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Abstract	
This	study	investigates	possibilities	for	the	development	of	subscription	based	rental	of	
outdoor	clothing,	with	a	base	in	a	test	project	launched	by	company	X.	The	study	examines	
if	 there	 is	 a	 potential	 market	 for	 subscription-based	 outdoor	 clothing	 rental,	 what	 is	
required	from	such	a	service	for	consumers	to	switch	from	buying	to	renting	their	clothes	
and	how	such	a	concept	can	be	designed	to	make	the	product	range	feel	sufficient	and	
personal	for	every	customer.	
	
The	 study	 is	 implemented	with	 a	mixed	method.	 The	 result	 is	 proving	 that	 there	 is	 a	
potential	 market	 for	 subscription	 based	 outdoor-clothing	 rental,	 but	 that	 many	
consumers	don’t	have	 the	same	need	 to	update	 their	outdoor	clothes	as	often	as	 their	
everyday	clothes.	The	respondents	are	most	interested	in	a	package-offer	based	on	their	
activities.	 Among	 the	 ones	 not	 interested	 in	 subscription	 based	 rental,	 the	 majority	
answered	it’s	because	they	want	their	clothes	available	at	all	times.	Added	value	is	needed	
to	 attract	 consumers	 to	 rent	 instead	 of	 buy,	 which	 could	 be	 gained	 by	 creating	 a	
community	 among	 the	 users.	 Other	 important	 aspects	 to	 gain	 value	 is	 through	 price	
advantages,	availability	and	flexibility.	The	product	range	should	be	personally	adjusted	
but	with	 freedom	of	 choice.	Seasonal	based	subscription	 is	an	 interesting	option	since	
many	of	the	respondents	want	to	use	the	product	for	a	longer	time.	Logistic	solutions	are	
also	discussed	in	the	study	and	one	option	is	to	use	agents	who	arranges	swaps	in	smaller	
cities	where	there	are	no	stores.	The	importance	of	focusing	on	a	niched	consumer	are	
displayed,	as	well	as	the	need	of	a	great	change	in	consumer	attitude	to	be	able	to	change	
habits	and	consumer	behaviour.		
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Svensk	titel:	Kläduthyrning	-	 framtidens	textila	konsumtionssätt?	En	undersökning	av	
möjligheter	för	prenumerationsbaserad	uthyrning	av	textila	friluftsprodukter	i	Sverige	
	
Utgivningsår:		2019		
	
Författare:		Amelia	Lind	och	Anneli	Hageström	
	
Handledare:	Thorbjörn	Magnusson	 	

	
Sammanfattning		
Denna	 studie	 undersöker	 möjligheter	 för	 utveckling	 av	 prenumerationsbaserad	
uthyrning	av	friluftskläder	med	utgångspunkt	i	pilotprojektet	lanserat	av	företag	X.	Detta	
genom	 att	 besvara	 om	det	 finns	 intresse	 och	 en	 potentiell	marknad	 för	 uthyrning	 via	
prenumeration	 av	 friluftskläder,	 vad	 som	 krävs	 av	 en	 uthyrningstjänst	 för	 att	
konsumenter	ska	övergå	till	att	prenumerera	på	att	hyra	sina	kläder	istället	för	att	köpa	
nya,	 samt	 hur	 ett	 koncept	 kan	 utformas	 där	 utbudet	 upplevs	 som	 tillräckligt	 och	
personligt	för	varje	kund.		
	
Studien	drivs	genom	blandad	metod	och	en	abduktiv	metodansats.	Resultatet	visar	att	det	
finns	en	potentiell	marknad	för	prenumerationsbaserad	uthyrning	av	friluftskläder	men	
att	många	konsumenter	inte	känner	behov	att	byta	ut	plaggen	lika	ofta	som	om	det	hade	
varit	vardagskläder.	Studiens	respondenter	är	 främst	 intresserade	av	paketerbjudande	
baserat	på	aktivitet.	Bland	de	som	inte	är	intresserade	av	att	hyra	alls	svarar	majoriteten	
att	 det	 är	 på	 grund	 av	 att	 de	 vill	 ha	 sina	 kläder	 tillgängliga	 hela	 tiden.	 För	 att	 locka	
konsumenter	att	hyra	istället	för	att	köpa	krävs	ett	mervärde	som	inte	fås	vid	köp.	Detta	
skulle	kunna	skapas	genom	en	gemenskap	där	användarna	kan	dela	historier	och	bilder,	
men	också	genom	prisfördelar,	 tillgänglighet	och	anpassningsbarhet.	Utbudet	bör	vara	
personligt	anpassat	utifrån	användarens	 intressen	och	planerade	aktiviteter,	men	med	
möjlighet	 för	 viss	 valfrihet.	 Säsongsbaserad	 uthyrning	 är	 ett	 intressant	 alternativ	 då	
många	 respondenter	 gärna	 behåller	 plaggen	 en	 längre	 tid.	 Vidare	 diskuteras	
logistiklösningar	med	representanter	som	anordnar	bytestillfällen	i	mindre	städer	där	det	
inte	 finns	 möjlighet	 att	 ha	 en	 butik,	 samt	 vikten	 av	 att	 nischa	 sig	 mot	 en	 smalare	
kundgrupp	 snarare	 än	 gemene	 man.	 Det	 konstateras	 även	 att	 det	 krävs	 en	 större	
attitydförändring	 för	att	ändra	konsumenters	vanor	och	beteende	 från	att	köpa	 till	att	
hyra	istället.		
	
	
	
	
	
Nyckelord:	Kläduthyrning,	prenumeration,	friluftskläder,	kollaborativ	konsumtion,	
konsumentbeteende 
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1. Inledning	
Varje	 år	 har	 Sverige	 ett	 textilavfall	 på	 ca	 72	 000	 ton.	 Ett	 avfall	 som	 går	 direkt	 i	 det	
osorterade	hushållsavfallet	och	vidare	till	förbränning	(Naturvårdsverket	2016).	Från	en	
rapport	framtagen	av	SMED	(2016)	framgår	det	att	varje	svensk	i	genomsnitt	slänger	7,5	
kilo	textilier	om	året.	En	mängd	som	motsvarar	mer	än	hälften	av	de	nya	textilierna	som	
konsumeras	i	Sverige	varje	år.	Samma	studie	visar	på	att	60%	av	dessa	produkter	är	fullt	
återanvändbara.	 I	 en	 annan	 rapport	 från	 Swerea	 visas	 att	 klimatutsläpp	 från	 svensk	
textilkonsumtion	har	ökat	med	ca	27%	mellan	åren	2000	och	2017,	där	nyproduktion	av	
textila	 varor	 står	 för	 majoriteten	 av	 utsläppen	 och	 över	 90%	 av	 klimatutsläppen	 är	
kopplat	 till	 köp	 av	 nyproducerade	 varor	 (Roos	 &	 Larsson	 2018).	 2015	 uppmättes	
utsläppet	av	växthusgaser	kopplade	till	 textilproduktion	till	1.2	miljarder	ton,	vilket	är	
mer	 än	 alla	 internationella	 flygningar	 och	 skeppning	 via	 båttrafik	 tillsammans	 (Ellen	
MacArthur	Foundation	2017).	Detta	är	siffror	som	visar	på	ohälsosam	överkonsumtion	
av	textilier	som	påverkar	vår	planet	negativt.		

	
Studier	 har	 visat	 att	 människor	 inte	 längre	 är	 beroende	 av	 att	 äga	 saker	 i	 samma	
utsträckning	som	tidigare.	Istället	finns	en	önskan	om	att	ha	tillgång	till	mer	saker	men	
att	 inte	 behöva	 lagra	 och	 underhålla	 dem.	 2010-talets	människa	 strävar	 efter	 en	mer	
minimalistisk	 och	 flexibel	 livsstil,	 då	 människor	 idag	 jämfört	 med	 förr	 kategoriserar	
varandra	snarare	efter	vad	de	har	för	möjligheter	och	inte	vilka	saker	de	äger	(Grönblad	
2015).	Det	finns	även	trender	som	visar	på	att	fler	människor	vill	ta	del	av	naturen	idag	
och	 för	 att	 göra	 det	 krävs	 viss	 utrustning	 som	 ofta	 är	 dyr.	 Enligt	 rapporten	 Skogens	
Nyttigheter,	 publicerad	 av	 Future	 Forest	 ökade	 den	 svenska	 marknaden	 för	
friluftsutrustning	med	nästan	100%	mellan	åren	2001	och	2006.	Friluftsaktiviteter	har	
alltså	på	senare	tid	blivit	mer	kommersiella	och	utläggen	för	dem	visar	sig	öka	i	takt	med	
ökad	 inkomst	 (Boman	 2014).	 Flera	 av	 dessa	 aktiviteter	 är	 dock	 säsongsbaserade	 och	
utrustningen	 används	 under	 en	 begränsad	 period	 varje	 år,	 vilket	 gör	 att	 många	 har	
utrustning	hemma	som	spenderar	mer	tid	i	en	garderob	än	ute	på	äventyr.		
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1.1 Problemformulering	

Överkonsumtion	 av	 textila	 produkter	 är	 problematisk	 ur	 flera	 synvinklar.	 Det	 finns	
däremot	tendenser	som	visar	på	att	sättet	människor	konsumerar	kan	komma	att	ändras	
i	framtiden.	Återvinning,	klädbyten	och	uthyrning	är	trender	som	växer	sig	allt	starkare	
bland	medvetna	 konsumenter	 och	 något	 som	 är	 värt	 att	 spinna	 vidare	 på.	 Samhället	
bygger	 i	allt	större	grad	på	en	delningsekonomi	med	företag	som	AirBnB,	Carnextdoor,	
YouTube	och	Wikipedia	(Belk	2014).	Även	företag	inom	modebranschen	hakar	på	detta	
nya	 sätt	 att	dela	varor	och	 tjänster	och	 flera	 företag	erbjuder	nu	kunder	att	hyra	 sina	
kläder	 istället	 för	 att	 köpa	 dem.	 Denna	 rapport	 undersöker	 därför	 konsumentbehov,	
efterfrågan	 och	 utbud	 med	 syfte	 att	 bidra	 som	 underlag	 i	 framtida	 utveckling	 av	
prenumerationsbaserad	uthyrning	av	friluftskläder.		
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2. Syfte,	frågeställningar	och	avgränsningar	
	

2.1 Syfte	

Syftet	 med	 detta	 arbete	 är	 att	 undersöka	 möjligheter	 för	 utveckling	 av	
prenumerationsbaserad	 uthyrning	 av	 friluftskläder	med	 utgångspunkt	 i	 pilotprojektet	
lanserat	av	 företag	X	 (se	punkt	4.2).	Fokus	 ligger	på	att	undersöka	dagens	utbud	samt	
analysera	 kundbehov	 och	 efterfrågan	 för	 att	 skapa	 möjligheter	 för	 minskad	
klädkonsumtion	och	bidra	i	utvecklingen	mot	en	cirkulär	ekonomi.	

