interna och externa kulturella faktorer bidrar 
till ökad medvetenhet inom hållbarhet. Allt fler klädkonsumenter förespråkar hållbara 
konsumtionsalternativ, vilket innebär att klädbibliotek kan få en ökad spridning. 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Nyckelord: Kollaborativ Klädkonsumtion, Klädbibliotek, Consumer Culture Theory, 
Product-Service Systems.  
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1 Introduktion 
	

I studiens inledning skildras dagens överkonsumerade klädindustri. Vidare presenteras 
innovativa system som kan reducera överkonsumtion, såsom delning av kläder. Kollaborativ 
klädkonsumtion står inför hinder av spridningen i samhället, vilka presenteras i stycket. 	

	
	

1.1 Konsumtionens miljöpåverkan 
Den globala textil- och modeindustrin utgör en av världens största industrier, som bidrar till 
stora utsläpp och miljöföroreningar (Resta, Gaiardelli, Pinto & Dotti 2016). I Sverige ökade 
klädkonsumtionen med 50 % mellan åren 2000 - 2010 och i genomsnitt slängs cirka åtta kilo 
kläder per person varje år (Naturvårdsverket 2017). I Storbritannien räknades det till att det 
mellan åren 2005-2010 slängdes 1.5 - 2 miljoner ton kläder årligen. Dessa avfall hamnar i 
deponier som orsakar metanutsläpp i luften och förorenar grundvatten genom giftiga kemikalier 
(Niinimäki & Hassi 2011). Den främsta bidragande effekten till miljöföroreningar och som är 
dominant för modeindustrin är fast fashion. Fast fashion kännetecknas av ett produktionssätt 
som avspeglar de senaste modetrenderna och med hög frekvens levererar nya kollektioner till 
modebutiker. Konceptet bidrar till överkonsumtion och att kläder betraktas som en 
förbrukningsvara, som utan omtanke slängs (Zamani, Sandin, & Peters 2017; Ertekin & Atik 
2015; Pookulangara & Shephard 2013). Fast fashion har ändrat konsumenters 
konsumtionsvanor och betraktas som ett sätt att förnya sin garderob mer frekvent (Gabrielli, 
Baghi & Vanni 2013). Fast fashion representerar ett moderiktigt uttryck på bekostnad av ett 
klädesplaggs kvalitet (Ertekin & Atik 2015). Unga kvinnor är generellt förknippade med att 
handla mycket fast fashion och tillbringar mycket tid i shoppingcenter. Hållbarhetsfrågor och 
medveten konsumtion är sällan prioriterat (Oredsson 2015). 

	
“For the eager consumer there is no great attachment to stuff. It’s only a matter of using it 

and throwing it away, like chewing gum” (Strähl & Erhardt 2016). 	
	
Mode och hållbarhet är således två sammanflätade aspekter, som sedan 1990 talets senare hälft 
varit ett omdebatterat ämne (Petersen & Riisberg 2017). I Sverige har arbeten för miljö- och 
hållbarhet inom modeindustrin hamnat på den politiska agendan. Under år 2018 beslöt den 
svenska regeringen att satsa resurser, cirka 40 miljoner kronor, på att utveckla en nationell 
plattform för att driva hållbar utveckling i textil- och modeindustrin (Dagens Nyheter 2018). 	

1.1.1 Förändring inom modeindustrin är beroende av klädkonsumenter 
En påverkande faktor som kan influera arbeten inom miljö- och hållbarhet är modeindustrins 
klädkonsumenter. Klädkonsumenter utgör en central roll för konsumtion och deras intentioner, 
beteende och vanor har en väsentlig effekt på modeindustrin (Iran & Schrader 2017). För att 
uppnå förändringar inom miljö och hållbarhet krävs en social förändring och anpassning, nya 
designprocesser och bättre producerade produkter. En nyckel till att reducera konsumtion av 
naturresurser är att förändra individers livsstil, vilket innefattar deras konsumtionsmönster och 
beteende (Leismann, Schmitt, Rohn & Baedeker, 2013; Iran & Schrader 2017; Petersen & 
Riisberg 2017). Generellt saknar dagens konsumenter en personlig och långvarig relation till 
textilier och kläder (Ertekin & Atik 2017). Konsumenter måste använda klädprodukter på ett 
mer hållbart sätt, d.v.s. under en längre tidsperiod och ansvara för att produkterna återvinns 
samt återanvänds. 	
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1.1.2 Product-Service Systems  
Det finns alternativa system för klädkonsumtion som går att implementera för att stödja 
förändringar inom produktanvändning. Ett samlingsbegrepp för de olika systemen faller under 
namnet Product-Service Systems (PSS). PSS är relativt ovanligt inom textil- och 
modeindustrin, men anses vara en av de mest lovande lösningarna till den rådande 
överkonsumtionen. PSS inom modeindustrin tillåter konsumenter att t.ex. via klädbibliotek dela 
garderob med varandra (Pedersen & Netter 2015; Armstrong et al. 2015b). PSS ger alternativa 
strategier för produktutveckling som kan stärka konsumentbehov samtidigt som det 
avmaterialiserar traditionell konsumtion. PSS kan definieras som en blandning av produkter 
och tjänster som ger verktyg till konsumenten istället för personligt ägande (Armstrong & Lang 
2013; Strähle & Erhardt 2016). PSS kombinerar produkter och tjänster för att tillfredsställa 
konsumenternas behov genom att erbjuda alternativ som uppfyller konsumtionsbehov 
(Leismann et al. 2013). 	
	
“PSS consists of a mix of tangible products and intangible services designed and combined so 

that they jointly are capable of fulfilling final customer needs” (Tukker & Tischner 2006).	
	
Alternativa affärsstrategier inom PSS anses ha potentiella lösningar till att reducera 
modeindustrins negativa miljöeffekter. Under dessa system faller idéer som uthyrning, re-
design, utbyte eller utlåning som har en målsättning att minska förlitande på naturresurser samt 
öka produktkvalitet (Armstrong et al. 2015b). Det förknippas med att de tar hand om produkter 
som använts i en låg frekvens och återupplivar dessa. Desto längre en produkt brukas i 
användningsfasen desto mindre blir produktens materiella avtramp (Leismann et al. 2013). 	
	
I kontrast till andra alternativ fokuserar PSS på konsumentens behov, snarare än att påtrycka 
säljandet av en produkt (Petersen & Riisberg 2017; Armstrong et al. 2015a). PSS understryker 
även vikten av användandet, snarare än ägandet av en produkt (Leismann et al. 2013). 
Grundläggande för PSS är ett högt engagemang bland konsumenter. Denna unika relation kan 
öka konsumenters medvetenhet om miljöpåverkan av produkter och dess inverkan. Det kan 
även öka konsumenters intresse till att återanvända och återvinna produkter, vilket kan leda till 
detaljhandelsystem som kan sluta den textila värdekedjan (Armstrong & Lang 2013).	

1.1.3 Kollaborativ klädkonsumtion  
Ett alternativ till att förlänga produktens livstid och utnyttja naturresurser på ett hållbart sätt och 
som kan kopplas till PSS-strategier är kollaborativ konsumtion. Kollaborativ konsumtion syftar 
på alternativa affärsmetoder till konventionell konsumtion - ägande av produkter. 
Förhoppningen ligger i att kollaborativ konsumtion kan reducera miljöpåfrestningar (Zamani, 
Sandin, & Peters 2017). Kollaborativ konsumtion kan även definieras genom människor som 
samordnar anskaffningen och distribueringen av en tillgång mot en avgift eller annan 
kompensation (Belk 2013).  
 
För modeindustrin faller kollaborativ konsumtion under namnet kollaborativ klädkonsumtion. 
Kollaborativ klädkonsumtion definieras av modekonsumtion där konsumenter kan bruka redan 
existerande produkter, istället för att handla nya modeplagg. Det baseras antingen på byte av 
ägarskap mellan konsumenter (ge bort, klädbyte eller via second hand), eller genom delad 
konsumtion och användning av produkter (delning, utlåning, uthyrning eller leasing) (Strähle 
& Erhardt 2016). Initiativet kollaborativ klädkonsumtion betonar en förändring inom dagens 
modeindustri (Pedersen & Netter 2015). En implementering av kollaborativ klädkonsumtion 
kan bidra till en reducering av den rådande materiella överkonsumtionen inom modeindustrin. 
Det betonar produktanvändning snarare än ägande (Iran & Schrader). 	
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1.1.4 Klädbibliotek  
Inom den kollaborativa klädkonsumtionen och den delade konsumtionen finns systemet 
klädbibliotek. Författarna i denna uppsats avser att begreppen klädutlåning/kläduthyrning syftar 
till möjligheten för konsumenter att låna/hyra vardagskläder mot en avgift, som faller  under 
begreppet klädbibliotek.	
	
En förändring i konsumenternas livsstil kan uppnås bättre genom strategier som t.ex. i form av 
uthyrning av plagg, som har stor potential till att ta till vara på naturresurser (Leismann et al. 
2013). Klädbibliotek bygger på att medlemmar mot en månadsavgift, får låna ett antal plagg 
under en bestämd tidsperiod (Zamani, Sandin, & Peters 2017). Klädbibliotek ger konsumenter 
tillgång till att regelbundet uppdatera sin garderob, utan att öka nyproduktionen av modevaror. 
Konsumenter besparas därmed att ständigt köpa fler klädesplagg, som bara hamnar på hög i 
garderoben (Pedersen & Netter 2015; Zamani, Sandin, & Peters 2017; Petersen & Riisberg 
2017). 	

1.1.5 Exempel på etablerade klädbibliotek 
Affärskoncept som klädbibliotek har funnits på marknaden under några år och har fått spridning 
på olika håll, under olika inriktningar runt om i Skandinavien. Bland de etablerade företagen 
finns bl.a. Lånegarderoben som startade i Stockholm år 2010 som en ideell verksamhet där 
konsumenten genom ett medlemskap kunde hyra klädesplagg (Klimatsmart 2010). Under 
senare år har Lånegarderoben utvecklats till en pop-up organisation som sker under olika tider 
och platser runt om i Stockholm. Konsumenten har möjlighet till att låna kläder för 100 kronor 
plagget som återlämnar vid nästa pop-up tillfälle (Aftonbladet 2017). 	

Klädoteket grundades år 2012 som en fysisk butik i Göteborg och har under senare år 
även utvecklat en webbshop. Klädotekets sortiment består av vintage- och designprodukter, där 
hållbarhet är en väsentlig aspekt. Företaget erbjuder olika val av prenumerationer, i form av 
antal klädesplagg och utlåningsperiod (upp till tre månader). Klädoteket erbjuder även 
valmöjligheten att köpa loss klädesplagg, såvida kunden fattar tycke för varan (Klädoteket 
2018). 	

Det danska utlåningsföretaget VIGGA startade år 2015 och erbjuder ekologiska 
barn-  och graviditetskläder (Riisberg & Petersen 2017; VIGGA 2015). VIGGA har i syfte att 
spara tid, pengar och resurser med deras företagskoncept. Kunden erbjuds prenumerationer för 
gravida eller barn, vilket ger möjligheten till att uppdatera garderoben efter vilket stadie 
mamman eller barnet befinner sig (VIGGA 2015). 	

Something Borrowed grundades år 2016 med syftet att förändra modeindustrins 
negativa miljöpåverkan. Företaget lanserades som en webbhandel 2018 och erbjuder idag en 
unik uthyrningstjänst där konsumenten har möjlighet att hyra enstaka klädesplagg efter behov, 
eller prenumerera och skräddarsy ett abonnemang, utan någon bindningstid (Something 
Borrowed 2017).	

Under senare tid har även etablerade modeföretag anammat konceptet och erbjuder 
utlåning av modeprodukter. Bland dessa finns det svenska modeföretaget Houdini och Filippa 
K. Houdini startade med uthyrning år 2013 och i dag går det att hyra funktionskläder samt 
returnera kläderna i Houdinis butiker i Stockholm, Täby Centrum, Barkarby, Göteborg, Åre 
och Oslo i Norge (Houdini Sportswear 2018). Det svenska modemärket Filippa K började 
erbjuda deras konsumenter uthyrning av märkets kollektioner år 2015 (Make it Last 2015). 
Företaget menar att utlåning av kläder är ett utmärkt alternativ för konsumenter att regelbundet 
uppdatera och temporärt äga plagg. Filippa K menar att detta är ett steg till hållbar konsumtion 
(Filippa K 2018). 	
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1.1.6 Consumer Culture Theory  
Klädbibliotekens etablering i modeindustrin kan bero på kulturella aspekter. Consumer Culture 
Theory (CCT) innebär studier om konsumtionsval och beteende från sociala och kulturella 
synpunkter, i motsats till en ekonomisk eller psykologisk studie. CCT förklarar det samspel och 
den inverkan marknaden har på konsumenter, d.v.s att marknaden producerar visuella bilder, 
texter och objekt som enskilda individer tolkar inom ett kollektivt kontext. CCT förutsätter ett 
dynamiskt förhållande mellan konsumentpraktiker, marknadsplatser och kulturella betydelser 
(Arnould & Thompsson 2005).	