	

2.2 Frågeställningar	

För	 att	 undersöka	 möjligheterna	 att	 utveckla	 ett	 koncept	 för	 prenumerationsbaserad	
uthyrning	av	friluftskläder	skall	följande	frågeställningar	undersökas	och	besvaras.		

1. Finns	 det	 intresse	 och	 en	 potentiell	 marknad	 för	 uthyrning	 via	
prenumeration	av	friluftskläder?	

2. Vad	krävs	av	en	uthyrningstjänst	för	att	konsumenter	ska	övergå	till	att	
prenumerera	på	att	hyra	sina	kläder	istället	för	att	köpa	nya?	

3. Hur	 kan	 ett	 koncept	 utformas	 där	 utbudet	 upplevs	 som	 tillräckligt	 och	
personligt	för	varje	kund?		

	

2.3 Avgränsningar	

Rapporten	undersöker	möjligheter	att	ta	fram	en	modell	för	uthyrning	av	friluftskläder	
via	 prenumeration.	 Friluftskläder	 avgränsas	 till	 kläder	 som	 används	 till	 all	 typ	 av	
skidåkning,	vandring,	klättring,	 löpning,	cykling,	skogspromenader	och	vattensport.	De	
kundbehov	som	analyseras	är	inom	en	konsumentgrupp	med	intresse	för	friluftskläder	
och	utomhusaktivitet.	Viss	del	av	undersökningen	görs	även	med	konsumenter	som	testat	
på	pilotprojektet	beskrivet	i	punkt	4.2.	Rapporten	undersöker	till	viss	del	miljömässiga	
fördelar	 med	 en	 uthyrningsmodell	 men	 kommer	 inte	 ta	 fram	 exakta	 värden	 så	 som	
procentuell	 minskning	 av	 koldioxidutsläpp	 och	 andra	 föroreningar.	 Studien	 tar	 inte	
hänsyn	 till	 den	 exakta	 påverkan	 uthyrningskonceptet	 kan	 ha	 på	 lönsamhet	 i	 och	med	
eventuell	 minskad	 försäljning.	 Studien	 kommer	 endast	 ta	 fram	 potentiella	 IT-	 och	
logistiklösningar	på	hur	konceptet	kan	utformas	men	inte	hur	dessa	programmeras.	
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3. Metod	 	 		 	 	 	
I	detta	kapitel	beskrivs	den	metod	som	använts	för	att	genomföra	undersökningen.	
Metodansats,	metodval,	urval	och	metoddiskussion	förklaras	ingående	för	att	ge	en	
trovärdig	bild	av	hur	undersökningen	gått	till	väga	från	start	till	mål.		
	

3.1 Metodansats	

Studiens	undersökning	sker	genom	en	abduktiv	metodansats.	Detta	då	studien	utgår	
från	teorier	om	kollaborativ	konsumtion	och	konsumentbeteende,	men	skapar	med	
hjälp	av	insamlad	empiri	nya	idéer	och	förslag	för	prenumerationsbaserad	uthyrning.	En	
abduktiv	forskningsansats	ger	möjlighet	att	utgå	från	tidigare	forskning,	men	ändå	ge	
potential	att	bli	förvånad	av	resultatet	istället	för	att	utgå	från	att	ett	visst	resultat	skall	
fås	fram	(Bryman	&	Bell	2015).  
	
	

3.2 Metodval	

En	blandad	metod	används	med	både	kvalitativ	och	kvantitativ	datainsamling.	Detta	för	
att	kunna	stärka	studiens	trovärdighet	och	ge	en	rättvis	och	övergripande	bild	av	ämnet	
(Holme	 &	 Solvang	 1997).	 Arbetet	 inleds	 med	 en	 litteraturstudie,	 följt	 av	 kvantitativ	
undersökning	via	enkäter,	kvalitativ	datainsamling	från	enkäter	utskickade	av	företag	X	
(se	bilaga	10.3),	djupgående	kvalitativa	intervjuer	i	fokusgrupp	(se	bilaga	10.4)	samt	en	
individuell	 intervju	med	 affärsutvecklare	 på	 företag	 X	 (se	 bilaga	 10.2).	 Att	 börja	med	
kvantitativa	undersökningar	kan	bidra	med	en	bra	generell	översikt	av	ämnet	och	hjälpa	
till	att	hitta	rätt	faktorer	att	fokusera	på	under	det	fortsatta	kvalitativa	arbetet	(Holme	&	
Solvang	1997).	
	

3.2.1 Litteraturstudie	

Litteraturstudien	görs	genom	att	dels	undersöka	teorier	inom	kollaborativ	konsumtion	
och	konsumentbeteende	(se	punkt	5)	och	dels	genom	att	ta	fram	information	om	de	
företag	och	uthyrningsmodeller	som	finns	på	marknaden	idag	(se	punkt	4).	Teorin	
hämtas	från	sökmotorn	Primo	och	hittas	med	sökord	som	collaborative	consumption,	
collaborativ	fashion	consumption,	consumer	behaviour	och	clothing	rental.	Bakgrunden	
hämtas	genom	olika	företags	hemsidor,	seminarium	och	till	viss	del	intervju	med	företag	
X.	
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3.2.2 Kvantitativ	datainsamling	

Enkäter	 används	 för	 att	 effektivt	 nå	 ut	 till	 en	 stor	 grupp	människor	med	 relativt	 lite	
administration.	Enligt	Bryman	&	Bell	(2015)	är	enkäter	användbara	då	de	 inte	medför	
någon	intervjuareffekt	och	kan	enkelt	anpassas	efter	respondentens	behov	då	de	själva	
kan	välja	var	och	när	de	vill	besvara	enkäten.	I	enkäterna	används	främst	slutna	frågor	för	
att	 öka	 svarens	 jämförbarhet	 och	 förenkla	 bearbetningen	 av	 svaren	 (Bryman	 &	 Bell	
2015),	men	 förstärks	 vid	 enstaka	 frågor	 av	 att	 respondenten	 frivilligt	 får	utveckla	 sitt	
svar.	 Innan	 utskick	 av	 enkäterna	 testas	 frågorna	 genom	 en	 pilotundersökning	 där	 tre	
personer	svarar	på	enkäten.	Detta	för	att	kontrollera	frågornas	lämplighet,	ordningsföljd	
och	tydlighet	innan	de	skickas	ut	till	respondenterna.		
	
Den	kvantitativa	enkäten	består	av	tio	olika	frågor	inom	konceptet	uthyrning	med	vissa	
följdfrågor	och	är	riktad	främst	mot	personer	intresserade	av	friluftsliv	(se	bilaga	10.1).	
Övergripande	del	av	frågorna	är	uppbyggda	av	fyra	till	 fem	kortare	svarsalternativ	där	
respondenterna	ger	snabba	svar	på	vad	som	är	mest	intressant	för	dem.	Detta	för	att	ge	
en	 överblick	 av	 konsumenters	 efterfrågan	 och	 preferenser.	 Fyra	 koncept	 på	
uthyrningsalternativ	 presenteras	 i	 enkäten	 där	 respondenterna	 väljer	 det	 koncept	 de	
föredrar	 för	 att	 snabbt	 få	 en	 överblick	 av	 hur	 respondenterna	 hade	 velat	 se	
uthyrningskonceptet.	 Den	 enda	 personliga	 frågan	 i	 enkätundersökningen	 är	 vilken	
åldersgrupp	personen	tillhör	då	det	inte	ansågs	relevant	att	efterfråga	könsidentitet	eller	
etnicitet	 på	 respondenterna.	 Enkäterna	 syftar	 till	 att	 få	 en	 bra	 grund	 till	 att	 besvara	
frågeställningarna,	utforma	strukturen	av	diskussionsämnen	och	frågor	till	fokusgruppen	
samt	att	få	input	från	människor	utanför	företag	Xs	lojala	kundgrupp.		
	
Svaren	från	studiens	kvantitativa	enkät	presenteras	sedan	i	resultatet	genom	diagram	för	
att	ge	en	tydlig	överblick	av	enkätens	resultat.		
	

3.2.3 Kvalitativ	datainsamling	

Den	kvalitativa	datainsamlingen	syftar	till	att	få	en	djupare	insikt	av	vad	konsumenterna	
söker	och	skulle	vilja	utveckla	i	en	prenumerationstjänst	för	uthyrning	av	friluftskläder.	
Data	samlas	 in	genom	 fokusgruppintervju	med	konsumenter	av	 friluftskläder,	 intervju	
med	den	affärsutvecklare	på	företag	X	som	lanserat	pilotprojektet	samt	resultat	av	utvald	
data	insamlad	av	företag	X	från	pilotprojektet.	Detta	för	att	ge	nya	idéer	från	konsument-	
och	 företagsperspektiv	 kring	 uthyrning	 och	 hur	 en	 uthyrningsmodell	 skulle	 kunna	
utformas.	
	
Fokusgrupp	 används	 som	primärt	 kvalitativt	metodval	 då	 det	 ger	möjlighet	 att	 förstå	
varför	 människor	 tänker	 och	 agerar	 som	 de	 gör.	 Fokusgrupper	 gör	 att	 människor	
tillsammans	 skapar	 mening	 i	 en	 företeelse,	 ger	 upphov	 till	 djupare	 diskussioner	 och	
skapar	därmed	en	mer	realistisk	bild	av	människors	åsikter	(Bryman	&	Bell	2015).	För	att	
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finna	deltagare	till	fokusgruppen	har	olika	organisationer	och	företag	som	arbetar	med	
delningsekonomi,	 miljöfrågor	 och	 friluftsliv	 kontaktats.	 Fokusgruppens	 syfte	 är	 att	
utveckla	idéer	på	hur	ett	uthyrningskoncept	kan	utformas	och	skapa	en	djupare	förståelse	
för	hur	och	varför	människor	tycker	som	de	gör.	Med	start	i	öppna	frågor	för	att	få	igång	
en	diskussion	angående	vad	deltagarna	anser	viktigast	i	en	uthyrningsmodell,	vidare	till	
en	aktivitet	där	deltagarna	får	skriva	lappar	med	preferenser	utifrån	utbud,	logistik	och	
pris.	Lapparna	sprids	ut	på	bordet	och	deltagarna	får	sedan	välja	ut	de	lappar	de	anser	
viktigast	i	ett	möjligt	uthyrningskoncept.	Diskussionen	hålls	öppen	med	fritt	utrymme	att	
spinna	 vidare	 på	 intressanta	 ämnen.	 Diskussionerna	 från	 fokusgruppen	 spelas	 in	 och	
relevanta	 delar	 redovisas	 i	 resultatet.	 Fokusgruppens	 upplägg	 förtydligas	 ytterligare	 i	
bilaga	10.5.		
	