1.2 Problemdiskussion 
Tidigare studier påvisar att kollaborativ klädkonsumtion kan vara ett sätt att minska 
överkonsumtion och utmanar hållbarhetsarbeten inom klädindustrin (Armstrong & Lang 2013). 
Produktionsrelaterade materialflöden kan reduceras med 87.5 % genom uthyrningstjänster 
(Leismann et al. 2013). Kollaborativ klädkonsumtion innebär olika affärsalternativ som 
potentiellt kan minska miljöförstöringen samt förlänga produktens livslängd genom en ökad 
produktanvändning (Zamani, Sandin, & Peters 2017; Iran & Schrader 2017; Strähle & Erhardt 
2016). I dagsläget betraktas endast kollaborativ klädkonsumtion som ett intressant 
konsumtionsalternativ. Iran & Schrader (2017) hävdar dock att kollaborativ klädkonsumtion 
kan utvecklas från ett konsumtionsalternativ till ett mer accepterat och implementerat 
konsumtionssätt. Anledningen till varför det idag inte är etablerat beror på att det uppstått hinder 
och begränsade möjligheter inom implementering av kollaborativ klädkonsumtion, som bidrar 
till att det inte progressivt utvecklas inom modeindustrin. Piscicelli, Cooper, & Fisher (2014) 
menar att implementering av PSS innefattar en begränsad genomförbarhet av kollaborativ 
konsumtion. Piscicelli, Cooper, & Fisher (2014) fokuserade på hur konsumenters värderingar 
kan influera accepterandet, tilltagandet och spridandet av kollaborativ konsumtion. Piscicelli, 
Cooper, & Fisher (2014) fann att konsumenters värderingar kan influera spridandet, men att det 
också kan vara ett hinder för dessa tre aspekter. För att fastställa konsumenters olika syn på 
införlivande av kollaborativ klädkonsumtion, gjorde Armstrong et al. (2015b) en undersökning 
på konsumenters positiva och negativa uppfattningar av klädkonsumtion inom PSS-strategier. 
Resultatet från studien Armstrong et al. (2015b) visade på att uthyrning, klädbyte och modegrad 
hade störst acceptans hos yngre konsumenter medan re-design, reparation, kostymering och 
konsultation passade bättre för äldre konsumenter. I en rapport utförd av Mistra Future Fashion 
(2018) ser framtiden för den kollaborativa klädkonsumtionen (däribland klädbibliotek) oviss 
ut, men indikerar att en viss skara konsumenter stödjer de alternativa affärsmodellerna. I samma 
rapport fastställs det att främst kvinnliga och yngre klädkonsumenter är mer benägna att 
använda alternativa affärsmodeller inom mode. Huddleston & Minahan (2014) menar 
att  kvinnors konsumtionsmönster spelar en avgörande roll för överlevnaden av den 
konkurrenskraftiga detaljhandelsindustrin eftersom de över hela världen utgör en så stor del av 
konsumtionsutgifter. 	
	
Tidigare forskning har även undersökt svårigheter kring konsumtion av PSS genom linsen av 
Consumer Culture Theory, då gap i implementering av PSS har uppstått. I studien ger de insikt 
i problemen för att lösa dessa åt företag-till-konsument. Dock menar de på att ytterligare 
forskning behövs för att utforska detta fenomen och ta itu med problemen som uppstår i olika 
PSS-designprocesser (Catulli, Cook & Potter  2017). 	
	
Inom PSS finns det många intressanta alternativ till konsumtion. Pedersen & Netter (2015) har 
fastställt att klädbibliotek erbjuder intressanta perspektiv genom att låta konsumenter 
experimentera med deras stilar, utan att behöva betala fullpris för nya produkter. Dock, i nuläget 
är klädbibliotek ett småskaligt fenomen som har svårigheter att nå ut till den bredare 
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konsumtionsmarknaden. Inte minst beror det på att klädbibliotek har begränsade finansiella och 
humana resurser, men även de nuvarande mönstren inom den traditionellt västerländska 
klädkonsumtionen håller klädbibliotek tillbaka (Pedersen & Netter 2015). Den traditionella 
västerländska klädkonsumtionen innebär ägarskap av produkter och ses som en naturlig 
del  inom det dagliga livet. Detta utgör ett hinder för genomförande av resultat- eller 
funktionsorienterade PSS-modeller, vilka eliminerar ägarskap av produkter (Armstrong & Lang 
2013). Idag tyder väldigt lite på att konsumenter är beredda på att eliminera ägarskap av 
klädprodukter fullt ut (Tukker 2013). Det har tidigare identifierats utmaningar för hur 
konsumenter adopterar olika PSS-strategier, just för att ägarskap utgör en väsentlig betydelse 
för konsumenter. Redan utvecklade konsumtionsvanor är dessutom svåra att bryta (Armstrong 
et al. 2015b). Det är framförallt kulturens utformning och den sociala omgivningen som 
klädkonsumenter påverkas av. Externa faktorer har ett stort inflytande på hur konsumenter ser 
på ägarskap (Ekström, Ottosson & Parment 2017, ss. 184-197). Följaktligen går det att fastställa 
att konsumenter spelar en betydande roll för framtiden av kollaborativ klädkonsumtion. Dock 
saknas det tillräckligt med forskning som inriktar sig på konsumenters inställning till 
kollaborativ klädkonsumtion och vad som upplevs vara en svårighet för konsumenterna att 
adoptera konsumtionsalternativet (Pedersen & Netter 2015). 	
	
Tidigare forskning har fastställt att det finns hinder för implementering av kollaborativ 
konsumtion. Vi finner dock en avsaknad av studier som undersöker hinder i införandet av 
kollaborativ klädkonsumtion, specifikt klädbibliotek. Klädbibliotek har tidigare studerats, vilka 
visar på att det finns blockeringar i klädkonsumenters acceptans för implementering av 
konsumtionsalternativet. Catulli, Cook & Potter (2017) och Pedersen & Netter (2015) 
efterfrågar dessutom ytterligare studier på ämnet och speciellt på konsumenters inställningar 
till den kollaborativa klädkonsumtionen. 	
	
Den här studien ämnar därmed att tillöka kunskap till tidigare forskning, genom att undersöka 
klädkonsumenters konsumtionskultur (d.v.s. beteende, värderingar och attityder). Vidare ämnar 
studien att ta reda på varför det generellt sett är få klädkonsumenter som använder tjänsten 
klädbibliotek. Syftet är att undersöka vilka hinder som klädkonsumenter upplever vid 
tillämpning av klädbibliotek och i fall de är benägna till att ändra sitt konsumtionsmönster. 
Vidare undersöker studien vilka faktorer i kulturen som spelar roll för att implementera 
klädbibliotek till klädkonsumenters vardagliga konsumtionsmönster, då CCT grundar för 
kulturella faktorer som påverkar konsumenters val och handlingar.	
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1.3 Syfte  
Syftet med studien är att ur ett kulturellt perspektiv undersöka inställningen till att använda 
klädbibliotek hos yngre kvinnliga klädkonsumenter, som inte använder eller har använt sig av 
klädbibliotek.  
	

1.4 Forskningsfrågor  
 

• Vilken inställning har yngre kvinnliga klädkonsumenter till att använda klädbibliotek? 
 

• Hur påverkar den kulturella omgivningen kvinnliga klädkonsumenters inställning  till 
använda klädbibliotek?   
 

1.5 Avgränsningar  
Studiens huvudsakliga ämne är konsumentbeteende med inriktning på kollaborativ 
klädkonsumtion. Studiens avgränsning kommer specifikt rikta sig till yngre kvinnliga 
klädkonsumenter. Avgränsningen tillämpas för att ytterligare undersöka målgruppens 
konsumtionsmönster för att bredda med kunskap för implementeringen av PSS-strategier, 
specifikt klädbibliotek. Anledningen till att författarna undersöker klädbibliotek och inte någon 
annan tjänst inom kollaborativ klädkonsumtion, beror på att klädbibliotek avlägsnar ägarskap 
av produkter. Det särskiljer sig från andra alternativ inom kollaborativa klädkonsumtion, vilka 
fokuserar på byte av ägarskap. Författarna tyckte att det var en mycket intressant aspekt i och 
med att klädkonsumenter får ett nytt perspektiv på klädkonsumtion.	
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2 Teoretisk referensram 
	

Klädkonsumenters konsumtionsmönster påverkas av kulturella intryck, vilket influerar varje 
individ olika. Innovativa hållbara konsumtionsalternativ som klädbibliotek behöver utvecklas 
till ett vanligare alternativ för klädkonsumenter. Därmed undersöker detta stycke hur kulturella 
faktorers kan påverka, genom linsen av Consumer Culture Theory (CCT).	

	

2.1 Konsumenters inställning till klädbibliotek och Product-Service 
systems  

Konsumenters generella inställning till nya konsumtionsalternativ, såsom klädbibliotek, kan 
vara svår att övervinna. I motsats till den långsiktiga interaktionen med en produkt, som 
karaktäriserar ägarskap, blir PSS temporärt och omständligt för konsumtionskontexten (Catulli, 
Cook & Potter 2017). I tidigare undersökningar har PSS identifierat utmaningar för hur 
konsumenter ställer sig till begreppets olika system. Det kan vara aspekter som att det 
personliga ägandet av produkter försvinner. Konsumenter som har byggt upp en vana vid att 
köpa en viss produkt, speciellt modeprodukter, har det dessutom svårare att bryta dessa vanor 
(Armstrong et al. 2015b). Studier inom konsumentbeteende menar på att spridning av PSS går 
sämre för att det inte har förmågan att skapa tillräckligt mycket värde för den typiskt 
västerländska konsumtionskulturen, som förespråkar ägande av produkter (Tukker 2013).	

2.1.1 Emotionell anknytning till klädesplagg  
Generellt sett skapar konsumenter emotionella band till sina kläder, just för att det symboliserar 
ett visst värde för konsumenten. Armstrong et al. (2015a) menar att konsumenter som etablerat 
en frekvent modekonsumtion, i form av traditionellt ägarskap, kan vägra PSS system. Kläder 
sammankopplas vanligen med uttryckande av identitet, där vikten i ägandet av ett klädesplagg 
innefattar en emotionell betydelse för konsumenten. Status, behov av kontroll, självuttryck eller 
minnesbildande kan reduceras genom uthyrning, utlåning etc. vilket kan framstå stötande i 
känslomässiga aspekter. Detta problem är speciellt framträdande i klädkonsumtion (Armstrong 
et al. 2015a). Däremot, med fokus på status som konsumtionsbeteende, kan PSS också avgränsa 
den del av konsumtionen som avgör status för konsumenten, genom att i specifika situationer 
ersätta ägande med icke-ägarskap (Strähle & Erhardt 2013). 	

 
Petersen & Riisberg (2017) visar i en studie med inriktning på klädbibliotek med barnkläder, 
att utlåningstjänster framtvingar konsumenter att tänka användingsorienterat och likgiltigt till 
konsumtionssättet. Det beror på att det är vanligt förekommande att konsumenter bygger upp 
en relation och personlig anknytning till kläder, då minnen kan associeras till klädesplagg.  En 
respondent i studien upplevde det svårt att återsända kläder som dennes barn hade använt, då 
plagget skapat just personliga associationer till barnets uppväxt. För att klädbibliotek ska 
funktionera krävs det att konsumenter inte formar personliga och emotionella relationer till de 
klädesplagg som lånas. Klädbibliotek bör därav hitta en strategi som tillsammans med 
konsumenten och klädbibliotekets vision skapar en mer hållbar framtid inom mode. Petersen & 
Riisberg (2017) hävdar alltså att praktiska och emotionella barriärer kan hindra 
implementeringen av klädbibliotek, för att det innebär en radikal förändring i hur man  
förhåller sig till klädkonsumtion. 	
	
Armstrong et al. (2015a) klargör att disponibelt mode är en rådande trend som är starkt kopplat 
till emotionell tillfredsställelse och symbolism. Konsumenter eftersträvar förändring, detta 
beror på att de känner behov av att uppdatera garderoben p.g.a. tristess eller övergång till nya 
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säsonger. Vissa kvinnor konsumerar mode bara för att stimulera känslor som associeras med 
förändring. Respondenter i Armstrong et al. (2015b) ifrågasatte om uthyrningstjänster verkligen 
kan ersätta “det härliga med ägande”, då kläder associeras med viktiga minnen. Å andra sidan 
var tanken att använda plagg under längre tidsperioder ointressant för vissa medverkande, då 
de inte kunde se sig själva använda ett plagg i mer än fem år.  

2.1.2 Klädbibliotek 
Uthyrningstjänster som klädbibliotek kan vara svårt för kunden att direkt anpassa sig till. 
Vanligt förekommande är att konsumenter bortprioriterar hållbara och etiska alternativ om det 
medför någon form av obekvämlighet. Det innebär att konsumenter kan vara intresserade av 
alternativa typer av modekonsumtion, men valet kan falla bort p.g.a. för stora besvär (Niinimäki 
2009). Klädbibliotek kan medföra två potentiella effekter. Det kan bibehålla eller öka 
hastigheten av mode och trender, eftersom varje medlem frekvent kan uppdatera sin garderob 
lika ofta som en traditionell konsumtion. Klädutlåning kan även sakta ned modehastigheten, 
med förutsättning att varje klädesplagg används under en längre period och under ett plaggs 
fulla livscykel (Zamani, Sandin, & Peters 2017). I en studie gjord av Armstrong et al. (2015b) 
var den yngre målgruppen mest intresserad av uthyrningstjänster. I och med att klädbibliotek 
inte är helt implementerat i modeindustrin ännu, hade medverkande i studien det svårt att 
föreställa sig hur upplevelsen av tjänsten faktiskt skulle vara. De ansåg att uthyrning kändes 
minst realistiskt, gentemot andra PSS strategier, som t.ex. klädbyten, re-design eller lagning av 
plagg. Uthyrningstjänster utvärderades dock till att vara ett test för nya klädstilar innan 
konsumenter investerar i klädesplagg, ett annat sätt att uppnå produktnöjdhet och för att undvika 
felköp. Armstrong et al. (2015b) förtydligar även att konsumenter ställer sig positivt till 
kläduthyrning för att stilla deras behov. Det innebär även ett nytt alternativ för konsumenter att 
lämna en bekvämlighetszon och prova ett nytt konsumtionssätt. Inte minst bidrar kläduthyrning 
till en ekonomisk fördel och tillåter även konsumenten att riskfritt experimentera, utan att 
behöva investera i ett klädesplagg (Armstrong et al. 2015a). 	
	
Armstrong et al. (2015a) visar att flertalet konsumenter känner till klädutlåning, men kopplar 
det till högtidskläder, speciell utrustning eller dyrare modevaror. Deltagande i studien ställde 
sig positiva till att hyra kläder för speciella tillfällen och såg en möjlighet att minska 
klädkonsumtionen. Dock, uttryckte majoriteten ett motstånd till att hyra kläder för vardagliga 
ändamål (Armstrong et al. 2015a).	

2.2 Användning av CCT för att utveckla PSS 
Forskning inom Consumer Culture Theory (CCT) framhäver konsumtionens produktiva aspekt. 
Den utforskar hur konsumenter aktivt omarbetar och transformerar symboliska betydelser, i 
syfte att framhäva personliga och sociala omständigheter (Arnould & Thompson 2005). CCT 
strävar efter att sammanlänka individuella betydelser till olika nivåer av kulturella processer 
och strukturer, för att därefter placera dessa relationer mellan historiska- och andra 
sammanhang inom marknader. CCT uppvisar en ständig påminnelse av att konsumtion är 
historiskt utformad genom sociokulturella praktiker. Identiteter konceptualiseras och 
konstrueras när konsumenter skapar en ‘känsla av sig själv’ genom produkter (Belk 1988). CCT 
utforskar konsumenters beteenden som avgörs genom att titta på den individuella konsumentens 
agerande (Catulli, Cook & Potter 2017). Det som framförallt karaktäriserar CCT är dess fokus 
på kulturella meningar, sociohistorisk påverkan och social dynamik, d.v.s. faktorer som formar 
konsumenters erfarenheter och identiteter i vardagslivet och i olika sociala sammanhang. 
Forskning inom CCT visar att många konsumenters liv är konstruerade och kretsar kring olika 
typer av verkligheter. Konsumenter använder konsumtion som verktyg till att uppleva dessa 
verkligheter (Arnould & Thompson 2005).  	



 

Andreasson & Letica 
VT18 

- 9 - 

	
För att konsumenter ska uppleva olika verkligheter som byggs upp i omgivningen är en viktig 
aspekt värdet som PSS levererar. CCT argumenterar för att konsumtion är influerat av 
funktionella värden, vilket är en viktig egenskap som utmärker PSS. Den viktiga betydelsen 
som det symboliska värdet kan ge verktyg till, är att utforska kulturella preferenser för ägarskap 
och PSS-konsumtion (Catulli, Cook & Potter 2017). Symboliskt värde i Catulli, Cook & Potter 
(2017) studie, definieras som positiva meningar för konsumtion som är anknuten till självet 
och/eller kommuniceras till andra.	

2.2.1 Kulturell omgivning  
Kommunikation mellan människor speglas i kulturer. Kultur kan definieras på olika sätt, vanligt 
är att tala om kultur genom värderingar, normer, ritualer, seder och bruk, som kommer till 
uttryck genom olika typer av konsumtionsmönster. Det går att utläsa tydligare genom vissa 
aspekter, speciellt genom kläder som är markant synligt för omgivningen. Kultur är en 
meningsskapande process där kulturella kategorier (klass, status, genus, etc.) spelar en väsentlig 
roll (Ekström, Ottoson & Parment 2017, ss. 184-197). McNeil & Moore (2015) förklarar att det 
är vanligt förekommande för konsumenter inom modeindustri att vilja uttrycka sig själva och 
skapa en identitet. Andra studier menar att generellt sett har konsumenter en önskan att skapa 
en identitet genom mode som håller sig inom ramarna för sociala normer (Thompson and 
Haytko 1997). Kläder används främst för att uppfylla en betydelse hos användaren genom viljan 
att uttrycka en auktoritet för omgivningen. Vikten att vara socialt accepterad förstärker 
betydelsen för “självet” (Belk 1988). Användning av kollaborativ klädkonsumtion, såsom 
klädbibliotek, ifrågasätter identitet och tillhörighet av sociala normer. Det går att dra liknelser 
till identitetsskapande vid användning av klädbibliotek, frågan är om det uppfyller 
klädkonsumenters individuella meningsskapande. 	
	
Det är framförallt meningsskapande av kultur som dominerar inom CCT-perspektivet 
(Ekström, Ottosson & Parment 2017, ss. 184-197). Ekström, Ottosson & Parment (2017, ss. 
184-197) skriver att kulturer skapas och förkroppsligas i den värld där konsumenter lever i, 
d.v.s. konsumenter ses som tolkande aktörer snarare än passiva och vilseledda av marknaden. 
McCracken (1986) förklarar att kulturella meningar inte bara är subjektivt tolkande, utan är 
något som kontinuerligt förändras via olika system och ritualer samt liknar vid ett flöde. 
Förändringar i kulturella meningar reflekteras i dagens modeindustri, som med dess skiftande 
trender indirekt påverkar konsumenter, vilket i sin tur ändrar dess kulturella meningar. Dagens 
klädkonsumenter uppfyller inre motivationer (önskningar) och drivs av omedvetna 
konsumtionsbehov. Konsumenters slutgiltiga val kan anses vara irrationella och är inte alltid 
kopplade till värderingar (Niinimäki 2009). Vanligt förekommande är att konsumenter håller 
fast vid redan existerande och sociokulturella strategier. Vid nya klädinköp styrs 
klädkonsumenter huvudsakligen av aspekter som självförverkligande, modetrender och värdet 
för pengarna (Armstrong et al. 2015a).  	

2.2.2 Ägarskap av klädprodukter 
Självförverkligande och vikten av socialt accepterande kan kopplas till ägarskap av 
klädesplagg. Ägarskap är ett komplext fenomen. En uppfattad känsla av ägande kan uppstå 
även när konsumenterna formellt inte innehar någon ägarrätt av produkten. Trots att formellt 
ägarskap inte överförs via PSS, visar tidigare forskning inom CCT att konsumenter kan utveckla 
en känsla av ägarskap genom att dela en produkt (Catulli, Cook & Potter 2017). Genom att vara 
en del av kollaborativa produkter kan konsumenter införliva produkterna till sin  utvidgade 
självbild. Utifall konsumenter skapar kunskap till kollaborativa produkter kan de öka graden av 
kontroll över dem (Belk 1988). Konsumenter kan alltså identifiera sig med produkter utan att 
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faktiskt äga dem. Dock, är detta fenomen långt ifrån enkelt. En känsla av ägarskap lyfts inte 
alltid genom olika PSS strategier (Catulli, Cook & Potter 2017). 	
	
Vidare förklarar Belk (1984) att vikten som konsumenter värderar i världsliga ägodelar, 
förklarar att materialism besitter skillnader mellan konsumenters välbefinnande i ägarskap. 
Hourigan & Bougoure (2011) beskriver att materialister litar starkt på att ägodelar ska 
symbolisera individuella kvaliteter, medlemsanslutningar och social ställning gentemot det 
bredare samhället. Materialism är däremot inte enbart ett av det moderna samhällets 
narcissistiska drag, istället “täcker det ett spektrum av mänskligt beteende [var] materialism 
helt enkelt blir en del av mänskligheten”. Materialism kan vara en nödvändig och underliggande 
värdering som konsumenter besitter för att bli högt involverad i varor som mode och kläder. 
Enligt McCracken (1988) faller kläder under kategorin “högt involverad” där konsumenter 
köper varor för att ta del av den livsstil de strävar efter. När konsumenter förfogar över det 
önskade objektet kommer de dock att överföra önskan och förväntan till ett nytt objekt, detta 
för att endast en produkt inte kan uppnå en önskad livsstil. Att uppnå ett ideal med hjälp av 
endast ett klädesplagg är väldigt begränsat och konsumenten återstår emotionellt 
otillfredsställd. 	

2.2.3 Tidigare resultat av en CCT-studie 
För att få en förståelse till vad olika konsumtionskulturer kan grunda på visas en studie gjordes 
utifrån ett CCT-perspektiv gällande föräldrars inställning till låning av bilbarnstolar. 
Respondenter i studien var osäkra i att bruka produkten (bilbarnstol) fullt ut, som de skulle gjort 
ifall de ägde produkten själva. De upplevde att de behövde vara mer försiktiga med produkten 
då de inte vågade riskera att förstöra den. Därmed begränsades konsumentens känsla av frihet. 
En annan respondent uttryckte en positiv känsla till att låna produkter, då konsumtionssättet 
besparar “röran” i hemmet. Ytterligare en positiv inställning till att låna produkten, var att den 
användes under en begränsad tid då behovet var aktuellt. En annan respondent var inte 
angelägen till att äga många produkter och såg då detta som ett bra alternativ (Catulli, Cook & 
Potter 2017. Forskning säger att konsumenter generellt är osäkra över produktkvalitet, då 
produkten inom utlåning varit använd av någon annan tidigare. Studien för bilbarnstolar visade 
att respondenter inte litade på tidigare användare av produkten, då de kan ha skadat bilsätet och 
drog även kopplingar till dålig hygien. Dock skiljer sig generellt detta med forskning som gjorts 
på ‘‘delning’’ av bebisprodukter mellan vänner och familj. Detta visar på att “delning” inte bara 
är acceptabelt utan också en viktig ritual (Catulli, Cook & Potter 2017).	Studien i Catulli, Cook 
& Potter (2017) lade även tyngd i hur konsumenterna upplever att företaget representerades 
vilket bidrog till att konsumenterna upplevde större tillit till utlåningsföretaget. Att företag kan 
ge bra produkter/tjänster stärker viljan bland konsumenter att våga testa olika PSS strategier.	
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3 Metod 
	

I detta stycke motiverar författarna valet av metod för studien och förklarar uppsatsens olika 
moment. Det presenteras en motivering till valet av en kvalitativ metod, urval av respondenter, 
semistrukturerade intervjuer samt en metodreflektion. 	

 
 

3.1 Studiens disposition    
Studiens inledande steg var att samla in sekundärdata som hämtades från sökmotorerna Primo 
och Google Scholar. Den sekundära datan innefattar de vetenskapliga artiklar och övriga källor 
som formade litteraturgenomgången. Artiklar hittades genom sökord relaterade till studiens 
huvudämnen. Sökord: Consumer Culture Theory, Product-service systems, Collaborative 
Fashion Consumption, Collaborative Consumption, Consumer Behaviour, Clothing Libraries, 
Fast Fashion, Sustainability, Fashion Consumption. Information har även hämtats från 
facklitteratur inom konsumentbeteende, främst som är kopplat Consumer Culture Theory. 
Övrig utvald information, såsom tidningsartiklar, har införskaffats via den digitala sökmotorn 
Google. Den övriga informationen söktes upp för att hitta aktuell information om 
hållbarhetsarbete inom modeindustrin och klädbibliotek. Därefter strukturerades uppsatsens 
introduktion, bestående av bakgrund, problemdiskussion, syfte, forskningsfrågor och vidare 
utformades teoretiskt referensram. Sedan följde insamlingen av det empiriska materialet, som 
innefattar resultat av semistrukturerade intervjuer. Det första steget var utformningen av 
studiens intervjuguide, som anknyter till uppsatsens teoretiska ramverk och huvudämne 
kollaborativ klädkonsumtion/klädbibliotek. Efter att alla intervjuer var genomförda skedde en 
transkribering. Följande sammanställdes: resultat och analys, diskussion, slutsats och vidare 
forskning.  
 

3.2 Kvalitativ forskningsmetod 
Studien är utformad genom en kvalitativ ansats. Kvalitativa forskningsmetoder används för att 
förstå aktörernas subjektiva mening och granska deras tolkande synsätt (Bryman & Bell 2015, 
ss. 392-394). Därav, för att bättre uppnå studiens syfte formas den genom en kvalitativ metod.  
 

3.2.1 Urval av respondenter  
Studiens avgränsning i val av målgrupp baseras på en tidigare undersökning gjord av Armstrong 
et al. (2015b) som visar på att kläduthyrning lämpar sig bäst till en yngre publik. Mistra Future 
Fashion (2018) visar även på att yngre och kvinnliga klädkonsumenter är den målgrupp som 
anses vara mest lämpad till innovativa konsumtionsalternativ, såsom klädbibliotek. Därmed 
avgränsas urvalet till yngre kvinnliga klädkonsumenter inom en åldersgrupp mellan 20-30 år. 	
	
Studiens kvalitativa forskningsmetod baseras på ett ändamålsenligt urval, vilket syftar till att 
nå bästa möjliga svar från respondenterna. Urvalet av respondenter skedde via ett 
bedömningsurval och respondenter handplockades baserat på att de ansågs bidra med relevant 
och meningsfull information till studien. De valdes ut med vetskapen att de inte erhåller någon 
tidigare koppling till kollaborativ klädkonsumtion, d.v.s. de är inga aktiva kunder hos något 
klädbibliotek. Valet grundades i att författarna strävar efter att förstå hinder i implementeringen 
av klädbibliotek. Följaktligen var det av stor vikt att respondenterna inte influerades av en 
tidigare utvärderad uppfattning av konceptet klädbibliotek. Författarna eftersökte även 
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respondenter i samma geografiska område (Göteborgsregionen), p.g.a. att intervjuerna skulle 
ske i fysisk form. Anledningen till detta är att det skapar en tryggare miljö för respondenterna 
att uttrycka sig fritt. 	
	