Andra	delen	av	den	kvalitativa	datan	kommer	från	undersökningar	som	gjorts	av	företag	
X	 i	 samarbete	med	 pilotprojektet	 och	 fokuserar	 då	 på	 företagets	 egen	 kundgrupp	 (se	
bilaga	10.3).	Denna	enkät	är	utskickad	av	företag	X	till	deltagarna	av	pilotprojektet	i	dess	
slutfas.	 Tredje	 delen	 av	 den	 kvalitativa	 undersökningen	 är	 en	 intervju	 med	
affärsutvecklare	 på	 företag	 X.	 Denna	 sker	 genom	 semi-strukturerad	 kvalitativ	
telefonintervju	 med	 viss	 frihet	 att	 utveckla	 följdfrågor	 och	 spinna	 vidare	 på	
samtalsämnen	 (se	 bilaga	 10.2).	 Detta	 ger	 möjlighet	 för	 nya	 teorier	 och	 koncept	 att	
framträda	ur	intervjuerna	och	skapar	potentiellt	ett	mer	öppet	resultat	som	kan	resultera	
i	nya	tankesätt	(Bryman	&	Bell	2015).		

3.3 Urval	

För	att	få	en	rättvis	och	relevant	utdelning	på	de	kvantitativa	undersökningarna	kommer	
respondenterna	 vara	 personer	med	 allmänt	 intresse	 i	 friluftskläder	 och/eller	 cirkulär	
ekonomi.	Den	geografiska	spridningen	är	stor	(men	begränsad	till	Norden),	precis	som	
spridningen	 i	 ålder.	 Enkäterna	 delas	 via	 Facebook	 i	 grupper	 för	 friluftsintresserade	
personer,	 en	 grupp	 för	 äventyrande	 tjejer	 och	 en	 grupp	 för	 nordiska	 skidåkare	 i	 den	
franska	bergsbyn	Chamonix.	I	dessa	grupper	finns	medlemmar	av	varierande	ålder,	kön	
och	geografisk	spridning	(men	alla	inom	Norden).	
	
Resultatet	av	en	kvalitativ	fokusgrupp	är	grundande	i	vilket	urval	av	deltagande	personer	
fokusgruppen	har.	Därmed	är	urvalet	av	undersökningspersonerna	avgörande	för	att	få	
ett	så	korrekt	resultat	av	undersökningen	som	möjligt.	Fokusgruppen	består	av	personer	
som	konsumerar	 friluftskläder	 i	 varierande	 skala,	 från	 enstaka	 gånger	 per	 år	 till	 flera	
gånger	i	veckan	och	som	har	ett	intresse	av	utomhusaktiviteter	och	cirkulär	ekonomi.	Den	
geografiska	 spridningen	 är	 begränsad	 till	 personer	 i	 eller	 runt	 Göteborg	 på	 grund	 av	
resursbrist	 som	 gör	 det	 svårt	 att	 samla	 ihop	 människor	 från	 andra	 delar	 av	 Sverige.	
Inbjudan	 skickas	 ut	 via	 mail	 till	 företag	 och	 organisationer	 som	 sysslar	 med	
friluftsfrämjande	aktiviteter,	försäljning	och	hållbar	konsumtion,	samt	delas	i	grupper	på	
Facebook	med	fokus	på	kollaborativ	konsumtion	och	friluftsliv.		
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Deltagarna	i	fokusgruppen	redovisas	i	tabell	2	nedan.		
	
	
Tabell	1	deltagare	i	fokusgrupp	

Respondent	
1		

Gruppchef	på	miljöinstitut.	Intresse	av	skidåkning	och	segling.	ca	60	
år	

Respondent	
2	

Ordförande	i	organisation	som	arbetar	för	miljövänligare	snösport	
och	för	att	påverka	miljödebatten.	Starkt	friluftsintresse.	ca	30	år.		

Respondent	
3		

Föräldraledig.	Intresse	av	friluftsliv	och	kollaborativ	konsumtion.	ca	
30	år.		

	

3.4 Analysmetod	

Den	 kvantitativa	 datan	 analyseras	 och	 presenteras	 i	 procentsats	 och	 visas	 grafiskt	 i	
diagram	 för	 att	 göra	 resultatet	 tydligt	 och	 lättläst.	 Analyseringen	 går	 sedan	 vidare	 i	
bivariat	 och	multivariat	 analys	där	utvalda	variabler	 ställs	mot	 varandra	 för	 att	 se	 ett	
djupare	samband	mellan	vilka	konsumenter	som	tycker	vad	i	olika	frågor.	Den	bivariata	
analysen	ger	en	bättre	uppfattning	av	orsakerna	bakom	värdet	på	enheterna	och	hur	de	
påverkar	varandra.	Den	multivariata	analysen	förklarar	en	större	del	av	variationerna	hos	
den	 beroende	 variabeln	 samtidigt	 som	 den	 kan	 klargöra	 vilka	 av	 de	 oberoende	
variablerna	 som	 har	 störst	 effekt	 på	 den	 beroende	 variabeln.	 För	 att	 förenkla	
tabelluppställningen	 används	 relativa	 fördelningar	 (Holme	 &	 Solvang	 1997).	 Den	
kvalitativa	 datan	 analyseras	 genom	 transkriberingar	 av	 inspelade	 intervjuer	 och	
sammanställs	 sedan	 med	 den	 kvantitativa	 datan	 och	 teorin	 för	 att	 besvara	
frågeställningarna.		

3.5 Metoddiskussion	

Studien	genomförs	med	hjälp	av	ett	företag	som	arbetar	med	att	utveckla	ett	koncept	för	
prenumerationsbaserad	uthyrning	av	friluftskläder.	För	att	få	ett	trovärdigt	och	relevant	
resultat	 är	 studien	 till	 viss	 del	 grundad	 på	 information	 från	 företaget	 och	 deras	
kundgrupp,	men	även	på	information	från	konsumenter	utanför	företagets	kundgrupp.	
Detta	för	att	studien	ska	kunna	tillämpas	även	utanför	företagets	kundsegment.	Genom	
att	 ta	 in	 information	 från	 olika	 parter	 med	 olika	 synvinklar	 på	 ämnet	 men	 med	 en	
gemensam	faktor	av	 friluftsintresse,	kan	en	bred	syn	på	ämnet	att	ges	 för	att	slutligen	
kunna	 besvara	 studiens	 frågeställningar.	 Genom	 studien	 kommer	 även	 nuvarande	
uthyrningsmetoder	och	forskningsteorier	att	analyseras	för	att	på	så	vis	kunna	ta	fram	
idéer	till	ett	nytt	och	mer	framgångsrikt	prenumerationsbaserat	uthyrningskoncept.		
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Studiens	 reliabilitet	 stärks	 av	 den	 trianguleringsprocess	 av	 intervju,	 fokusgrupp	 och	
enkät	som	används	 i	metoden.	Detta	 för	att	 få	en	bred	och	rättvis	bedömning	av	vilka	
problem	och	möjligheter	det	finns	med	en	uthyrningsmodell	(Bryman	&	Bell	2015).	Den	
blandade	metoden	med	både	kvalitativa	och	kvantitativa	undersökningar	gör	studien	mer	
trovärdig	då	samma	svar	från	olika	källor	stärker	reliabiliteten	(Holme	&	Solvang	1997).	
En	faktor	som	sänka	reliabiliteten	är	enkäternas	spridning,	då	de	var	öppna	att	besvara	
för	allmänheten,	även	om	de	riktades	främst	mot	friluftsintresserade	respondenter.	Det	
finns	även	viss	risk	för	misstolkning	av	frågorna	i	enkäten,	då	människor	gör	personliga	
tolkningar.	I	de	kvantitativa	undersökningarna	är	det	därför	viktigt	att	ta	hänsyn	till	både	
respondenternas	 syn	 på	 undersökningen	 samt	 den	 tolkning	 som	 görs	 vid	
sammanställning	 av	 data.	 Alltså	 beror	 resultatet	 på	 hur	 respondenterna	 bedömer	
frågorna	samt	hur	resultatet	sedan	tolkas	(Holme	&	Solvang	1997).		
	
Fokusgruppen	består	av	tre	personer	vilket	kan	anses	som	få	deltagare	för	att	få	ett	
verklighetstroget	resultat.	Ett	flertal	företag,	privatpersoner	och	organisationer	med	
inriktning	på	friluftskläder,	miljö	eller	delningsekonomi	kontaktades	men	trots	stort	
intresse	och	flera	olika	föreslagna	tidpunkter	var	det	få	som	hade	möjlighet	att	närvara.	 
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4. Bakgrund	
I	 följande	 kapitel	 presenteras	 information	 viktig	 för	 att	 förstå	 studiens	 bakgrund.	 Fokus	
ligger	på	att	förklara	nutida	uthyrningskoncept	och	tjänster	som	redan	finns	på	marknaden,	
tillsammans	med	viss	forskning	om	möjligheter	och	problem	med	sådana	koncept.		
	

4.1 Uthyrningskoncept	 		 	 	 	

En	 uthyrningsmodell	 kan	 ge	 konsumenter	 tillgång	 till	 en	 stor	 variation	 av	 olika	 plagg	
samtidigt	 som	 det	 minskar	 behovet	 av	 nyproducerade	 produkter.	 Korttidsuthyrning	
erbjuder	 spännande	 affärsmöjligheter,	 speciellt	 inom	 områden	 där	 konsumenten	 inte	
använder	plagget	en	längre	tid,	eller	där	bytesbehovet	är	stort.	Prenumerationsbaserade	
uthyrningsmodeller	 växer	 sig	 idag	 allt	 större	 och	 gör	 sig	 en	 plats	 på	marknaden	med	
företag	som	YCloset	 i	Kina	och	Rent	the	Runway	 i	USA	och	det	 finns	 flera	 fördelar	med	
sådana	 koncept.	 Bland	 annat	 hjälper	 uthyrning	 till	 att	 exponera	 produkter	 och	
varumärke,	 skapar	 långvariga	 relationer	 mellan	 konsument	 och	 företag	 samt	 skapar	
möjligheter	för	feedback	och	produktförbättring	(Ellen	MacArthur	Foundation	2017).		
	
Studier	visar	att	upplevelsebaserad	konsumtion	tenderar	att	skapa	mer	långvarig	lycka	
än	 materialbaserad	 konsumtion	 (Kumar,	 Killingsworth	 &	 Gilovich	 2014).	 Detta	 är	
speciellt	 applicerbart	 på	 den	 yngre	 generationen	 som	 tenderar	 att	 fokusera	 mer	 på	
tillgänglighet	 än	 eget	 ägande	 (Goldman	 Sachs	 2017).	 Ett	 skifte	 från	 traditionell	
konsumtion	 till	 prenumerationsbaserad	 uthyrning	 av	 produkter	 kräver	 stora	
marknadsföringssatsningar	 och	 engagemang	 från	 varumärken	 och	 det	 kommer	 vara	
viktigt	att	ta	lärdom	av	liknande	koncept	inom	andra	branscher	för	att	nå	framgång	(Ellen	
MacArthur	foundation	2017).		
	