Författarna tillfrågade respondenterna om att delta i undersökningen via ett mail-utskick. I 
mailet beskrev författarna syftet med studien och varför de önskade att intervjua varje 
respondent. Författarna var tydliga med att informera att huvudämnet till studien inte skulle 
angivas förrän under intervjutillfället, d.v.s. kollaborativ klädkonsumtion och klädbibliotek. 
Dock fick respondenterna information om att studien undersökte yngre kvinnliga 
klädkonsumenters inställning till mode och konsumtion. De respondenter som accepterade 
förfrågan deltog senare i undersökningen. 	
	
De tio tillfrågade respondenterna hade liknande typ av kulturell omgivning, men olika sorters 
livsstil och konsumtionsvanor som grundades i traditionell konsumtion d.v.s. ägarskap av 
klädprodukter. En majoritet av respondenterna var arbetande, vilka innehöll varierande 
yrkesroller och mottog en fast månadsinkomst. De resterande respondenterna var studerande på 
universitetsnivå och tog studielån. I studien är respondenterna anonyma, men grundläggande 
information (kön, ålder, sysselsättning) presenteras i en tabell (tabell 1) nedan. I studien 
refereras respondenterna i nummerordning, d.v.s. från respondent 1 upp till respondent 10.	

 
 

Namn på Respondent Ålder Sysselsättning 
Respondent 1 26 Lågstadielärare 
Respondent 2 25 Handläggare 
Respondent 3 23 Student 
Respondent 4 26 Socionom 
Respondent 5 28 Egen Företagare 
Respondent 6 22 Student 
Respondent 7 27 Egen Företagare 
Respondent 8 24 Hantverkare 
Respondent 9 28 Konsult 
Respondent 10 27 Ingenjör 

            Tabell 1 
 

3.2.2 Genomförande av semistrukturerade intervjuer  
Det empiriska materialet baseras på semistrukturerade intervjuer. Valet av denna metod faller 
på att författarna strävar efter djupgående information till studiens syfte, men även för att uppnå 
ett öppet samtal. Semistrukturerade intervjuer tillåter flexibilitet i intervjuguiden och frågorna 
hålls öppna för att skapa djupare diskussion om ämnet (Bryman & Bell 2015, ss. 480-483).  
	
De semistrukturerade intervjuerna genomfördes våren 2018, under en intervall av två veckor. 
De tio enskilda intervjuerna tog plats i en lugn miljö där respondenten fick utrymme att tala 
ostört. Intervjuerna utfördes i respondenternas egna hem eller på allmänna platser i Göteborg, 
exempelvis på bibliotek eller på caféer. Innan intervjuerna tog sin början informerades varje 
respondent om intervjuns syfte och upplägg, d.v.s innebörden av en semistrukturerad intervju 
och att intervjun var uppdelad i fem kategorier. Respondenten upplystes att denne skulle 
refereras anonymt och att intervjuerna spelades in genom en mobiltelefon. Intervjuerna spelades 
in för den efterföljande transkriberingen och analysen, i syfte att hitta återkommande faktorer i 
intervjuerna. Respondenten introducerades inte till huvudämnet av studien förrän i det andra 
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temat, kollaborativ klädkonsumtion. Detta för att författarna efterfrågade respondentens 
genuina relation och kunskap till ämnet. En definition av kollaborativ klädkonsumtion gavs 
därefter till respondenten. Varje intervju började med en övergripande inledning bestående av 
två frågor;  respondentens ålder och sysselsättning. 	
	
Under de två första intervjuerna medverkade båda författarna till studien, för att säkerställa att 
de kommande intervjuerna skulle utföras på liknande sätt. Vid dessa tillfällen verkade en som 
moderator av intervjun, samtidigt som den andre observerade eller ställde eventuella 
följdfrågor. Därefter valdes intervjuerna att genomföras separat, delvis för bekvämlighet och 
för att hålla tidsramen för arbetet. Tiderna på intervjuerna varierade, dock föll samtliga inom 
ett tidslopp mellan 20-30 minuter per intervjutillfälle. Anledningen till att intervjuerna varierade 
i tidslängd berodde på två huvudfaktorer. Som nämnt ovan, medverkade studiens båda författare 
under två intervjutillfällen, vilket bidrog till att ett större antal följdfrågor ställdes till 
respondenten. Ytterligare en faktor som påverkade intervjutiden var att flertalet respondenter 
uppgav välformulerade och koncisa svar, vilket därav inte krävde lika många följdfrågor. Dock, 
är det av betydelse att understryka att endast ett intervjutillfälle tog 30 minuter. Förklaringen 
till detta beror främst på respondentens svarslängd och eftertänksamhet inför varje fråga. 	
	
En testintervju genomfördes innan studiens verkliga intervjuer inleddes, för att uppskatta 
intervjutid och intervjuguidens röda tråd. Testet utfördes även för att uppskatta 
intervjufrågornas kvalitet och formulering. Det var viktigt att se om testintervjuns givna svar 
gick att sammankoppla till studiens syfte och teoretiska referensram. En annan anledning var 
att identifiera om författarna utelämnat viktig information eller ett huvudsakligt tema för 
studien. Testintervjun tog cirka 25 minuter att genomföra. Små justeringar utfördes för att 
förbättra inför kommande intervjuer. 

3.2.3 Intervjuguide  
Intervjuguiden för semistrukturerade intervjuer ska innehålla en frågelista som täcker olika 
ämnen, men tillåter frihet för tillvägagångssättet under intervjun (Bryman & Bell 2011, s. 467). 
Studiens utformade intervjuguide (se bilaga 1) innehåller 20 stycken frågor, som delades in 
under fyra huvudkategorier inställning till klädkonsumtion, kollaborativ klädkonsumtion, 
värdet i ägarskap och identitet, kulturell omgivning, framtiden för klädbibliotek samt inledning 
och avslutning. De fem olika kategorierna utformades för att återkoppla till studiens syfte och 
teori, som utgår från Consumer Culture Theory (CCT) och Product-Service Systems (PSS). 
Intervjuguiden har en tydlig struktur för att nå ändamålet för datainsamlingen.	
 
Inställning till konsumtion: Syftet med att kartlägga respondenternas inställning till 
klädkonsumtion ger en bild av deras individuella relation till mode och kläder. Resultat visar 
respondenternas generella konsumtionsmönster som innefattar vad varje respondent 
prioriterar vid val av klädinköp. Bilden av respondenternas konsumtionsmönster ger underlag 
för hur de återkopplar klädkonsumtion till frågor som identitet, ägarskap och kulturell 
omgivning. 

 
Kollaborativ klädkonsumtion: Avsnittet kollaborativ klädkonsumtion syftar till att bilda en 
uppfattning av klädkonsumenters benägenhet till användning av tjänsten klädbibliotek. Ett 
stort fokus lades på huruvida respondenterna ansåg att hur framtida möjligheter för 
klädbibliotek ser ut.  
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Värdet i ägarskap och identitet: Avsnittet fokuserar på att utläsa respondenternas förhållande 
till ägarskap av klädesplagg och ifall det utgör ett  hinder för implementeringen av 
klädbibliotek. 

 
Kulturell Omgivning: Intentionen med stycket var att fastställa den kulturella omgivningens 
påverkan på klädkonsumenter och hur det berör deras synsätt på konsumtion. Det är ett brett 
begrepp som kan tolkas på olika sätt beroende på vilken verklighet varje individ befinner sig 
i. 

 
Framtiden för klädbibliotek: Avsnittet formuleras för att undersöka om hur klädkonsumenter 
ser på klädbiblioteks framtid och hur de ser på sin egen roll i den framtiden.   	

Tabell 2 
	

 
I och med valet av semistrukturerade intervjuer, tilläts respondenterna utrymme att tänka och 
svara fritt kring frågorna. Det kunde bidra till nya infallsvinklar och intervjuguiden skiftade 
därmed i utformning (t.ex. följdfrågor) vid varje intervjutillfälle. Författarna hade därmed 
överseende med att intervjuerna varierade i tid och innehåll.  

 

3.3 Analys av empiriskt material  
Efter att studiens intervjuer var genomförda påbörjades analysen av det insamlade materialet. 
Det var en tidskrävande process som krävde noggrannhet av författarna. Bryman & Bell (2011, 
ss. 576-577) påpekar att det är viktigt att se till arbetets helhet i analysen, d.v.s. koppla innehållet 
till arbetets alla delar. Första steget var att transkribera varje intervju, vilket resulterade totalt i 
50 sidor av analysunderlag. Vid bearbetning av empiriskt material bryts den insamlade 
underlaget ned för att hitta grundläggande element (Bryman & Bell 2011, s. 577). Författarna 
bearbetade materialet och fastställde de viktigaste delarna av samtliga intervjuer. I 
transkriberingen eftersöktes olika kopplingar och återkommande ord, men även skillnader i 
respondenternas svar. Det var ett fåtal delar som inte skrevs med i resultatet, p.g.a. författarna 
ansåg att inte all respons var relevant att ta med i studien. Dock, har författarna varit måna om 
att inkludera alla respondenter i varje del av resultatet. Detta i förhoppning att skapa en god 
reliabilitet för studien. En annan viktig aspekt som författarna undersökte var att sammanlänka 
det empiriska materialet till det teoretiska ramverket och studiens syfte. Det gjordes genom att 
utläsa huruvida det uppkom kopplingar till den tidigare forskningen eller inte. Författarna till 
studien valde även att inkludera flertalet citat i resultatdelen för att ge en mer levande och 
trovärdig text.  

3.4 Metodreflektion  
Denna studie baseras på en kvalitativ metod där det empiriska materialet samlades in genom 
semistrukturerade intervjuer. En kvalitativ forskningsmetod fokuserar på ord och varför 
individer agerar på ett visst sätt i specifika situationer (Bryman & Bell 2015, ss. 37-39). 
Metoden var därav relevant för denna studie i och med att författarna undersökte inställningen 
till användning av klädbibliotek som konsumtionssätt. En kvantitativ forskningsmetod 
fokuserar på kvantitet och hur individer agerar i specifika situationer (Bryman & Bell 2015, ss. 
37-39). Författarna tror att en kvantitativ forskningsmetod inte är relevant till studiens syfte, 
eftersom den inte är lika djupgående som en kvalitativ forskningsmetod. Kvantitativ 
forskningsmetod är strukturerad till sin form och tillåter inte deltagare att analysera kring svaren 
(Bryman & Bell 2015, ss. 37-39). Om en kvantitativ undersökning tillämpats hade det kunnat  
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öka generaliseringen, men inte tillföra ett lika ingående material.  
	
Valet av semistrukturerade intervjuer var ett passande alternativ för studiens syfte och gav 
flexibilitet till utförandet. Författarna önskade en personlig intervju och djup diskussion till 
ämnet, vilket tillfördes genom denna metod. Dock, är de semistrukturerade intervjuerna 
utbytbara. Djupintervjuer är ett exempel på en metod som författarna hade kunnat tillämpa, för 
att ytterligare undersöka respondenternas inställningar på djupet och tillåta intervjun att 
utvecklas utefter respondenternas attityder och beteenden. Catulli, Cook & Potter (2017) menar 
att metoder som typiskt används för Consumer Culture Theory-undersökningar inkluderar 
djupintervjuer med konsumenter och deras vardagliga konsumtionsmönster. Fokusgrupper är 
en annan lämplig metod för att bidra till diskussioner om ämnet. Likväl som att en fokusgrupp 
kan diskutera fram nya perspektiv till ett ämne, kan det medföra att gruppdynamiken bidrar till 
att en del respondenter tar ett gemensamt ställningstagande. Det kan även innebära  att en del 
respondenter tar större plats och argumenterar mer än andra deltagare (Bryman & Bell 2011, 
ss. 515-516). Enligt Bryman & Bell (2011) kan fokusgrupper orsaka att några deltagare känner 
sig obekväma och därmed förespråkas individuella intervjuer. Baserat på denna information 
valde författarna att tillämpa semistrukturerade intervjuer till studien. Det grundades i att 
intervjuguiden bidrog till en mer strukturerad intervju till skillnad från djupintervjuer eller 
fokusgrupper, där respondenter individuellt fick besvara samma frågor. 	
	
Studiens urval av respondenter är potentiellt utbytbart. En äldre- eller en ännu yngre målgrupp 
kvinnor hade kunnat tillföra god kunskap till studien. Även att studera manliga konsumenter 
hade kunnat generera ny och insiktsfull kunskap. 	

3.4.1 Studiens trovärdighet  
Författarna till studien antog ett neutralt ställningstagande under intervjutillfällena för att inte 
påverka respondenternas svar. Resultatet i studien visar på trovärdighet genom att tolkningen 
av datainsamlingen inkluderar alla respondenternas svar och att flertalet citat är framskrivna för 
att tydliggöra respondenternas verklighet. Urvalet av deltagare baserades på att deltagarna 
sedan tidigare inte har en relation till klädbibliotek. Dock konsumerade alla deltagare utifrån 
traditionell klädkonsumtion, vilket medförde att deras syn på klädkonsumtion grundas i 
liknande konsumtionsmönster. Författarna eftersökte denna typ av konsument, vilket medförde 
att respondenterna kunde finna relevans till ämnet och diskutera för egna tankar och åsikter. 
Författarna utgick från frågorna i intervjuguiden på ett liknande sätt i alla intervjuer. Dock 
uppkom olika följdfrågor till de olika deltagarna, vilka inte bidrog till någon speciell skillnad 
eller gjort att resultatet tagit någon alltför olik riktning från studiens syfte. Studien undersökte 
en specifik målgrupp, yngre kvinnliga klädkonsumenter, vilka inte går att generalisera till alla 
klädkonsumenter. Dock tillför respondenternas svar goda möjligheter till att överföra studiens 
syfte på andra målgrupper, för att undersöka deras inställning till klädbibliotek.  
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4 Resultat och Analys 
	

I följande avsnitt presenteras studiens resultat och analys av de semistrukturerade intervjuerna. 
De två delarna är sammanvävda i en löpande text. I stycket presenteras utvalda citat från 
respondenterna, vilka bidrar till att skapa en trovärdighet i resultatet. 	

	
	

4.1 Inledning 
Det empiriska materialet presenteras sammanfattat under fyra olika teman: inställning till 
klädkonsumtion, kollaborativ klädkonsumtion, värdet i ägarskap och identitet och kulturell 
omgivning. Respondenterna refereras i nummerordning inom parentes, som följer från 1-10, 
exempelvis Respondent (1). De frågor som respondenterna svarade på under intervjutillfället 
formulerades med syfte till att bilda en uppfattning av dagens klädkonsumenters 
konsumtionsmönster, för att vidare undersöka deras inställning till att använda sig av 
klädbibliotek.  

 

4.2 Inställning till klädkonsumtion 
Mode och kläder kopplas lätt till emotionella faktorer vilka innebär status, behov av kontroll, 
självuttryck eller minnesbildande (Armstrong et al. 2015b). McNeil & Moore (2015) förklarar 
att det är vanligt att skapa en identitet och en form av självuttryck bland klädkonsumenter. Att 
mode och kläder har en symbolisk betydelse, som vanligtvis förknippas med identitet och 
personligt uttryck, fick medhåll från alla respondenter som deltog i intervjuerna. 
Respondenterna säger att mode och kläder är ett sätt att kommunicera personligt uttryck, men 
även är ett hjälpmedel till att bilda sig en uppfattning av människor i sin omgivning. Uttryckande 
av kläder speglar vilken typ av kulturell omgivning som en person befinner sig i. Arnould & 
Thompson (2005) visar att konsumenters olika livsstil kretsar kring olika typer av verkligheter 
och att konsumtion används just för att uppleva dessa verkligheter. Respondenterna (5, 6, 8) 
finner ett stort intresse i mode och kläder. En respondent (5) menar att kläder lyfter självkänslan 
och det emotionella välbefinnandet. Trots att kläder till stor del är kopplat till personligt uttryck, 
menar respondenterna (6, 9) att det även handlar om att anpassa klädsel efter olika sammanhang 
och miljöer. Catulli, Cook & Potter (2017) beskriver att konsumtion anknyter självet som senare 
kommuniceras till andra. Detta visar att de värden som kläder innehar måste överensstämma 
med de sociala miljöer som individen befinner sig i. Arnould & Thompson (2005) säger även 
att identitet genom mode bör hållas inom ramarna för sociala normer. 
	
Armstrong et al. (2015a) skriver att nya klädinköp huvudsakligen styrs av tre aspekter; 
självförverkligande, modetrender och värdet för pengarna. Bland de deltagande 
respondenterna gick det att dra kopplingar till de tre nämnda aspekterna. Respondenterna 
prioriterar olika faktorer vid nya klädinköp, men det går även att utläsa likheter mellan de tio 
respondenternas svar. Återkommande faktorer är exempelvis kvalitet och pris, som flertalet 
respondenter ser som sammanhörande faktorer (1, 2, 3, 6, 9, 10). Det var endast en respondent 
(6) som prioriterade grad av modetrend vid nya klädinköp. En annan viktig faktor vid klädinköp 
var hållbarhet och materialval av kläder (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9), då de efterfrågan en lång livslängd 
på plaggen och att konsumtionen har en etisk koppling. Respondenterna (5, 7, 8) säger att de är 
medvetna om modebranschens produktion och har aktivt valt att ta avstånd i att frekvent 
konsumera mode. Detta bidrar till att de nästan alltid handlar second hand och vintage. 
Respondent (8) sa även att det är roligt att handla second hand eftersom det är möjligt att hitta 
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unika plagg. Det tyder på att en del respondenter uppskattar att handla olika tjänster inom 
kollaborativ klädkonsumtion. 
	

“Jag tycker det är nice att återanvända och att man lätt kan hitta unik 
på plagg när man handlar second hand”.	

(Respondent 8)	
	
Att respondenterna utvecklat en ökad medvetenhet för modeindustrins produktion och dess 
miljöpåverkan tyder på att kulturell omgivning spelar en stor roll för hur konsumenter bygger 
upp sitt konsumtionsmönster. Arnould & Thompson (2005) visar på att konsumenter aktivt 
bearbetar symboliska betydelser för att nå personliga och sociala förhållanden. I och med att 
CCT sammanlänkar individuella betydelser till kulturella processer blir det tydligt i 
respondenternas svar att konsumtionsmönster är föränderligt och påverkas av den individuella 
eller sociala verklighet som de befinner sig i. 

 

4.3 Kollaborativ klädkonsumtion 
Klädkonsumenter som har byggt upp en vana för traditionell konsumtion, kan ha det svårt att 
bryta ner dessa konsumtionsvanor och acceptera andra typer av konsumtionsalternativ 
(Armstrong et al. 2015a). PSS-strategier kan därmed få sämre spridning då de inte skapar 
tillräckligt stort värde för konsumenten (Tukker 2013). Alternativ inom kollaborativ 
klädkonsumtion kan därmed upplevas svåra att acceptera, just för att det inte är 
konsumtionsalternativ som klädkonsumenter är vana vid sedan tidigare. I denna studie sade en 
majoritet av respondenterna (1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10) att de inte var familjära med begreppet 
kollaborativ klädkonsumtion. Huvudsakligen kopplade de kollaborativ klädkonsumtion till 
samarbete eller en gemensam klädpol. Det var endast två respondenter (5, 7) som kände till 
kollaborativ klädkonsumtion sedan tidigare och kunde definiera begreppet. Vid en vidare 
definition av kollaborativ klädkonsumtion och klädbibliotek visade det sig att respondenterna 
erhöll förkunskaper om de olika underkategorierna av kollaborativ klädkonsumtion, bl.a. 
second hand, vintage, klädbyte samt klädbibliotek.  	
	
Armstrong et. al. (2015a) säger att klädbibliotek kan komma till användning för att stilla 
konsumenters behov. Konsumenter lämnar sin bekvämlighetszon när de provar ett nytt 
konsumtionsalternativ och därmed uppstår det även nya drivkrafter i vad de eftersöker. Det är 
viktigt hur ett utlåningsföretag representeras, då det kan skapa en bättre relation från 
konsumenten till företaget. En annan viktigt faktor är vilka produkter ett klädbibliotek erbjuder, 
detta är en avgörande drivkraft till att fler konsumenter söker sig till ett utlåningsföretag 
(Catulli, Cook & Potter 2017). Respondenterna i denna studie drivs av olika motivationer till 
att använda tjänsten klädbibliotek. Hälften av respondenterna (1, 4, 5, 7, 8) kan tänka sig att 
använda tjänsten ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv. Huvudsakligen grundas detta i att 
respondenterna anser att det krävs en förändring i dagens klädproduktion och 
konsumtionsvanor, dessutom behöver ett klädesplagg nyttjas för dess fulla livsläng.   
	
En del respondenter (2, 4, 6) ansåg att ekonomi var en stor drivkraft till att använda sig utav 
klädbibliotek. De menar på att det finns möjligheter att få variation i sin garderob, utan att 
behöva spendera pengar på nya inköp. Tanken att kunna hyra dyrare och exklusivare plagg, 
som vanligtvis kräver större ekonomiska resurser, var en motivation för respondenterna (3, 9) 
att nyttja klädbibliotek. Även när det handlade om finare tillställningar, såg de god potential till 
att låna plagg för dessa ändamål. Det visar på att klädbibliotek kan medföra ekonomiska 
fördelar på olika sätt och att varje konsument själv kan avgöra vilken ekonomisk drivkraft som 
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får dem att nyttja klädbibliotek.  
 
Konsumenter som är vana vid traditionell konsumtion känner ofta ett kontrollbehov till sina 
kläder (Armstrong et al. 2015b). Det kan medföra att de inte vill använda sig av klädbibliotek. 
Även två av denna studiens respondenter (2, 10) hade inte tillräckligt starka drivkrafter till 
användning av klädbibliotek. Det grundades i att de just känner ett kontrollbehov till sina kläder, 
vilket innefattar den tillgänglighet som medförs genom ägarskap av kläder. Exempel på detta 
var möjligheten att individuellt bestämma när och hur ett klädesplagg ska användas.  
	
Niinimäki (2009) säger att det kan förekomma att konsumenter bortprioriterar klädbibliotek 
p.g.a. obekvämlighet. En respondent (4) motiverades till att klädbibliotek uppfattas som ett 
smidigt konsumtionsalternativ, men ansåg i så fall att klädbibliotek bör finnas lättillgängligt för 
klädkonsumenter. Två andra respondenter (3, 8) var också positiva till klädbibliotek, men 
identifierade en osäkerhet kring att använda kläderna i vardagligt bruk. De kände en rädsla att 
förstöra ett lånat plagg och menade att det inte bidrar till samma frihet som vid ägande av 
klädesplagg. Obekvämlighet kan alltså upplevas olika från person till person. 	
	
“Men det skulle nog behövas finnas lättillgängligt för mig. Om jag skulle använda det. Där är 

jag nog lite lat”.  
(Respondent 4)	

 
“Oj nu ska jag sätta mig på den här bänken i de här ljusa byxorna som jag har lånat. Tänk 

om det blir någon fläck som inte går bort”. 
(Respondent 8)	

	
Denna studie undersökte ifall respondenterna såg någon skillnad i att hyra vardagskläder mot 
ändamålsenliga kläder. Huruvida respondenterna upplevde skillnader mellan de olika 
uthyrningstjänsterna varierade. En majoritet (1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10) tyckte att det var enkelt och 
naturligt att hyra högtidskläder. En påtaglig skillnad var att högtidskläder används för ett 
ändamål, exempelvis i form av ett bröllop eller fest. 
	

“Jag tror att för mig känns det mer logiskt att man lånar högtidskläder eller kanske udda 
plagg än vardagliga”.  

(Respondent 3) 	
	
Två respondenter (6, 7) gav ett motsatt svar och hävdade att de såg en större funktion i att hyra 
vardagskläder än ändamålsenliga kläder. Det grundades i att vardagskläder används på en 
daglig basis, till skillnad från högtidskläder. Därmed upplevde respondenterna att det känns mer 
relevant att hyra vardagliga kläder. Även två respondenter (2, 9) såg möjligheten i att låna 
säsongsbaserade klädesplagg, där utlåningsperioden skulle sträcka sig över en längre tid. 	
	

“Alltså jag ser ju mer funktion i att hyra vardagskläder för jag använder inte finkläder och 
jag tror att jag skulle förknippa finkläder som mer personligt än vardagskläder’’.  

(Respondent 6)	
	
Det deltagarna ansåg vara mest rimligt att dela med andra klädkonsumenter var högtidsplagg 
och  dyrare plagg (1, 2, 3, 9, 8, 10). Klädesplagg som uteslöts att dela från alla respondenter var 
de kläder som sitter allra närmast kroppen, bl.a. underkläder, strumpor och pyjamas. En 
basgarderob var en majoritet respondenter måna om att ha i sin ägo. Detta innefattar 
klädesplagg som b.la. T-shirts och i somliga fall jeans. Respondenterna (4, 5, 7) var öppna till 
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att låna och dela alla sorters klädesplagg däremellan. Det går att koppla de olika svaren till CCT, 
som förknippar individuella betydelser till kulturella processer. De individuella utformanden 
kan placeras i relation till historiska och andra sammanhang inom marknader (Belk 1988). Det 
tyder på att respondenterna som förespråkar att låna högtidskläder, baserar i sin individuella 
verklighet på en historisk bakgrund och har ännu inte funnit betydelse i nya kulturella processer. 
 

4.4 Värdet i ägarskap och identitet 
För tjänster inom Product-Service Systems är ägarskap en stor anledning till varför 
klädkonsumenter gör motstånd till användning av klädbibliotek. PSS överför formellt sett inte 
ägarskap till konsumenten, CCT kan dock utveckla en känsla av ägarskap genom delande av 
produkter (Catulli, Cook & Potter 2017). Denna studie undersökte möjligheterna för 
identitetsskapande genom ägarskap och huruvida det är möjligt att skapa en identitet genom 
klädbibliotek. 	
	
I tidigare forskning säger Catulli, Cook & Potter (2017) att ägarskap inte behöver avgöra uttryck 
av identitet. Konsumenter kan identifiera sig med produkter utan att faktiskt äga dem. 
Majoriteten respondenter (2, 3,  4, 6, 8, 9, 10) i denna studie visar att ägarskap av kläder skapar 
symboliska betydelser. Respondent (4, 8, 10) menar att ägande av kläder säger något om ett 
personligt uttryck, hur en människa framställer sig själv och vilka val individen gör. Dock beror 
värdet i ägarskapet på vilken typ av klädesplagg det handlar om. Ägarskap värderas högt när 
det gäller dyrare investeringar som är till för att användas en längre period. Viljan att äga kläder 
av dyrare prisklass beror även på rädslan av att en annan person använder och har sönder 
kläderna. Det gick även att koppla till status, då status tyder på vilken samhällsklass en individ 
tillhör och vilka konsumtionsmöjligheter en person har, som ofta kommer i uttryck genom 
ägarskap. Dock, om det inte skett en investering i plaggen ser respondenterna inga problem i 
att dela med någon annan. Klädbibliotek kan innebära en ekonomisk fördel och konsumenterna 
kan riskfritt experimentera med sin garderob (Armstrong et. al. 2015a). Resultatet visar på att 
ekonomiska faktorer spelar roll för hur klädkonsumenter värdesätter ägarskap av kläder. Dock, 
om den ekonomiska aspekten dämpas, kan intresset för användning av klädbibliotek öka. 	
	