Uthyrning	 i	 olika	 former	 har	 funnits	 genom	 tiderna	 och	 på	 senare	 år	 har	många	 nya	
modeller	 uppkommit	 tack	 vare	 delningsekonomins	 uppgång	 och	 digitalisering	 (Belk	
2014).	 Exempel	 på	 uthyrning	 som	 funnits	 väldigt	 länge	 är	 skiduthyrning.	 Eftersom	
produkterna	är	dyra	att	köpa	och	ofta	bara	används	ett	fåtal	dagar	per	år	är	det	en	populär	
produkt	att	hyra.	Detta	gäller	även	högtidskläder	som	är	en	annan	produkt	som	 länge	
funnits	 tillgänglig	 genom	 uthyrning.	 Dessa	 koncept	 bygger	 på	 att	 företaget	 äger	
produkten	 som	 hyrs	 ut.	 Nyare	 modeller	 på	 marknaden	 är	 företag	 såsom	 AirBnb	 och	
CarNextDoor	 där	 produkterna	 eller	 tjänsterna	 istället	 ägs	 av	 och	 delas	 mellan	
konsumenter.	En	privatperson	har	ett	hus	eller	en	bil	som	finns	tillgängligt	för	uthyrning	
till	en	annan	privatperson,	ofta	då	betydligt	billigare	än	att	hyra	genom	ett	företag	med	
äganderätt	till	produkterna/tjänsterna.	Nedan	beskrivs	några	av	de	uthyrningsmodeller	
som	finns	på	marknaden	idag.	
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4.1.1 Houdinis	uthyrningsmodell	

Houdini	är	ett	svenskt	outdoorföretag	som	arbetar	med	försäljning,	uthyrning	och	viss	
andrahandsförsäljning	av	friluftskläder.	De	har	en	lojal	kundkrets	som	ofta	återkommer	
och	 köper	 nytt	 eller	 reparerar	 äldre	 produkter.	 Idag	 arbetar	 Houdini	 med	 uthyrning	
genom	att	helg-	eller	veckovis	hyra	ut	skalplagg,	främst	under	vinterhalvåret.	Prislistan	
på	detta	koncept	visas	nedan	och	är	information	tagen	från	Houdinis	webbsida	(se	tabell	
1).		

	
Tabell	2	prislista	för	uthyrning	av	skalkläder	vintersäsongen	2019	(1	del	=	1	plagg)	

Fredag	-	måndag	morgon	

1	del:	400	kr	

2	delar:	700	kr	

3	delar:	1000	kr	

3	delar	+	Power	Houdi:	1200	kr	

Bara	Power	Houdi:	300	kr	

Onsdag	kväll	-	måndag	morgon	

1	del:	600	kr	

2	delar:	1100	kr	

3	delar:	1600	kr	

3	delar	+	Power	Houdi:	1800	kr	

Bara	Power	Houdi:	300	kr	

En	vecka	

1	del:	800	kr	

2	delar:	1400	kr	

3	delar:	2000	kr	

3	delar	+	Power	Houdi	2400	kr	

Bara	Power	Houdi:	300	kr	

	

Detta	koncept	har	 funnits	 sedan	2013	och	när	produkterna	 inte	 längre	är	 aktuella	 för	
uthyrning	säljs	de	i	butikerna	till	ett	reducerat	pris	(mellan	50–70%	rabatt	beroende	på	
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skick).	Uthyrningen	sker	i	Houdinis	konceptbutiker	i	Stockholm,	Göteborg	och	Åre	genom	
att	kunden	kommer	in	och	provar	ut,	bokar,	hämtar	ut	och	lämnar	tillbaka	i	butiken.		

	

4.1.2 Sunfleets	uthyrningsmodell		

En	annan	delningsekonomisk	modell	som	finns	på	marknaden	idag	är	bilpoolen	Sunfleet	
vars	uthyrningskoncept	är	grundat	på	att	användaren	har	ett	medlemskap	som	betalas	
månadsvis.	Konsumenten	har	flera	olika	kostnadsalternativ	för	den	fasta	månadsavgiften	
men	principen	är	den	att	ju	mer	personen	betalar	i	månaden	desto	mindre	kostar	det	varje	
gång	 personen	 hyr	 en	 bil.	 Detta	 betyder	 att	 ju	 oftare	 konsumenten	 hyr	 en	 bil,	 ju	mer	
ekonomiskt	 lönsamt	är	det	att	satsa	på	ett	dyrare	medlemskap.	Sunfleet	erbjuder	även	
alternativet	att	inte	ha	någon	fast	månadsavgift	alls,	men	att	priset	för	engångshyran	då	
blir	högre.	Sunfleets	uthyrningsprincip	är	grundad	på	att	en	bil	står	oanvänd	90	procent	
av	tiden	(Sunfleet	2019).		
	
Sunfleet	 ingår	idag	i	Volvokoncernen	som	under	våren	2019	planerat	att	 lansera	en	ny	
mjukvara	för	effektiv	uthyrning.	Tjänster	heter	M	och	kommer	inte	att	vara	baserad	på	ett	
isolerat	 bokningssystem	 utan	 vara	 uppbyggd	 av	 Artificiell	 intelligens	 som	 lär	 sig	 av	
konsumentens	 användningsmönster,	 detta	 för	 att	 kunna	 anpassa	 ett	 så	 lämpligt	
erbjudande	till	konsumenten	som	möjligt	(TT	Nyhetsbyrån	2018).		
	

4.1.3 Rent	the	Runway	

Rent	the	Runway	är	ett	amerikanskt	företag	grundat	2009,	som	hyr	ut	kläder	till	kvinnor	
genom	antingen	korttidshyra	eller	prenumerationsbaserat	medlemskap	via	sin	hemsida.	
Vid	korttidshyra	får	kunden	välja	mellan	att	hyra	fyra	eller	åtta	dagar,	med	fri	leverans,	
byte	och	returnering.	Kunden	får	även	möjlighet	att	lägga	till	en	“backup	size”	utan	extra	
kostnad	för	att	vara	säker	på	att	få	hem	rätt	storlek.	Returnering	sker	via	UPS	eller	till	en	
Rent	 the	 Runway-butik.	 De	 står	 för	 kemtvätt	 efter	 returnering	 och	 har	 en	 5	 USD	
försäkringsavgift	 som	 täcker	 de	 flesta	 skador	 som	 kan	 uppkomma	 på	 ett	 plagg.	 Vid	
prenumeration	får	kunden	välja	mellan	två	olika	medlemskap,	“Update”	eller	“Unlimited”.	
“Update”	 innebär	att	kunden	får	 fyra	plagg/med	möjlighet	att	byta	en	gång	i	månaden.	
“Unlimited”	innebär	också	fyra	plagg	men	med	möjligheten	att	byta	dessa	närhelst	kunden	
vill.	Båda	medlemskapen	är	utan	bindningstid	och	hanterar	tvätt,	fri	leverans	och	returer.	
Vid	start	av	medlemskapet	får	kunden	välja	ut	ett	antal	stilar	hen	tycker	om	och	beskriva	
färger	 och	mönster	 som	 hen	 vill	 ska	 visas	 och	 inte.	 Det	 går	 även	 att	 välja	 tillfälle	 för	
hyrplaggens	användning,	såsom	fest,	arbete	eller	helg	och	Rent	the	Runway	väljer	därefter	
ut	efter	kundens	personliga	preferenser	vad	som	ska	komma	upp	 för	 just	den	kunden	
(Rent	the	Runway	2019).		
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4.1.4 Övriga	uthyrningsmodeller		

Andra	 koncept	 som	 finns	 på	 den	 svenska	 marknaden	 är	 uthyrningsföretag	 som	
Klädoteket,	 Sabina	 and	 Friends	 och	 Something	 Borrowed.	 De	 arbetar	 med	 en	
prenumerationsmodell	där	kunderna	varje	månad	får	välja	olika	många	plagg	beroende	
på	typ	av	prenumeration	och	med	viss	variation	mellan	företagen.	Kläderna	hyrs	ut	en	
månad	 i	 taget	 och	kunden	 gör	 sedan	 en	ny	beställning	 för	nästkommande	månad	och	
skickar	tillbaka	hyrda	plagg	för	tvätt	och	vidare	uthyrning.	Prisklassen	ligger	mellan	ca	
600	-	1000	kr	per	månad	för	mellan	två	och	fyra	plagg.		
	
För	att	människor	ska	kunna	anamma	nya	samhällsförändringar	i	form	av	produkter	och	
tjänster	krävs	det	att	personen	själv	känner	att	den	kan	bemästra	och	känna	sig	trygg	i	
den	 nya	 tillvaron.	 Begreppet	 är	 grundat	 i	den	 engelska	 uttrycket	 “mastery”	 med	 en	
innebörd	att	“förvänta	sig	ett	positivt	resultat	av	sin	insats”.	Denna	förväntan	beror	på	
individens	 tidigare	 erfarenheter	 av	 en	 liknande	 situation	 och	 sammanhang.	 Vilken	
innebär	att	mänskligheten	har	lättare	att	ta	till	sig	nya	produkter	och	tjänster	som	de	kan	
känna	viss	trygghet	och	igenkänningsfaktor	i	(Kristenson	&	Sjögren	2003).	Ett	exempel	
på	ett	sådant	fenomen	är	de	elskoterföretag	som	nyligen	har	exploderat	på	marknaden.	
Elskotrarna	 identifieras	 med	 vanliga	 sparkcyklar	 som	 många	 känner	 igen	 från	
barndomen,	 samtidigt	 som	 det	 är	 ett	 modernt	 fenomen	 av	 delningsekonomi.	 Med	
lansering	 2018	 har	 fenomenet	 spridits	 till	 ett	 flertal	 större	 städer	 i	 både	 Sverige	 och	
internationellt	 med	 planer	 på	 fortsatt	 expandering	 till	 studentstäder	 såsom	 Lund	
(Karlsson	2019).	Konceptet	bygger	på	att	användaren	laddar	ned	en	app	genom	vilken	
elskotern	kan	låsas	upp.	Användaren	lägger	till	sitt	betalkort	och	kostnaden	dras	därefter	
direkt	 från	kortet,	med	kostnad	per	minut	som	skotern	används.	Det	är	sedan	bara	att	
ställa	ifrån	sig	skotern	var	som	helst	och	avsluta	hyran	i	appen.		
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4.2 Pilotprojekt	