Vidare hävdar respondenterna (7, 10) att ägarskap egentligen inte säger någonting om en 
person, utan att det är själva klädstilen som uttrycker identitet. Armstrong et. al. (2015a) säger 
att kläder vanligen sammankopplas till skapandet av identitet och att just aspekter som 
självuttryck riskerar att försvagas vid klädutlåning. Tre respondenter (3, 6, 8) uttryckte att 
identitet inte behöver vara kopplat till ägarskap av kläder. De menade att det beror på hur en 
människa bär ett plagg och att själva plagget är identitetsskapande. Det motsäger Armstrong 
et. al., (2015a) eftersom respondenterna hävdar att identitet inte behöver vara sammankopplat 
till ägarskap, utan grundas i individen och i detta fall klädesplagget. Valet av vilka kläder en 
individ tar på sig speglar i större mening dennes identitet. Det går även att bilda en uppfattning 
av andra människor genom klädstilar, vilket också antyder vilken kulturell omgivning en person 
befinner sig i. 	
	
“Det är inte det personliga i kläderna, utan det är hur du bär kläderna och hur du stylar dem 
som blir din identitet. Det spelar inte någon roll om det är ditt eller någon annans. Det är mer 

plaggen i sig”.	
(Respondent 6)  	

	
“Vad man klär sig i syns ju, det syns vem jag är och hur jag ser på mig själv, vad jag tänker 

och vad jag har för tillhörighet. Eftersom kläder ofta är kulturella uttryck”.	
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(Respondent 3)	
	

“Man kan se när någon är klädd på ett visst sätt eller kanske har en viss stil, så tänker man 
att den personen troligtvis gör det här och det där och tänker si och så”.	

(Respondent 7).	
	
“Valet av klädesplagg görs personligen, vilket speglar identitet och stil oavsett om man köper 

eller lånar”. 	
(Respondent 8)	

	
De tio respondenterna var eniga om att identitetsskapande är möjligt genom klädutlåning. Dock 
gick det att utläsa skillnader i de tio svaren. En respondent (5) säger klädutlåning verkar som 
ett redskap för uttryckande av identitet, som ger en  möjlighet till att experimentera med mode 
och personlig stil. Det går att återkoppla till Arnould & Thompson (2005) som menar att 
symboliska betydelser framhäver människors personliga förhållanden. Klädbibliotek är en form 
av en kulturell process som (genom CCT) går att sammanlänka till individuella betydelser och 
personligheter. 	
	
“Ska jag köpa en gul skjorta när det finns en vit? Istället är det såhär, ah men jag kan låna en 
gul skjorta i några veckor eller en månad och leka runt lite och hitta kanske en ny stil eller ja 

men ha kul med mode! så det tror jag absolut!”. 	
(Respondent 5)	

	
Ägande av kläder innefattar även en emotionell betydelse för konsumenten, vilket också formar 
symboliska betydelser. Respondenterna (1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10) har emotionella kopplingar till 
vissa kläder som de äger. Det handlar främst om kläder som förknippas med tur, minnen, 
klädesplagg från barndomen eller kläder som de fått i gåva. Emotionella kopplingar till 
ägarskap kan tydligt sammankopplas, men respondenterna menar att det inte alltid behöver 
innefatta alla klädesplagg en konsument äger. 	
	

“Jag kan tänka mig att eventuellt skapa starka känslor till en bröllopsklänning”. 	
(Respondent 5)	

 
“Det beror på vilket plagg det är, men jag kan absolut ha en emotionell koppling till mina 
kläder, och där kanske tillochmed ärvda kläder spelar större roll, att man har en större 
emotionell koppling till dem [...] Då är det verkligen ett plagg som man vill spara och 

vårda”. 	
(Respondent 9)	

	
En respondent (6) särskiljde sig från de andra respondenterna och har ingen emotionell koppling 
till kläder. Respondenten menar det är enkelt att införskaffa nya kläder, men kan med samma 
enkelhet göra sig av med dem.	
	

“Nej! Jag har lätt att samla på mig mycket, men jag kan lika väl bli av med dem”.  	
(Respondent 6)	

	
Det går att tolka från respondenternas svar att emotionella kopplingar till kläder främst 
förknippas med historia eller speciella värden. Det tyder på att nya klädinköp inte nödvändigtvis 
skapar liknande emotionella band hos klädkonsumenter, därav kan införlivandet av 
klädbibliotek bland konsumenter har stor potential. Konsumenterna behöver dock utveckla en 
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större kunskap till kollaborativa produkter samt undvika att forma personliga och emotionella 
relationer till de lånade klädesplaggen (Petersen & Riisberg 2017).	
	
Hourigan och Boudoure (2011) beskriver att ägodelar symboliserar individuella kvaliteter, 
medlemsanslutningar och social ställning. Denna studies resultat visar att ägarskap utgör en stor 
roll för identitetsskapande, samtidigt som att ägarskap egentligen inte är den avgörande 
ståndpunkten för uttryckande av identitet. Snarare, är det själva klädstilen som uttrycker 
personliga drag hos en person. Det är kläderna i sig som gör kopplingar till kulturell och social 
omgivning. Klädbibliotek har alltså en stor möjlighet till att uppnå identitetsskapande, trots att 
ägarskapet elimineras. 

 

4.5 Kulturell omgivning 
Kommunikation mellan människor brukar speglas genom kulturer och kommer ofta i uttryck 
genom konsumtionsmönster (Ekström, Ottosson & Parment 2017, ss. 184-197). Omgivningen 
utgör en väsentlig påverkan på konsumtion beroende på vilket kontext en människa befinner 
sig i. För de deltagande respondenterna i denna studie kan kulturell omgivning baseras på 
aspekter som miljö, sammanhang, marknadsplatser och vänskapskrets. Omgivningen påverkar 
konsumenter på många olika sätt och respondenternas svar förstärker även detta.  
	
En del respondenter (1, 2, 3, 4, 5, 9) påverkas väldigt mycket av sin omgivning. Det kan bero 
på vänskapskrets, men även samhällets olika skiftningar. Respondenterna (1, 3, 4, 9, 10) finner 
inspiration i hur vänner och bekanta konsumerar. Dock innebar det inte nödvändigtvis att de 
konsumerar likadant, utan att de snarare utvecklar nya perspektiv på modekonsumtion. 
Omgivningen har en påverkande effekt genom att det influerar konsumenter att tänka i nya 
banor gällande klädkonsumtion. En del respondenter har influerats att tänka i nya banor när det 
kommer till hållbarhetsfrågor inom modeindustrin. Respondent (4) säger att samtal mellan 
vänner baseras mycket på miljö och hållbarhet, vilket i sin tur påverkar synen på konsumtion. 
Respondent (3) menar att om vänskapskretsen förespråkar ett visst märke med inriktning på 
hållbarhet, påverkar det viljan att handla på ett miljömedvetet sätt. Omgivningen av 
vänskapskretsar kan med andra ord påverka spridningen av kollaborativa 
konsumtionsalternativ, som klädbibliotek. 	
	

“Men om man ska tänka såhär, om det är många i min omgivning som börjar prata mycket 
om ett märke eller en affär - absolut att jag söker upp den affären och gärna kanske vill ha 

något därifrån. Det tror jag ju’’. 	
(Respondent 1)	

 	
Respondenterna (2, 8) har under senare tid blivit mer medvetna om hur modeindustrin ser ut 
p.g.a. omgivningen i samhället. En stor faktor för den ökade medvetenhet är sociala medier. 
Eftersom sociala medier utgör en så aktiv roll i det vardagliga livet för många människor, så 
besitter den en stark kraft att förmedla olika kulturella fenomen. Sociala medier påverkar inte 
respondenterna (1, 2, 6, 7, 8, 10) att handlar mer, utan snarare hur de konsumerar. En respondent 
(3) menar att om klädbibliotek skulle framhävas mer på sociala medier och eventuellt 
förespråkas av en känd person, så skulle fler personer söka sig till konsumtionsalternativet.	
	

“Det är klart man blir inspirerad av vänner och så, men främst omgivningen på sociala 
medier och vad man ser och läser. Det är klart man blir inspirerad och påverkas av det”. 	

(Respondent 6) 	
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Respondent (7) menar att kulturella faktorer är styrt av den information som tilldelas och att 
synen på konsumtion därmed förändras. Idag hade en respondent (7) inte “haft mage att köpa 
något från en fast fashion kedja”. Respondenten menar vidare att det förr i tiden kunnat vara 
något “fint” att konsumera mycket, vilket visade på välfärd. Idag anses det istället som 
någonting negativt att konsumera mycket. Tanken bakom PSS strategier, inklusive 
klädbibliotek, förespråkar hållbara och innovativa system som värnar om att minska 
överkonsumtion i samhället (Pedersen & Netter 2015). Respondenterna (5, 6, 7) menar att 
händelser i samhället gällande miljöfrågor påverkar omgivningen till medvetna 
konsumtionsval. 	
	
En annan aspekt som innebär en social påverkan genom kulturell omgivning, var olika 
informationsflöden som t.ex. butikskommunikation. I och med att det blir en naturlig del av 
kulturen så är det svårt att undgå att inte påverkas vad butiker kommunicerar till den allmänna 
publiken (Respondent 4, 7). 	
	
“Det ligger alltid undermedvetet. Man är ju en reflekterande person själv, men man påverkas 

ju också av vad  butiker visar och pratar om eller vad det finns för normer generellt i 
samhället som vi ser”. 	

(Respondent 4)	
	
Resultatet visar på att samhällets utveckling formar nya perspektiv på samhällsnormer, vilket 
ganska naturligt medför påverkan på konsumtionsmönster. Viljan att passa in i nya 
samhällsnormer är generellt sett stor. Belk (1988) betonar att social acceptans förstärker 
betydelsen för sig själv. Om klädbibliotek implementeras i samhällets normer, via olika 
kulturella uttryck, finns möjligheten att det blir ett allt mer vanligt konsumtionssätt.	
	

4.6 Framtiden inom kollaborativ klädkonsumtion och klädbibliotek 
Den kollaborativa klädkonsumtionen och klädbibliotek står inför en osäker framtid i hur den 
kommer att utvecklas. Tukker (2013) hävdar att spridningen av kollaborativ klädkonsumtion 
inte får fäste med anledning till att det inte är tillräckligt värdeskapande. Det beror på att 
klädkonsumenter inom den västerländska konsumtionskulturen förespråkar ägarskap av 
produkter. Däremot, om klädkonsumenter kan utveckla en känsla av ägarskap kan det 
möjliggöra att implementeringen och framtiden för klädbibliotek kan accepteras i större 
utsträckning (Catulli, Cook & Potter 2017). Respondenterna i denna uppsats hyser en 
förhoppning för de kollaborativa konsumtionsalternativens framtid. Dock framgick det att 
respondenterna upplevde tvetydighet i hur den utvecklingen kommer att se ut. 	
	
En respondent (1) ser en framtid för klädbibliotek, men uttrycker att störst intresse just ligger 
i  utlåning av barnkläder. Dock är klädbibliotek inte någonting som respondenten själv kan 
tänka sig att använda. Respondenten menar att andra kollaborativa klädkonsumtionsalternativ, 
såsom second hand och loppisar, tilltalar mer för eget bruk.	
	

“Jag tror på det. Framförallt när man börjar tänka på barnkläder. Om jag tänker på mig 
själv så föredrar jag nog second hand eller loppis, jag tycker om att se vem det är jag köper 

ifrån”. (Respondent 1)	
	
Petersen & Riisberg (2017) hävdar att klädutlåningstjänster framtvingar klädkonsumenter att 
tänka användningsorienterat och likgiltigt till ägarskap. En respondent (2) uttrycker att 
klädkonsumtion är kopplat till ägarskap och menar på att ägarskap kan utgöra ett hinder för den 
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framtida spridningen av klädbibliotek. Dock menar  respondenten att om tjänsten erbjuder ett 
bra klädutbud, finns det en stor chans att klädbibliotek kommer accepteras som ett 
konsumtionsalternativ. 	
	

“Jag tror att det är en för stor uppoffring för folk att låna istället för att köpa. Men, om det 
finns ett bra utbud kan det bli enkelt att slå över till det, för dom flesta. Men det kommer dröja 

länge tills man lånar hela sin garderob”. 	
(Respondent 2)	

	
Det gick även att dra länkar till politiska frågor menade en respondent (4). Det går att länka till 
Petersen & Riisberg (2017) som menar att klädbibliotek innebär en radikal förändring till hur 
dagens konsumenter förhåller sig till klädkonsumtion. Dagens konsumtion kräver en förändring 
baserat ur ett miljöperspektiv. Dock, menar respondenten att detta kan drabba det ekonomiska 
system som är uppbyggt av den konsumtion som råder idag. 	
	

“Alltså om man tänker på hur världen utvecklas, så behöver vi ju minska konsumtionen och 
tänka mer hållbart, så man hoppas att det blir större. Samtidigt är jag rädd för att vi lever i 
ett samhälle där man tänker att dagens konsumtion är bra för det ekonomiska systemet. Det 

måste ju gå runt för att vi ska kunna gå runt. Så det är väl en politisk fråga”. 	
(Respondent 4)	

 
Generationsfrågor satte en respondent (9) i funderingar kring utvecklingen av kollaborativ 
klädkonsumtion. Respondenten ansåg att framtiden ser god ut då yngre generationer har ett 
större miljötänk än äldre generationer, men ifrågasatte samtidigt yngre generationers 
konsumtionsvanor till fast fashion. 	
	

“Jag tror att det finns en framtid för kollaborativ klädkonsumtion i och med att yngre 
generationer framförallt har ett större miljötänk än tidigare generationer. Samtidigt så växer 
den yngre generationen upp med fast fashion och har ett helt annat konsumtionsmönster, än 
vad tidigare generationer har haft. Tidigare generationer har kanske lagat kläder, den yngre 
generationen slänger när något går sönder. Men jag tror att kollaborativ klädkonsumtion och 
t.ex. klädbibliotek skulle kunna nyttja modern teknik på ett effektivt sätt. Det måste vara enkelt 

att använda de tjänsterna”. 	
(Respondent 9) 	

	
Niinimäki (2009) menar att den kulturella omgivningen återspeglas i dagens modeindustri och 
indirekt påverkar konsumenter. Det kan vidare tolkas att implementeringen av klädbibliotek rör 
fler aspekter än klädkonsumenter. Respondenterna (5, 7) riktar ett ansvar till större modekedjor 
och menar att de i framtiden bör överväga en implementering av kollaborativa affärsstrategier. 
Respondenterna hävdar även att modeföretagens affärsstrategier måste anta en cirkulär form 
för att anpassa sig till miljö- och hållbarhetsfrågor. 	
	
“Jag hoppas på att det är framtiden, men jag tror att det dröjer en lång tid. Jag tror även att 

större modekedjor kommer att behöva förändra sin affärsmodell och implementera mer 
kollaborativ affärsstrategi för att kunna överleva i det stora hela. För det går ju inte att 

fortsätta konsumera som vi gör idag” (Respondent 5).	
	
“Jag tror att framtiden ser bra ut för kollaborativ klädkonsumtion. Framförallt för att det inte 
längre finns så mycket att hämta från linjära affärsstrategier längre, det är till och med svårt 
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för det linjära att överleva ekonomiskt. Jag kan inte säga exakt hur det ser ut men det måste 
ske en förändring och den förändringen måste nog bli mer cirkulär”.	

(Respondent 7)	
	
Armstrong et. al. (2015a) säger att klädkonsumenter styrs av modetrender vid nya 
klädinköp.  Om hållbarhetsfrågor utvecklas till en trend kan klädbibliotek få spridning. I och 
med att hållbarhetsfrågor är en viktigt aspekt i kulturella omgivningar, kan det medföra en 
symbolisk betydelse för konsumenter. Respondenterna (3, 6, 8, 10) menar vidare att 
kollaborativ klädkonsumtion och klädbibliotek därmed kan växa sig större p.g.a. att 
klädkonsumenter vill ta en aktiv roll i den miljövänliga trendvågen.  
	
“Jag tror att det är säkert att det är en växande marknad. [...] så för mig känns det bara kul 

om man hade kunnat utvidga sin konsumtion på ett mer hållbart vis”. 	
(Respondent 3) 	

	
“Stor, tror jag. Eller jag vet inte, man tänker ju smartare om hur man konsumerar idag och 

man vill på något sätt värna om miljön och det är verkligen en trend man kan embrace:a. Det 
här att man lånar kläder i ett syfte. Det tror jag kan bli en trend”. 	

(Respondent 6)	
	

“Jag tror även att det kan komma att bli en trend att vilja göra något bra för miljön och 
samhället. ‘Jaha gör du det där, åh det kanske jag också vill göra det. Vad coolt vi kan ha en 

garderob tillsammans’. Dock tror jag att medvetenheten behöver växa ytterligare”. 	
(Respondent 8)	

	
“Det börjar bli mer mainstream att tänka ur ett miljövänligt perspektiv så jag tror att det 

kommer att slå igenom så småningom”. 	
(Respondent 10)	

	
Överlag har alla respondenter en positiv inställning till klädbibliotek. Studiens tio respondenter 
förstår potentialen till hållbara förbättringar, de ser en möjlighet till att uttrycka sin identitet och 
finna tillhörighet till kulturella omgivningar. Dessa aspekter spelar heller inte någon större roll 
för om man äger kläderna eller inte. Trots detta,  menar en majoritet respondenter att de har 
svårt att se sig själva använda konceptet regelbundet. De uttrycker tydligt att dem vill äga stora 
delar av sin garderob och ser större möjlighet i att använda klädbibliotek för specifika ändamål.  
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5 Diskussion  
	

Huruvida klädbibliotek kan spridas bland yngre kvinnliga klädkonsumenter diskuteras i stycket 
genom värdet i ägarskap och identitet samt kulturell omgivning. Dessa faktorer kan bidra med 
nya perspektiv inom klädkonsumtion som kan utvecklas och implementeras hos människor. 
Vidare presenteras studiens kvalitet genom arbetets gång.	

	
	
Syftet med vår uppsats var att undersöka yngre kvinnliga klädkonsumenters inställning till 
klädbibliotek. För att få en djupare förståelse till detta gjordes en empirisk studie på hur 
Consumer Culture Theory kan bidra till att lättare förstå Product-Service Systems och 
implementeringen av klädbibliotek. Vidare diskuterar studien kulturella faktorers påverkan på 
konsumtionsmönster och föreslår att yngre kvinnliga klädkonsumenter motiveras till 
användning av klädbibliotek främst p.g.a. hållbarhetsaspekter. 	
	
Negativa miljö- och hållbarhetsaspekter har blivit en väckarklocka för modeindustrin. Fast 
fashion och överkonsumtion präglar klädkonsumenters tankebanor och hur de konsumerar 
kläder. Det står klart att klädbibliotek och andra alternativ inom kollaborativ klädkonsumtion 
kan reducera stora delar av den överkonsumtion som råder idag (Armstrong et. al. 2015b; 
Armstrong & Lang 2013; Strähle & Erhardt 2016). Klädbibliotek finns etablerat på marknaden, 
men trots detta saknar den spridning till den allmänna publiken. Därav, har studien som 
intention att bidra med kunskap och svar till varför klädbibliotek till fullo inte implementerats 
i samhället. Detta är av stor betydelse för att uppnå en förändring inom modeindustrin och dess 
negativa påverkan på miljö och hållbarhet. Uppsatsens resultat tyder på att den kulturella 
omgivningen kan verka som ett redskap i spridningen av klädbibliotek. Klädkonsumenter 
influeras av den kulturella omgivningen, men påverkas även av aspekter som identitet och 
ägarskap. Förhoppningen med studien är att kunna tillföra kunskap om inställningen hos yngre 
kvinnliga klädkonsumenter, som enligt Mistra Future Fashion (2018) är en lämplig målgrupp 
för implementering av innovativa konsumtionsalternativ. 	
	
Det empiriska materialet fokuserar på Consumer Culture Theory (CCT) och de innefattande 
kulturella aspekterna värdet av ägarskap och identitet och kulturell omgivning. Dessa kulturella 
faktorer undersöks för att skapa en tydligare bild av vad klädkonsumenter motiveras till att 
användanda kollaborativ klädkonsumtion. Det bidrog även till att kunna tolka framtida 
möjligheter för klädbibliotek. 	
	
Värdet av ägarskap och identitet studerades då traditionell klädkonsumtionen baseras just på 
ägande av kläder och är ett vanligt tillvägagångssätt för identitetsskapande. I och med att 
respondenterna i studien är en del av den ägarstyrda konsumtionen var det viktigt att förstå 
vilken relation de erhöll till ägarskap av kläder. Det framgick olika orsaker till varför ägarskap 
var en viktig del av konsumtion. Ägarskap skapar symboliska betydelser för klädkonsumenter. 
Identitetsskapande och tillhörighet av sociala miljöer kopplas ofta genom ägarskap. Dock, var 
identitetsskapande inte helt omöjligt att uppnå genom klädbibliotek, vilket innebär att 
eliminering av ägarskap inte alltid skadar symboliska betydelser. Huruvida identitetsuttryck går 
att koppla till ägarskap, visades i studien vara en självklarhet. Dock menar några av studiens 
respondenter att identitet inte behöver skapas genom ägarskap. Snarare bildas identitet genom 
en individs klädstil och behöver nödvändigtvis inte vara kopplat till ägodelar. Det går att tolka 
detta resultat till att klädbibliotek har en potentiell plats hos respondenterna, om de inte kopplar 
identitet med ägande av kläder. Möjligheten att uttrycka sin identitet genom klädbibliotek har 
god kapacitet. Detta var ett oväntat svar då tidigare forskning visat på att ägarskapet utgör en 
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såpass viktig del för konsumenter och att det kan avgöra implementeringen av PSS och 
kollaborativ klädkonsumtion som avlägsnar ägarskap (Armstrong et. al. 2015b; Tukker 2013). 	
	
En tydlig motgång för implementering av klädbibliotek var behovet av ägarskap för 
vardagskläder och innehavandet av en egen basgarderob. Resultatet visade även att kläder av 
dyrare prisklass och kläder som förmedlar status var starkt kopplade till ägarskap. Emotionella 
kopplingar till kläder var även en viktig faktor, vilket främst innebar kläder som förknippas 
med tur, minnen, äldre klädesplagg eller något som givits i gåva. Detta får medhåll från tidigare 
studier som menar att status, behov av kontroll, självuttryck eller minnesbildande är 
framträdande i konsumtion (Armstrong et. al., 2015a). Resultatet ger en bild av att det återstår 
hinder för implementeringen och att dessa aspekter fortfarande spelar en så stor roll för 
klädkonsumenter. 	
	
Kulturell omgivning är ett brett begrepp som går att tolka på många olika sätt. Kultur och 
omgivning kan förknippas med alltifrån vänskapskrets, religion, miljö, resor och 
marknadskommunikation. Consumer Culture Theory (CCT) utgår från sociala och kulturella 
sammanhang och beteenden. CCT lyfter även det samspel och den inverkan marknaden har på 
konsumenter (Arnould & Thompson 2005). I denna studie associerade en del respondenter 
kulturell omgivning till sina vänner och bekanta. Andra tolkade begreppet mer ordagrant och 
syftade till kulturer i samhället. Kulturell omgivning kopplades även till sociala medier och 
marknadsplatser. 	
	
Kulturell omgivning formger trender och enligt resultatet tenderar klädkonsumenter att 
efterlikna samhällets skiftningar. Författarna hävdar att trender kan liknas vid kulturella 
samhällsfenomen, som undermedvetet påverkar sin omgivning.  Hållbarhetsfrågor inom 
modeindustrin kan tolkas som en social och kulturell företeelse i samhället, som är och kan 
komma att bli en drivkraft för många konsumenter till att välja andra konsumtionsalternativ 
inom mode. En andel respondenter uttryckte att om miljö- och hållbarhetsfrågor blir en trend 
kan klädbibliotek få en ökad spridning och bli mer accepterat som konsumtionsalternativ. Det 
går att länka samman detta resultat och hur Arnould & Thompson (2005) beskriver att 
marknaden har en inverkan på konsumenter. Författarna tror att om klädbibliotek diskuteras 
bland yngre kvinnliga klädkonsumenter, kommer den kulturella omgivningen sprida tjänsten 
och uppmärksamma fler konsumenter. 	
	
Enligt denna studie går det att fastställa att omgivningen påverkar klädkonsumenters sätt att 
konsumera. Resultatet visar även att många konsumenter inspireras av sin omgivning, snarare 
än att de direkt efterliknar den. Kulturell omgivning kan därmed bistå med nya perspektiv inom 
klädkonsumtion som kan utvecklas och implementeras hos människor. Ett oväntat resultat var 
att respondenterna kopplade kulturell omgivning till sociala medier. Detta var ett fenomen som 
inte ordagrant har framgått i den tidigare forskning vår studie baseras på. Däremot, stödjer 
Arnould & Thompson (2005) beskrivning av att konsumenter aktivt omarbetar symboliska 
betydelser för att framhäva personliga och sociala omständigheter. Det gick även att avläsa att 
sociala medier lyfter hållbarhetsfrågor och bidrar till en ökad medvetenhet hos 
klädkonsumenterna. 	
	
En aspekt som förvånade författarna till studien var att alla respondenterna ställde sig positiva 
till klädbibliotek, vilket antydde på att de också skulle kunna se sig själva använda klädtjänsten. 
En konsekvens till detta är att en majoritet klädkonsumenter förblir i tankestadiet och få övergår 
till handling. Identitetsskapande genom ägarskap har länge varit förknippade till varandra i och 
med att den västerländska konsumtionskulturen innebär ägarskap av kläder och som ligger rotat 
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sedan långt tillbaka. En majoritet yngre kvinnliga klädkonsumenter är därav fortfarande 
tveksamma till att själva använda klädbibliotek. Trots att medvetenheten för miljö och 
hållbarhet ökar i den kulturella omgivningen som också påverkar klädkonsumenters inställning 
till klädkonsumtion, är detta ändå inte en tillräckligt stor motivation till att ge upp ägarskapet. 
En stor andel klädkonsumenter tror att användning av klädbibliotek kommer att utesluta 
traditionell klädkonsumtion helt och hållet. Författarna förstår utifrån studiens svar att 
klädkonsumenter känner en viss tveksamhet och rädsla inför att prova att nya 
konsumtionsalternativ. Klädbibliotek kan inte tilltala alla klädkonsumenter, men det krävs att 
fler klädkonsumenter vågar att bryta sina konsumtionsvanor och prova alternativa system. 
Författarna tror att om klädkonsumenter inser att det går att kombinera de olika 
konsumtionssätten (äga och låna) samt att identitetsskapande inte alltid är förknippat med 
ägarskap, så kan klädbibliotek nå en bredare massa.	
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6 Slutsats  
	

Slutsatsen presenterar framtida möjligheter för klädbibliotek och visar på yngre kvinnliga 
klädkonsumenters inställning till att använda klädbibliotek samt hur kulturella faktorer 
påverkar denna inställning. 	