Under	sex	månader	med	start	hösten	2018	har	ett	företag	som	säljer	friluftskläder	arbetat	
med	 en	 pilotversion	 av	 en	 prenumerationstjänst	 på	 outdoorkläder.	 En	 utvald	 grupp	 i	
företagets	 kundkrets	 fick	 testa	 pilotversionen	 av	 prenumerationsmodellen	 som	
utformades	genom	att	de	fick	fyra	plagg	åt	gången	med	möjligheten	att	byta	dessa	när	de	
ville.	De	fick	välja	mellan	tre	olika	erbjudanden,	Bas,	Äventyr	eller	Special.	Bas	bestod	av	
fyra	 plagg	 åt	 gången	 med	 ett	 utbud	 anpassat	 för	 det	 vardagliga	 livet	 med	 både	
basprodukter	och	ytterplagg.	Äventyr	var	något	dyrare	per	månad	och	var	anpassat	efter	
friluftsliv	med	plagg	anpassade	att	 kunna	användas	 för	 skidåkning	och	andra	äventyr.	
Special-paketet	bestod	av	ett	varierat	utbud	av	plagg	med	en	mindre	månadskostnad	per	
plagg.	De	som	valde	detta	paket	fick	då	själva	utforma	paketet,	men	till	en	något	högre	
summa	beroende	på	vilka	produkter	de	valde.	De	fick	byta	produkter	så	ofta	de	ville,	och	
bytet	 skedde	 på	 företagets	 huvudkontor,	 positionerat	 en	 bit	 utanför	 Stockholm.	
Testpersonerna	fick	svara	på	olika	enkäter	innan	prenumerationen	startade	och	kommer	
att	 följas	upp	efter	projektets	slut	 i	maj	2019.	Kostnaden	sattes	 till	50%	av	uppskattat	
slutpris	på	prenumerationstjänsten	och	konsumenterna	fick	möjlighet	att	interagera	med	
företaget	och	ge	 feedback	under	hela	projektet	då	alla	byten	 skedde	 tillsammans	med	
anställda	på	huvudkontoret1.		

	
Målet	med	projektet	var	att	kunna	lansera	ett	sömlöst	system	där	kunden	antingen	kan	
hyra	vid	enstaka	tillfälle,	eller	skriva	upp	sig	på	prenumeration	och	därmed	kunna	nyttja	
plagg	för	många	olika	aktiviteter.	Ett	exempel	kan	vara	att	åka	Vasaloppet,	där	träningen	
drar	igång	några	månader	innan	själva	loppet	och	det	krävs	en	del	utrustning.	Så	under	
fyra	månader	 behöver	 personen	 riktigt	 bra	 produkter,	men	 när	 loppet	 sedan	 är	 över	
kommer	dessa	produkter	hänga	i	garderoben	resten	av	året.	Företaget	vill	då	erbjuda	en	
chans	 att	 hyra	 produkterna	 under	 den	 tid	 de	 används	 för	 att	 sedan	 låta	 någon	 annan	
använda	plaggen2.		

	

4.3 Logistik	för	kläduthyrning	

Vid	 uthyrning	 transporteras	 produkter	 mellan	 olika	 parter	 mer	 än	 vid	 traditionell	
konsumtion.	För	att	det	ska	bli	en	miljömässig	fördel	med	konceptet	spelar	den	logistiska	
biten	stor	roll.	I	rapporten	A	new	textiles	economy:	Redesigning	fashion´s	future,	publicerad	
av	 Ellen	 MacArthur	 Foundation	 (2017)	 beskrivs	 sex	 olika	 faktorer	 som	 spelar	 in	 på	
logistiken	i	en	uthyrningsmodell;	kostnad,	kvalitet,	information	om	var	produkten	finns,	
tillgänglighet,	bekvämlighet	samt	vårdnad	av	plagg.	För	att	lösa	kostnadsfrågan	och	det	

																																																								
1	Affärsutvecklare	och	CFO	på	Företag	X,	Seminarium	om	cirkulär	ekonomi.	Stockholm	den	4	april	2019	
	
2	Affärsutvecklare	Företag	X.	Telefonintervju	3	maj	2019	
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omfattande	 transportproblemet	 tar	 rapporten	 upp	 ett	 exempel	 med	 att	 ha	
utpositionerade	uthämtning-	och	återlämningsstationer	på	centrala	platser.	På	så	sätt	kan	
användaren	lättare	lämna	och	hämta	sina	varor	i	samband	med	andra	aktiviteter.	De	som	
hyr	kläder	förväntar	sig	inte	helt	nya	produkter	men	samtidigt	efterfrågas	att	kvaliteten	
på	varan	är	tillräcklig	för	att	personen	ska	vilja	betala	för	den.	Rapporten	beskriver	även	
att	den	hygieniska	faktorn	inte	är	så	viktig	för	konsumenter	utan	att	det	finns	en	möjlighet	
för	användare	att	kunna	skicka	varorna	direkt	mellan	varandra	 istället	 för	att	varorna	
behöver	mellanlanda	hos	företaget	först.	Problemet	som	däremot	kan	uppstå	är	om	varan	
är	defekt	när	den	anländer	till	nästa	person,	och	vem	som	då	är	skyldig	till	det.	Är	det	den	
tidigare	 konsumenten	 som	 har	 orsakat	 det	 eller	 är	 det	 något	 som	 har	 inträffat	 under	
transporten	 från	 användare	 A	 till	 B?	 Vid	 uthyrning	 är	 informationen	 om	 varans	
positionering	 mer	 viktig	 än	 vid	 traditionell	 konsumtion.	 Det	 behövs	 kontinuerlig	
uppdatering	om	var	produkten	befinner	sig,	när	den	kan	levereras	till	nästa	användare	
och	hur	länge	till	den	är	möjlig	att	ha	till	uthyrning.	Snabb	logistik	och	tillgänglighet	är	
viktigt	för	att	konsumenter	inte	ska	välja	att	köpa	sina	kläder	direkt	i	butik	istället	för	att	
hyra	dem.	Konceptet	måste	även	vara	bekvämt	för	användaren	så	att	det	 inte	blir	mer	
ansträngande	 att	 hyra	 plagg	 än	 att	 för	 att	 köpa	 i	 butik.	 För	 att	 ge	 ett	 högre	 värde	 till	
produkten	beskrivs	därför	vikten	av	att	avsändaren	paketerar	plagget	varsamt	och	inte	
slarvigt,	något	som	kan	leverera	ett	extra	mervärde	till	produkten.	Slarvig	paketering	är	
dessvärre	något	som	ofta	syns	i	den	linjära	modellen	vid	paketering	av	textila	varor	(Ellen	
MacArthur	Foundation	2017).		
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5. Teoretisk	referensram	
I	detta	kapitel	beskrivs	de	teorier	som	ligger	till	grund	för	undersökningen	för	att	ge	en	
överblick	av	begrepp	och	forskning	som	finns	inom	området	idag.	Fokus	ligger	på	
forskning	inom	kollaborativ	konsumtion	och	konsumentbeteende.		
	
Efterfrågan	 på	 kläder	 växer	 starkt	 och	 drivs	 framför	 allt	 av	 de	 snabbt	 växande	
marknaderna	i	Asien	och	Afrika.	Det	uppskattas	att	om	tillväxten	fortsätter	i	samma	takt	
som	nu	kommer	produktionen	inom	klädindustrin	att	uppgå	till	160	miljoner	ton	år	2050.	
Detta	är	en	ökning	på	mer	än	tre	gånger	av	dagens	försäljning,	vilket	kommer	ha	stora	
negativa	 effekter	 på	 miljön.	 För	 att	 möta	 efterfrågan	 och	 samtidigt	 minska	 negativa	
miljöeffekter	måste	kläder	designas	och	produceras	med	högre	kvalitet.	Först	då	 finns	
möjligheter	 att	 ändra	 nuvarande	 linjära	 affärsmodeller	 och	 det	 allmänna	 synsättet	 på	
kläder	som	något	som	används	endast	ett	fåtal	gånger	innan	de	slängs.	Studier	har	visat	
att	 om	 antalet	 gånger	 ett	 plagg	 används	 i	 genomsnitt	 fördubblas	 så	 kan	 utsläppen	 av	
växthusgaser	 i	 samband	med	klädproduktion	minskas	med	44%.	För	 att	 tillfredsställa	
snabbt	växlande	behov	och	trender	måste	vi	därmed	fokusera	på	att	utveckla	modeller	
som	inte	är	centrerade	på	ägandeskap,	som	till	exempel	kläduthyrning	(Ellen	MacArthur	
Foundation	2017).		
	
Enligt	 rapporten	 A	 New	 Textile	 Economy,	 publicerad	 av	 Ellen	 MacArthur	 Foundation	
(2017)	finns	tre	nyckelaktiviteter	som	kan	sätta	igång	skiftet	från	en	slit-och-släng	kultur	
för	kläder	mot	en	mer	cirkulär	affärsmodell.	Dessa	beskrivs	som	(A)	att	öka	utbudet	på	
korttidshyra	 av	 kläder,	 (B)	 göra	 hållbara	 plagg	 mer	 attraktiva	 och	 (C)	 att	 öka	
användningen	av	plaggen	genom	starka	varumärken	och	regleringar.		
	

5.1 Kollaborativ	konsumtion	

Uthyrning	av	varor	eller	tjänster	är	en	typ	av	kollaborativ	konsumtion,	en	affärsmodell	
som	växer	sig	allt	större,	med	fler	koncept	som	ingår	i	samlingsbegreppet.	Kollaborativ	
konsumtion	innefattar	organiserad	delning,	uthyrning,	byte	eller	gratistjänster	och	går	ut	
på	 att	 ge	 människor	 nytta	 av	 produkter	 eller	 tjänster	 med	 minskad	 kostnad	 samt	
reducerad	miljömässig	och	personlig	börda	 (Botsman	&	Rogers	2010).	Dessa	 typer	av	
tjänster	blir	allt	vanligare	med	företag	som	Wikipedia,	AirBnB,	Sunfleet	och	Uber	och	stor	
del	av	samhället	vilar	idag	till	allt	större	grad	på	en	delningsekonomi.	Delningsekonomin	
och	den	kollaborativa	konsumtionsmodellen	bygger	främst	på	att	människor	delar	med	
sig	 av	 tjänster	med	 varandra	 och	 detta	 är	 en	 trend	 som	 i	 stor	 grad	 hänger	 ihop	med	
digitaliseringen	av	samhället	och	Web	2.0	(Belk	2014).		

	
Kollaborativ	konsumtion	myntades	första	gången	som	ord	år	1978	i	tidskriften	American	
Behavioral	Scientist.	 I	artikeln	nämns	det	att	kollaborativ	konsumtion	kopplar	samman	
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människor	för	att	få	en	bättre	och	ytterligare	användning	av	produkter	och	tjänster	som	
finns	i	samhället	(Anderson,	Clarence,	Stokes	&	Rinne	2014).	Botsman	och	Rogers	nämner	
i	sin	avhandling	What's	mine	is	yours:	the	rise	of	collaborative	consumption	(2010)	de	fyra	
faktorer	som	kollaborativ	konsumtion	är	uppbyggt	av;	kunskap,	produktion,	finans	och	
konsumtion.	 I	den	kollaborativa	konsumtionen	spelar	tillgängligheten	en	större	roll	än	
rätten	 att	 äga	 och	 det	 finns	 ingen	 avstämning	 gällande	 vem	 som	 får	 “sälja”	 till	 vem.	
Säljprocessen	kan	ske	företag	sinsemellan,	från	företag	till	privatpersoner,	privatperson	
till	privatperson	liksom	privatperson	som	säljer	till	privatpersoner	genom	företag.	

	
Kollaborativ	konsumtion	blir	allt	vanligare,	men	möter	en	del	motgångar	i	både	acceptans	
av	konsumenter	och	mer	logistiska	anledningar	som	regelverk,	leverans	och	svårigheter	
att	passa	in	i	det	etablerade	affärssamhället	(Piscicelli,	Cooper	&	Fisher	2015).	Det	har	
konstaterats	att	kollaborativ	konsumtion	influeras	i	högre	grad	av	personliga	normer	och	
attityder	 än	 av	 subjektiva	 normer.	 Personliga	 genom	 att	 acceptansen	 för	 kollaborativ	
konsumtion	 bestäms	 av	 altruistiska,	 miljömässiga	 och	 egoistiska	 värderingar.	
Attitydmässiga	genom	att	viljan	till	att	medverka	i	kollaborativ	konsumtion	påverkas	av	
prisfördelar,	effektivare	användning	av	resurser	och	den	gemenskap	som	skapas	(Roos	&	
Hahn	2017).		

	
Becker-Lifehold	&	Iran	(2018)	definierar	i	sin	rapport	Collaborative	Fashion	Consumption	
fördelar,	hinder	och	framtida	möjligheter	för	kollaborativ	konsumtion	i	modebranschen.	
De	konstaterar	att	de	största	problemen	för	sådan	konsumtion	ligger	hos	konsumenten	
med	bekymmer	om	hygien,	brist	på	tillförlitlighet	och	information,	men	också	problem	
med	vanemässiga	konsumtionsmönster	och	att	konsumenter	vill	ha	ensamt	ägandeskap.	
Många	konsumenter	har	svårt,	eller	ser	helt	enkelt	ingen	anledning	att	ändra	på	invant	
beteende,	som	att	köpa	nya	kläder.	För	att	ändra	traditionell	konsumtion	till	en	som	inte	
är	baserad	på	ägandeskap	krävs	därför	en	omfattande	attitydförändring.	Det	finns	även	
stora	 utmaningar	 för	 de	 företag	 som	 vill	 starta	 denna	 typ	 av	 konsumtion	 då	 det	 är	
kostsamt	 och	 svårt	 i	 uppstarten.	 Författarna	 menar	 att	 för	 att	 få	 igång	 en	 lönsam	
kläduthyrning	 krävs	 ett	 bra	 insamlings-	 och	 distribueringssystem	 som	 är	
kostnadseffektivt,	lättillgängligt	och	möter	marknadens	behov.	Det	är	även	viktigt	att	få	
ihop	ett	starkt	nätverk	med	tillförlitlig	service	och	bra	leveranspartner	för	att	få	konceptet	
att	 gå	 runt	 och	 etablera	 sig	 på	 marknaden.	 Ytterligare	 forskning	 visar	 även	 på	 viss	
problematik	ur	miljösynpunkt	när	utsläpp	från	distribuering	räknas	in	i	modellen,	men	
överlag	 pekar	 ändå	 forskning	 på	 att	 delningssystemet	 är	 mer	 miljövänligt	 än	
nyproduktion	 (Botsman	 &	 Rogers	 2011).	 Sen	 kan	 detta	 diskuteras	 när	 det	 gäller	
uthyrning	 av	 mindre	 produkter,	 såsom	 kläder	 då	 tester	 främst	 har	 gjorts	 på	
delningstjänster	såsom	bilpooler	(Frenken	&	Shor	2017).	Det	finns	dock	stora	ekologiska	
fördelar	i	och	med	förlängning	av	produkternas	livscykel	och	ökad	användning	av	varje	
produkt	 samt	 ett	 ökat	 värde	 för	 kunden	med	 ett	 stärkt,	 långvarigt	 förhållande	mellan	
kund	och	företag	(Becker-Lifehold	&	Iran	2018).		
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5.2 Konsumentbeteende	

Genom	 ett	 forskningsprojekt	 drivet	 av	 socialantropologen	 Staffan	 Appelgren	
analyserades	hur	köpare	och	säljare	förhåller	sig	till	föremål	på	en	second	hand-marknad.	
Studien	konstaterade	att	människor	 inte	 längre	är	beroende	av	att	 äga	 saker	 i	 samma	
utsträckning	som	tidigare.	 Istället	 finns	det	en	önskan	om	att	ha	tillgång	till	mer	saker	
men	att	inte	behöva	förvara	och	underhålla	dem.	2010-talets	människor	strävar	efter	en	
mer	minimalistisk	och	flexibel	livsstil,	då	människor	idag	snarare	kategoriserar	varandra	
efter	 vad	 de	 har	 för	 möjligheter	 och	 inte	 vilka	 saker	 de	 äger	 (Grönblad	 2015).		
	

Människor	 har	 en	 komplex	 relation	 till	 kläder	 som	 influeras	 av	 en	 rad	 olika	 motiv.	 I	
rapporten	A	New	Textile	Economy	(2017)	sammanställs	dessa	motiv	baserat	på	ett	antal	
olika	 källor	 som	 hanterar	 konsumentbeteende,	 trendspaning	 inom	 textilbranschen,	
modedesign	och	textilekonomi	till	praktiska-,	känslomässiga-	och	sociala	motiv.	Praktiska	
motiv	beskrivs	som	fynd,	tillgänglighet	och	utbyte	av	kläder.	Ytterligare	praktiska	motiv	
är	behovet	av	värme,	skydd,	 funktion	och	komfort.	Känslomässiga	motiv	beskrivs	med	
lojalitet	 till	 varumärket,	 plaggets	 unikhet,	 shopping	 som	 “terapi”	 och	 belöning,	
tillsammans	med	 en	 vilja	 att	 se	 bra	 ut,	 uttrycka	 sin	 stil	 och	 personlighet	 och	 utstråla	
självsäkerhet.	 De	 sociala	motiven	 definieras	 som	 shoppingupplevelse,	 presentköp	 och	
grupptryck	i	samband	med	en	vilja	av	att	demonstrera	värderingar	och	status,	att	passa	
in	och	bli	beundrad	(se	figur	1).		

	
Figur	1	Konsumtionsmotiv	(Ellen	MacArtur	foundation	2017)	
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I	samma	rapport	identifieras	även	sex	olika	typer	att	konsumenter.	Konsument	ett,	vars	
mål	 är	 att	 kunna	 handla	 till	 ett	 så	 billigt	 pris	 som	 möjligt	 genom	 användning	 av	
rabattkuponger,	 medlemserbjudanden,	 reatillfällen	 och	 via	 olika	 interneterbjudanden.	
Alltså	en	person	som	föredrar	att	fynda.	Konsument	nummer	två	beskrivs	som	en	person	
som	vill	skilja	sig	från	normen,	köper	via	fristående	butiker	och	är	ute	efter	nya	trender	
och	idéer	inom	mode.	Konsument	nummer	tre	är	motsatsen	till	konsument	två	och	gör	
allt	 för	 att	 smälta	 in	 i	mängden.	 Konsument	 fyra	 är	 personen	 som	 gärna	 undviker	 att	
shoppa,	 går	 inte	 runt	 i	 butiken	 utan	 direkt	 till	 en	 produkt	 som	 liknar	 tidigare	 plagg	
personen	haft	för	att	sedan	gå	till	kassan.	Är	kön	till	kassan	för	lång,	struntar	konsumenten	
i	 att	 genomföra	 köpet	 och	 lämnar	 butiken.	 Denna	 person	 handlar	 främst	 online.	
Konsument	fem	är	personen	med	strävan	efter	att	se	ut	som	en	kändis,	är	uppdaterad	om	
kändisvärlden,	de	nyaste	 trenderna	och	bär	gärna	kläder	 från	specialkollektioner.	Den	
sista	 konsumenten	 är	 miljömedveten,	 köper	 främst	 miljövänliga	 märken,	 inget	 fast-
fashion	och	försöker	hitta	nya	användningsområden	för	gamla	plagg	för	att	förlänga	dess	
livslängd.	 De	 konsumenttyper	 som	 enligt	 rapporten	 skulle	 vara	 mottagliga	 för	 ett	
uthyrningskoncept	av	kläder	visas	i	figur	2,	och	är	konsument	två	(som	vill	skilja	sig	från	
mängden),	 konsument	 tre	 (som	vill	 smälta	 in),	 konsument	 fem	 (kändis-wannabe)	 och	
konsument	sex	(den	miljömedvetna)	(Ellen	MacArthur	Foundation	2017).		

	

	
Figur	2	konsumenttyper	(Ellen	MacArthur	foundation	2017)	

	
	 	



26	
	

I	sitt	TedTalk	“Hur	man	gör	det	lättare	att	välja”	(2011)	presenterar	Sheena	S.	Lyengar,	
professor	i	Business	in	the	Management	Department,	faktorer	som	spelar	in	på	vad	som	
påverkar	 konsumenter	 i	 en	 valprocess.	 I	 studien	 beskriver	 hon	 en	 undersökning	 som	
gjordes	i	en	butik	med	ett	extremt	stort	utbud	av	olika	sorter	av	samma	vara.	Butiken	hade	
till	exempel	ett	utbud	av	348	stycken	olika	marmeladsorter.	Vad	undersökningen	skulle	
visa	på	var	om	det	var	mer	eller	mindre	effektivt	att	ha	ett	stort	utbud	av	marmeladsorter.	
De	placerade	först	ut	sex	stycken	marmeladburkar	på	ett	bord	för	provsmakningen.	Sedan	
placerade	de	ut	ytterligare	18	burkar,	så	att	de	istället	hade	24	stycken	burkar	på	bordet	
för	 provsmakning	 för	 att	 se	 hur	 det	 påverkade	 konsumenterna.	 Vad	 som	 visades	 av	
experimentet	var	att	när	det	bara	fanns	sex	burkar	framme	på	bordet	stannade	40%	av	
de	förbipasserande	människorna	och	när	det	fanns	24	burkar	framme	för	provsmakning	
stannade	60%.	De	undersökte	även	hur	många	av	de	som	stannade	som	faktiskt	köpte	
med	sig	en	burk	marmelad.	Det	visar	sig	att	endast	3%	av	de	som	hade	stannat	vid	bordet	
när	det	var	24	burkar	på	bordet	köpte	en	burk	marmelad.	I	fallet	där	det	fanns	sex	burkar	
på	 bordet	 var	 det	 dock	 hela	 30%	 av	 de	 som	 stannade	 som	 valde	 att	 köpa	 en	 burk	
marmelad.	Detta	betyder	att	det	var	sex	gånger	så	effektivt	ur	ett	försäljningsperspektiv	
att	ha	färre	produkter	presenterade	på	bordet	(Lyngear	2011).	
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6. Resultat	
I	detta	kapitel	presenteras	resultatet	av	den	kvantitativa	undersökningen	med	
cirkeldiagram,	samt	en	sammanställning	av	kvalitativa	data	med	information	som	är	
relevant	för	att	senare	kunna	besvara	frågeställningarna.		