	
	
Framtiden för klädbibliotek är svår att förutse. Ägarskap av kläder utgör fortfarande en stor del 
av dagens konsumtion, vilket till viss del förhindrar implementeringen av klädbibliotek. Den 
valda målgruppen (yngre kvinnliga klädkonsumenter) är en möjlig målgrupp till införlivandet 
av klädbibliotek. Detta baseras på att en ökad insikt i miljö och hållbarhet bland denna målgrupp 
är en återkommande faktor i hur klädkonsumenter resonerar i klädinköp. 	
	
En av de två kategorier, inom kollaborativ klädkonsumtion, innebär ett byte av ägarskap, d.v.s. 
vintage, second hand eller klädbyte. Klädbibliotek uppmanar istället till att dela klädesplagg 
och syftar på att eliminera ägarskap. Studien visar på resultat som kan möjliggöra 
implementering av klädbibliotek genom att titta på kulturella faktorer. Klädbibliotek kan inte 
spridas på egen hand, men nyttjande av externa faktorer som kulturell omgivning, kan bidra till 
en lyckad framtida spridning. 	
	
Syfte 	
Syftet med studien är att ur ett kulturellt perspektiv undersöka inställningen till att använda 
klädbibliotek hos yngre kvinnliga klädkonsumenter, som inte använder eller har använt sig av 
klädbibliotek. 	
	
Vilken inställning har yngre kvinnliga klädkonsumenter till att använda klädbibliotek?  
Inställningen till klädbibliotek varierar från person till person, men generellt är 
inställningen  genomgående positiv. Ingen av respondenterna i studien var medvetna om hur 
klädbibliotek fungerar sedan tidigare. Därav upplevdes lånande genom klädbibliotek som ett 
tvivelaktigt konsumtionsalternativ för det vardagliga bruket, då ägarskapet elimineras. 
Ägarskap utgör en naturlig del av klädkonsumtion, vilket påverkar hur konsumenter uttrycker 
sin identitet. Inställningen till identitetsskapande kan dock förverkligas genom klädbibliotek, 
såvida ägarskap och symboliska betydelser inte sammankopplas. När det handlar om 
uttryckande av identitet, är inställningen till att använda klädbibliotek överlag positiv. 
Tillhörande av sociala kontexter uttrycks ofta genom kläder. Dock, det behöver inte påverkas 
av ägarskap utan är möjligt att uppnå genom lånande av kläder. 	
	
Det finns en skillnad i inställningen till att låna vardagskläder och ändamålsenliga kläder. 
Lånande av vardagskläder är ett nytt konsumtionssätt och vanor för detta har ännu inte 
utvecklats. Däremot, är inställningen till lånande av ändamålsenliga kläder mer tilltalande. 
Anledningen till detta beror på att det upplevs mer hygieniskt, har en ekonomisk fördel och 
anses vara smidigt konsumtionsalternativ. Inställningen till att låna kläder är som skrivet 
positiv, men det beror på vilka klädprodukter som erbjuds till konsumenten. En annan faktor är 
även de ekonomiska fördelarna ett klädbibliotek kan medföra. De ekonomiska fördelarna syftar 
till att klädkonsumenter tillåts att testa nya klädstilar och få en variation i sin garderob, utan att 
äventyra med sin ekonomi. 	
	
En bidragande effekt på klädkonsumenters positiva inställning till klädbibliotek är miljö- och 
hållbarhetsfrågor. Yngre kvinnliga klädkonsumenter värnar om miljön och kopplar 
klädbibliotek till att vara ett bra alternativ till att medverka i den hållbara utvecklingen.  	
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Hur påverkar den kulturella omgivningen kvinnliga klädkonsumenters inställning till att 
använda klädbibliotek? 	
Den kulturella omgivningen har i vissa fall en undermedveten effekt som influerar yngre 
kvinnliga klädkonsumenters inställning till att använda klädbibliotek. Det går att utläsa att 
kulturell omgivning identifieras på många olika sätt, där de vanligaste kopplingarna sträcker 
sig till vänskapskrets, hållbarhet inom modebranschen, sociala flöden i samhället och 
kommunikation inom sociala medier. De nämnda faktorerna påverkar hur yngre kvinnliga 
klädkonsumenter inspireras och väljer att konsumera. I takt med att hållbarhetsfrågor inom 
modeindustrin har hamnat på agendan både i interna och externa kulturella omgivningar, har 
det vidare bidragit till att yngre kvinnliga klädkonsumenter vill medverka i 
hållbarhetsutveckling. Klädkonsumenter ser möjligheter i att använda sig av klädbibliotek då 
de drivs av miljö- och hållbarhetsfrågor och anser att det krävs en förändring inom 
modeindustrin. Detta leder i sin tur till att inställningen för hållbara alternativ, såsom 
klädbibliotek, kan få ökad spridning. 	
	
Dock, går det att identifiera en form av rädsla som har en negativ påverkande faktor till 
användningen av klädbibliotek. Rädslan grundas i osäkerhet till vad tjänsten skulle innebära för 
det vardagliga bruket. Emotionella band till klädesplagg kan också begränsa användandet, men 
när emotionella relationer är möjliga att bortse har lånande av kläder god potential. 	
	

6.1 Diskussionsslutsats  
Studien har svarat på kulturella faktorer som påverkar spridningen av klädbibliotek. Varje 
klädkonsument besitter olika kulturella verkligheter som bör studeras var för sig för att förstå 
implementeringen ytterligare. Klädkonsumenter har sina egna unika inställningar till 
klädbibliotek, vilket gör att det alltid kommer att existera hinder för spridningen. Därav svarar 
denna studie delvis på hur klädbibliotek kan komma att användas mer, men fler faktorer bör 
studeras vidare för att öka förståelsen. I studien har den kulturella omgivningen identifierats 
som positiv för klädkonsumenter inställning till att använda klädbibliotek. Trots det, har de 
kulturella faktorerna inte tillräcklig kraft i att föra klädbibliotek framåt i utvecklingen. 
Metodens målgrupp baserades på en studie av Mistra Future Fashion (2018), som antydde att 
yngre och kvinnliga klädkonsumenter är en passande för kollaborativa klädkonsumtion och 
klädbibliotek. Trots det är yngre kvinnliga klädkonsumenter positivt inställda till klädbibliotek, 
men visar i helhet inget större engagemang att regelbundet använda klädbibliotek. 	
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7 Studiens relevans och förslag till vidare forskning  
 

7.1 Studiens Relevans  
Studien introducerar läsaren för hur modeindustrin tenderar att se ut idag, vidare presenteras 
innovativa system som kan förändra rådande överkonsumtion (Armstrong et. al., 2015b). Dessa 
system är beroende av konsumenter vilka lever under olika sociala omständigheter och 
etablering av klädbibliotek i modeindustrin kan bero på kulturella aspekter. Empiriskt material 
samlades in genom Consumer Culture Theory som studerar konsumtionsval och beteende från 
sociala och kulturella synpunkter. Respondenterna i studien var en passande målgrupp p.g.a. att 
studien inte efterfrågade någon förkunskap om klädbibliotek. Därav gav varje respondent vid 
intervjutillfället ett kompatibelt svar och alla deltagarnas svar gick att koppla till varandra, som 
i sin tur ger studien trovärdighet. Det stärker att intervjuguiden var välformulerad och enkel för 
respondenterna att tolka innebörden av CCT. 	
	
Under studiens process identifierades ett antal begränsningar. Om studien fått förlängd tid, hade 
det möjliggjort att fler respondenter kunnat deltaga i uppsatsen. Det hade tillökat en bredare syn 
på klädkonsumenters inställning till klädbibliotek. Det går även att se en begränsning i studiens 
målgrupp då yngre kvinnor inte sammanfattar alla klädkonsumenter. Exempelvis hade det varit 
intressant att undersöka män i samma åldersgrupp. Även klädkonsumenter i olika åldrar hade 
sammanfattat en större kvantitet av klädkonsumenter. Intervjufrågorna var inte en stor 
begränsning, dock hade de kunnat utvecklas ytterligare på djupet samt rikta sig ännu mer mot 
CCT för att nå bredare kulturella perspektiv. 	
	
Studien baserades på en kvalitativ undersökning, som utgick från tio semistrukturerade 
intervjuer. Metodvalet var ett effektivt tillvägagångssätt och bidrog till att författarna uppnådde 
ett önskat resultat. De semistrukturerade intervjuerna gav ett intressant material till studien. 
Intervjuerna stärkte även författarnas förhoppning till att nå djupare svar från respondenterna. 
I och med att intervjumiljön var noggrant utvalt, bidrog det till att respondenterna kände en 
trygghet till att svara på frågorna ostört.  
 

7.2 Vidare forskning 
Denna studie visar att kulturella omgivningar är ett svårdefinierat fenomen. Uppsatsen utgår 
från en målgrupp inom samma åldersspann och kön, samt innehar liknande kulturell bakgrund. 
Alla människor har olika syn på vad kulturell omgivning innebär, vilket ger ett intressant 
perspektiv på vidare forskning. Det vore möjligt att utföra denna studie på en annan typ av 
kulturell målgrupp för att vidga perspektivet på kollaborativa konsumtionsalternativ. Då vore 
det möjligt att utöka forskningen i och med att yngre kvinnliga klädkonsumenter inte enbart bär 
ansvaret för nya hållbara konsumtionsalternativ. För att nå en förändring inom modeindustrins 
negativa miljöeffekter krävs det att fler konsumenter anammar nya innovativa system, där 
klädbibliotek är ett av dem. 	
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8.1 Bilaga 1  
 
Intervjuguide	

	
Inledning 	

• Hur gammal är du? 
• Vad är din sysselsättning? 

	
Inställning till klädkonsumtion	

• Vad betyder mode och kläder för dig? 
• Berätta, vad prioriterar du när du handlar, i val av kläder? (design, pris, material, etc)  
• Hur ofta handlar du kläder för nöjets skull?  
• Hur ofta handlar du för att du faktiskt behöver ett nytt plagg?   

 
Kollaborativ klädkonsumtion 	

• Hur skulle du beskriva begreppet kollaborativ klädkonsumtion?  
Definition av kollaborativ klädkonsumtion. 	

• Vad motiverar dig till att använda tjänsten klädbibliotek (att låna kläder)? 
• Ser du skillnad i att hyra vardagskläder och ändamålsenliga kläder, så som högtidskläder 

och specifika sportkläder?  
• Kan du se möjligheten att förverkliga din identitet genom att låna plagg?  
• Ser du några gränser till vad du kan ‘dela’ med andra?  

	
Värdet av ägarskap 	

• Hur värderar du att äga ett klädesplagg? 
• Säger ägodelar någonting om vilka vi är?  
• Skulle du säga att du har en emotionell koppling till dina kläder?   

	
Kulturell omgivning 	

• Hur påverkas du av din omgivning gällande klädkonsumtion?  
• Influeras du mycket av hur andra konsumerar?  
• Styr faktorer som kultur och samhälle hur du konsumerar kläder?  

o värderingar, normer, ritualer, seder och bruk = sättet att vara  
	
Framtiden för klädbibliotek 

• Vad tror du om framtiden inom kollaborativ klädkonsumtion?  
• Ser du dig själv i den framtiden? 

	
Avslutning  	

• Är det något du önskar tillägga? 
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8.2 Bilaga 2 
 
Tabellförteckning  

 
 
Tabell 1  
 

Namn på Respondent Ålder Sysselsättning 
Respondent 1 26 Lågstadielärare 
Respondent 2 25 Handläggare 
Respondent 3 23 Student 
Respondent 4 26 Socionom 
Respondent 5 28 Egen Företagare 
Respondent 6 22 Student 
Respondent 7 27 Egen Företagare 
Respondent 8 24 Hantverkare 
Respondent 9 28 Konsult 
Respondent 10 27 Ingenjör 

	
	
Tabell 2 
	
Inställning till konsumtion: Syftet med att kartlägga respondenternas inställning till 
klädkonsumtion ger en bild av deras individuella relation till mode och kläder. Resultat visar 
respondenternas generella konsumtionsmönster som innefattar vad varje respondent 
prioriterar vid val av klädinköp. Bilden av respondenternas konsumtionsmönster ger underlag 
för hur de återkopplar klädkonsumtion till frågor som identitet, ägarskap och kulturell 
omgivning. 

 
Kollaborativ klädkonsumtion: Avsnittet kollaborativ klädkonsumtion syftar till att bilda en 
uppfattning av klädkonsumenters benägenhet till användning av tjänsten klädbibliotek. Ett 
stort fokus lades på huruvida respondenterna ansåg att hur framtida möjligheter för 
klädbibliotek ser ut.  

 
Värdet i ägarskap och identitet: Avsnittet fokuserar på att utläsa respondenternas förhållande 
till ägarskap av klädesplagg och ifall det utgör ett  hinder för implementeringen av 
klädbibliotek. 

 
Kulturell Omgivning: Intentionen med stycket var att fastställa den kulturella omgivningens 
påverkan på klädkonsumenter och hur det berör deras synsätt på konsumtion. Det är ett brett 
begrepp som kan tolkas på olika sätt beroende på vilken verklighet varje individ befinner sig 
i. 

 
Framtiden för klädbibliotek: Avsnittet formuleras för att undersöka om hur klädkonsumenter 
ser på klädbiblioteks framtid och hur de ser på sin egen roll i den framtiden.   	
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