6.1 Resultat	av	kvantitativ	undersökning	

Den	kvantitativa	undersökningen	resulterade	i	108	svar	som	nedan	presenteras	i	diagram	
med	 tillhörande	 beskrivning.	 I	 efterföljande	 del	 presenteras	 sedan	 samband	 mellan	
svaren	i	olika	frågorna	genom	bivariat	och	multivariat	analys.		
	

	
Figur	3	Enkätfråga	ett	

Majoriteten	av	respondenterna	i	undersökningen	tillhör	åldersgruppen	18–29	år.	Denna	
åldersgrupp	följs	av	personer	i	kategorin	50–59	år.	Åldersgruppen	med	minst	deltagande	
är	40–49	åringar	(3,7%)	(se	figur	3).		

___________________________________	
	

	 	



28	
	

	

	

Figur	4	Enkätfråga	två	

Denna	 fråga	 fick	 relativt	 jämn	 spridning	 över	 svarsalternativen	 flera	 dagar	 i	 veckan,	
enstaka	gång	i	veckan,	någon	gång	i	månaden	och	endast	vid	specifika	säsongsaktiviteter	
ex.	 sportlov	 etc.	Det	 är	 endast	 1,9	%	 av	 respondenterna	 som	 har	 svarat	 att	 de	 aldrig	
använder	sig	av	friluftskläder,	vilket	betyder	att	svaren	som	studien	fått	in	är	relevanta,	
då	98,9%	av	personerna	använder	sig	av	friluftskläder	(se	figur	4).	

___________________________________	
	

	
	
Figur	5	Enkätfråga	tre	

Drygt	hälften	av	personerna	angav	att	de	köper	nya	friluftskläder	någon	gång	om	året,	
följt	av	svarsalternativet	mer	sällan.	Detta	visar	på	att	majoriteten	av	respondenterna	inte	
har	något	större	behov	av	att	köpa	nya	friluftskläder	mer	än	någon	gång	per	år	(se	figur	
5).	

___________________________________	
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Figur	6	Enkätfråga	fyra	

Diagrammet	 ovan	 presenterar	 hur	 intresserade	 respondenterna	 hade	 varit	 av	 en	
prenumerationstjänst	av	friluftskläder	istället	för	att	köpa	nytt.	Diagrammet	visar	att	mer	
än	hälften	av	respondenterna	är	positiva	till	en	prenumerationstjänst,	räknat	även	de	som	
är	intresserade	av	att	veta	mer	om	konceptet.	Svarsalternativet	med	högst	respons	är	att	
vilja	veta	mer	om	konceptet	innan	vidare	åsikt	om	det	(se	figur	6).	
	

___________________________________	
	

	
Figur	7	Enkätfråga	fem	

På	ovanstående	fråga	fick	respondenterna	som	valde	alternativen	“helt	ointresserad”	och	
“lite	intresserad”	gå	vidare	och	svara	på	vad	som	hindrar	dem	från	att	vara	intresserade	
av	 en	 uthyrningstjänst.	 Överlägsen	 majoritet	 svarade	 här	 att	 de	 vill	 ha	 sina	 kläder	
tillgängliga	hela	tiden.	Flera	anser	också	att	de	redan	har	allt	de	behöver,	och	vissa	anser	
det	ohygieniskt	att	hyra	kläder	som	använts	av	andra	innan	(se	figur	7).	Respondenterna	
fick	även	möjligheten	att	själva	formulera	anledningen	till	att	de	inte	är	intresserade.	De	
öppna	svaren	presenteras	nedan	(se	tabell	3).	
	
	

Av hygieniska skäl
Har redan allt jag behöver
Vill ha mina kläder tillgängliga hela tiden
Använder inte friluftskläder tillräckligt ofta
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Tabell	3	Öppna	svar	från	enkätfråga	fem	

“Vill	veta	vilket	skick	de	är	i,	om	de	är	slitna	eller	inte”	

“Svårt	att	hitta	rätt	storlek”	

“Oftast	använder	jag	mina	grejer	så	mycket	att	jag	hinner	slita	ut	de	på	något	år	så	känns	
inte	motiverat	att	hyra	då	och	då”	

“Vill	ha	mina	kläder	tillgängliga	hela	tiden,	annars	kommer	jag	inte	att	gå	på	äventyr”	

	
___________________________________	

	

	
Figur	8	Enkätfråga	sex	

I	 cirkeldiagrammet	 ovan	 presenteras	 vilket	 prenumerationsalternativ	 som	
respondenterna	prefererar.	Paketerbjudandet	är	överlägset	populärast.	Ett	erbjudande	
som	skulle	kunna	innefatta	att	personen	exempelvis	åker	skidor	under	bestämd	tid	och	
under	denna	tid	få	ihopsatta	klädpaket	som	är	lämpliga	för	just	skidåkning.	När	personen	
sedan	anser	sig	ha	använt	klart	produkterna,	byts	produkterna	mot	nya	för	nästa	aktivitet.	
På	detta	sätt	kommer	produkterna	inte	hänga	oanvända	i	en	garderob	under	den	tid	de	
inte	används	som	de	hade	gjort	om	personen	istället	hade	köpt	produkterna.	Istället	kan	
de	att	användas	av	en	ny	konsument	och	därmed	ge	produkten	en	längre	användningstid.	
Därefter	anser	respondenterna	det	attraktivt	med	möjligheten	att	byta	produkter	när	som	
helst,	följt	av	att	betala	en	fast	månadsavgift	och	kunna	hyra	vad	de	vill,	när	de	vill	(se	figur	
8).		

___________________________________	
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Figur	9	Enkätfråga	sju	

I	diagrammet	ovan	presenteras	respondenternas	prioriteringar	i	ett	uthyrningskoncept	
för	friluftskläder.	En	majoritet	av	respondenterna	anser	tillgänglighet	och	enkel	logistik	
vara	allra	viktigast.	Därefter	anses	det	viktigt	att	produkterna	är	personligt	anpassade	
utefter	varje	konsument	och	dennes	aktiviteter,	följt	av	ett	förmånligt	pris	och	stort	utbud	
av	modeller	 och	 produktfärger.	 Få	 av	 respondenterna	 anser	 det	 viktigt	 att	 flera	 olika	
varumärken	finns	tillgängliga	(se	figur	9).		

___________________________________	

	

Figur	10	Enkätfråga	åtta	

I	ovanstående	fråga	fick	respondenterna	kryssa	i	vilken	logistiklösning	de	hade	velat	se	i	
uthyrningskonceptet.	Cirkeldiagrammet	visar	att	ungefär	lika	många	anser	det	smidigast	
att	beställa	online	och	få	varorna	hemskickade	som	att	prova	ut	och	hämta/lämna	varorna	
i	butik.	Att	ha	centrala	obemannade	ut-	och	inlämningsplatser	visade	sig	vara	det	minst	
attraktiva	alternativet	(se	figur	10).		

___________________________________	
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Figur	11	Enkätfråga	9	

I	diagrammet	ovan	visas	att	de	flesta	av	respondenterna	i	undersökningen	även	hade	varit	
intresserade	av	annan	utrustning	än	friluftskläder	i	en	uthyrningstjänst	(se	figur	11).		

___________________________________	
	
	

	
Tabell	4	Bivariat	samband	mellan	konsumentens	ålder	och	vilken	typ	av	logistik	de	föredrar	i	ett	
uthyrningskoncept	
	

	
I	 tabell	 4	 visas	 hur	 förhållandet	 mellan	 åldersgrupp	 och	 logistiklösning	 för	
uthyrningskonceptet	står	till	varandra.	Främst	den	yngre	generationen	(18-29	år)	samt	
åldersgruppen	 50-59	 år	 är	 intresserade	 av	 konceptet	 att	 beställa	 online	 och	 sedan	 få	
produkten	hemlevererad.	I	nästa	alternativ	visas	att	en	majoritet	av	åldersgruppen	40-49	
år	hade	föredragit	konceptet	av	att	prova	och	hämta	i	butik.	Samma	alternativ	visar	att	
även	åldersgrupperna	30–39	år	och	60–69	år	hade	föredragit	denna	logistiska	lösning.	De	

	 	 	 Logistikpreferens	 	
	 	 	 	 	 	

	 	 Beställ	online	
och	få	

hemskickat	

Prova	och	
hämta	ut	i	butik	

Boka	online	och	
hämta	

ut/lämna	i	
butik	

Centrala	obemannade	
ut/inlämningsstationer	

		 		
Ålder		18-29	(61)	 43%	(27)	 31%	(19)	 13%	(8)	 13%	(8)	

	 30-39	(10)	 30%	(3)	 60%	(6)	 10%	(1)	 	0%	(0)	

	 40-49	(4)	 25%	(1)	 75%	(3)	 	0%	(0)	 	0%	(0)	

	 50-59	(21)	 43%	(9)	 38%	(8)	 14%	(3)	 5%	(1)	

	 60-69	(12)	 17%	(2)	 50%	(6)	 25%	(3)	 8%	(1)	

	 Summa(108)	 42	 42	 15	 0	
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två	sista	alternativet	har	inte	fått	samma	genomslag	och	det	är	endast	i	gruppen	60–69	år	
som	procentantalet	har	uppnått	25	%	i	de	sistnämnda	alternativen	(se	tabell	4).	
	
	
Tabell	5	Bivariat	samband	mellan	hur	ofta	konsumenten	använder	sig	av	friluftskläder	och	vilket	
uthyrningskoncept	som	de	anser	mest	attraktivt	

	 	 	 Prefererat	uthyrningskoncept	 	
	 	 	 	 	 	
	 	 Månads-	

prenumeratio
n	

Paketerbjudand
e	baserat	på	
aktivitet	

Möjlighet	att	
byta	

produkter	när	
som	helst	

Fast	månadsavgift	
och	kunna	hyra	
vad	jag	vill,	när	

jag	vill	

	 	

	 		

	 Flera	dagar	i	
veckan	(36)	

0%	 52%	(19)	 22%	(8)	 25%	(9)	
	

	 Enstaka	gång	i	
veckan	(19)	

0%	 63%	(12)	 21%	(4)	 16%	(3)	
	

Användning	
av	

friluftskläde
r	

Några	gånger	i	
månaden	(22)	

0%	 59%	(13)	 36%	(8)	 5%	(1)	

	 Endast	vid	
speciella	
säsongsaktivitete
r	(29)	

0%	 76%	(22)	 24%	(7)	 0%		

	
	 Aldrig	(2)	 0%	 0%	 100%	(2)	 0%	
	
	
I	 tabell	 5	 presenteras	 resultatet	 av	 en	 bivariat	 analys	 där	 variablerna	 består	 av	 hur	
frekvent	 konsumenten	 använder	 sig	 av	 friluftskläder	 och	 hur	 de	 hade	 önskat	 att	
uthyrningskonceptet	 skulle	 se	 ut.	 Paketerbjudantet	 är	 överlägset	 populärast,	 speciellt	
bland	 de	 konsumenter	 som	 använder	 sig	 av	 friluftskläder	mer	 sällan.	 Bland	 dem	 som	
använder	det	oftare	är	även	de	två	senare	alternativen	(möjlighet	att	byta	produkter	när	
som	helst	och	fast	månadsavgift	med	fri	hyra)	relativt	populära.	Månadsprenumeration	
är	inte	önskvärt	hos	någon	av	kategorierna	(se	tabell	5).	

___________________________________	
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Tabell	6	Multivariat	samband	mellan	respondenternas	åldersgrupp,	hur	frekvent	de	använder	friluftskläder	
och	deras	intresse	av	uthyrningskonceptet	

	
	
Tabell	6	presenterar	ett	multivariat	samband	mellan	åldersgrupp,	intresse	för	konceptet	
och	hur	ofta	respondenten	använder	 friluftskläder.	Här	tydliggörs	det	att	bland	18-29-
åringar	är	intresset	relativt	stort	för	ett	prenumerationsbaserat	uthyrningskoncept.	Detta	
gäller	speciellt	för	de	personer	som	använder	friluftskläder	flera	gånger	i	månaden	eller	
mer.	 Vi	 kan	 även	 se	 att	 bland	 de	 som	 endast	 använder	 friluftskläder	 vid	 speciella	
säsongsaktiviteter	är	intresset	för	att	hyra	sina	kläder	lågt	i	alla	åldersgrupper.	Bland	18-
29-åringar	är	30%	helt	ointresserade	av	ett	prenumerationsbaserat	uthyrningskoncept.	
Brist	på	 respondenter	 i	 åldersgruppen	40-49	gör	det	 svårt	att	 läsa	av	ett	 resultat	 från	
dessa	 konsumenter.	 I	 åldersgruppen	 50-59	 är	 intresset	 av	 att	 hyra	 friluftskläder	 lågt	
överlag,	både	bland	de	som	använder	friluftskläder	frekvent	och	de	som	inte	gör	det	(se	
tabell	6).		

___________________________________	
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6.2 Resultat	av	kvalitativ	undersökning	
6.2.1 Resultat	av	fokusgrupp	

De	punkter	som	togs	fram	och	diskuterades	mest	ingående	visas	i	tabell	7	nedan.		
	
Tabell	7	Fokusgruppdiskussion	

Logistikförslag	
Viktiga	

preferenser	

Hur	skall	
kunder	
lockas?	

Produkter	som	kan	
tänkas	hyras	 Antal	byten	

Byten	i	butik	
med	filialer	i	
mindre	städer	

Enkel	logistik	 Prisvärt	 Skalplagg	 Säsongsbaserade	
paket	

"Tupperware-
party”	med	

privatpersoner	
som	sköter	
uthyrningen	

Möjlighet	att	
välja	själv,	
men	också	få	
förslag	

anpassat	efter	
din	

profil/aktivitet	

Även	finnas	
på	

landsbygden	

Tjocka	jackor,	
dun/expeditionsjacker	

Aktivitets-	
baserat	då	man	
vill	hyra	plagg	
för	aktiviteter	
man	inte	

vanligtvis	gör	

		 Personlig	
service	

Skapa	ett	
“community”	

Tunn	
dunjacka/mellanlager/väst	

		

		
Prisvärt	

jämfört	med	
köp	

Skapa	en	
story	kring	
produkten	
efter	att	man	
hyrt	den,	
skicka	

vidare	till	
nästa	person	

Våtdräkt,	torrdräkt	 		

		

Inte	för	
ömtåliga	
produkter,	
reparations-
vänliga	plagg	

Skapa	
personlig	
profil	

Barnkläder	 		

		
Kunna	prova	
och	känna	

		

Handskar	 		
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Fokusgruppen	inleddes	med	att	diskutera	vilken	typ	av	produkter	respondenterna	kunde	
tänka	sig	att	hyra	och	det	framgick	att	de	var	mer	villiga	att	hyra	produkter	som	inte	bärs	
närmast	kroppen	på	grund	av	hygieniska	skäl.	Vid	vidare	diskussion	visade	det	sig	att	
detta	 främst	är	en	mental	spärr	då	 ingen	av	respondenterna	har	något	emot	att	sova	 i	
hotellakan	som	använts	av	många	människor	innan	dem.	De	var	även	överens	om	att	det	
skulle	kännas	lättare	att	bära	ett	plagg	om	de	vet	vem	som	haft	plagget	innan.	Respondent	
3	 säger	 på	 frågan	 om	 vad	 som	 hade	 fått	 hen	 att	 ändra	 inställning	 till	 hygieniska	
begränsningar	att	hyra	“kanske	om	man	vet	lite	vem	det	är,	om	man	fått	se	en	bild	eller	om	
man	vet	iallafall	från	vilken	grupp	av	personer	plagget	kommer”.	Från	detta	spann	samtalet	
vidare	till	att	skapa	ett	community	bland	de	som	hyr	där	användaren	efter	hyrperiodens	
slut	kan	skriva	ihop	en	historia	vad	plagget	använts	till.	Detta	skulle	enligt	respondenterna	
leda	 till	 en	 gemenskap	 bland	 användarna	 och	 skapa	mervärde	 för	 produkterna.	 Detta	
spinner	även	vidare	på	frågan	om	vad	som	skulle	kunna	få	konsumenter	att	övergå	från	
att	köpa	till	att	hyra	sina	kläder	och	det	konstaterades	att	det	kommer	krävas	ett	visst	
mervärde	i	att	hyra	sina	produkter	jämfört	med	att	köpa	dem.	Respondent	1	säger	”Jag	
gillar	 den	 här	 tanken	 på	 vem	 som	 har	 haft	 plagget	 innan	 och	 att	 bygga	 någon	 typ	 av	
community	 runt	 att	 vi	 har	 haft	 samma	 jacka”.	 Respondent	 3	 stämmer	 in	 med	
kommentaren	“att	man	får	lite	av	en	gemenskapskänsla”.	Ett	annat	förslag	som	gavs	var	
att	skapa	en	form	av	Tupperware-koncept,	där	en	representant	för	projektet	bjuder	hem	
konsumenter	till	sig	för	att	byta	hyrprodukter.	Respondenterna	pratar	om	hur	människor	
intresserade	av	friluftsliv	ofta	också	är	intresserade	av	att	träffa	andra	likasinnade,	vilket	
ett	sådant	koncept	hade	hjälpt	till	med.	
	
Ett	exempel	togs	även	upp	om	ett	secondhandföretag,	där	respondent	3	berättar	att	“när	
man	 skickar	 tillbaka	 en	 vara	 så	 får	man	 skicka	med	 en	 liten	 lapp	med	 en	 hälsning,	 till	
exempel	ta	gärna	väl	hand	om	det	här.	Det	är	väldigt	trevligt	och	roligt	och	som	ger	något	
extra.	Respondent	1	stämmer	in	och	säger	att	“det	ger	lite	story	om	var	plagget	har	varit	
tidigare,	en	byxa	som	varit	med	vid	bestigningen	av	Mount	Everest	eller	så.	En	aspekt	som	
också	togs	upp	är	att	det	ofta	finns	mycket	minnen	till	sina	friluftskläder,	just	för	att	de	
har	använts	vid	speciella	äventyr.	Respondent	3	säger	att	“det	blir	nästan	som	en	relation	
med	den	typen	av	kläder	och	det	kanske	är	det	som	hindrar	vid	uthyrning”.	Respondent	2	
instämmer	 och	 säger	 att	 “det	 kan	 vara	 liten	 av	 en	 sorg	 när	 ens	 favoritplagg	 kastar	 in	
handduken	och	den	relationen	får	man	ju	inte	riktigt	då	om	man	hyr”.	Respondent	1	möter	
med	kommentaren	att	“man	kan	ersätta	den	relationen	med	att	fylla	med	andras	stories	
om	vad	de	har	haft	plaggen	till”.		
	
Respondenterna	 fick	 även	 frågan	 om	 hur	 ofta	 de	 skulle	 vilja	 byta	 plaggen	 i	 en	
prenumerationsbaserad	uthyrningsmodell	och	det	framgick	att	de	inte	anser	sig	behöva	
nya	kläder	oftare	än	var	tredje	månad/vid	byte	av	säsong.	Månatliga	byten	ansåg	de	alla	
överflödigt	när	det	gäller	just	friluftskläder	då	de	gärna	använder	sådana	kläder	över	en	
längre	period.	Respondent	3,	som	använder	friluftskläder	något	mer	sällan	än	respondent	
1	och	2	var	mer	 intresserad	av	engångshyra	för	att	kunna	testa	på	aktiviteter	hen	inte	
vanligtvis	sysslar	med.	Respondenterna	talade	även	om	hur	de	inte	bryr	sig	lika	mycket	
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om	att	ha	nya	grejer	när	det	gäller	friluftsplagg,	och	respondent	1	förklarar	att	hen	“köper	
mer	på	need	än	på	want”.	Att	därför	kunna	komponera	kommande	säsongspaket	själv,	
utifrån	de	aktiviteter	som	planeras	och	de	plagg	i	garderoben	som	behöver	bytas	ut	var	
viktigt	för	samtliga	respondenter.		
	
Ytterligare	faktorer	som	var	viktiga	för	respondenterna	är	personlig	service,	tillgänglighet	
även	 utanför	 de	 stora	 städerna,	 engagemang	 och	 möjlig	 kontakt	 med	 företaget.	 Det	
diskuterades	möjligheter	 att	 skapa	 en	 personlig	 profil	 där	 användaren	 lägger	 in	 vilka	
aktiviteter	den	söker	plagg	för	tillsammans	med	kroppsmått	och	andra	preferenser.	Detta	
för	att	kunna	 få	personliga	erbjudanden	och	minska	 risken	 för	att	plagget	 inte	passar.	
Respondent	1	pratar	om	kroppsscanning	som	framtida	möjlighet	för	att	kunna	få	plagg	
som	 passar	 perfekt	 och	 de	 andra	 håller	 med	 om	 att	 det	 är	 en	 intressant	 möjlighet.	
Fokusgruppen	avslutades	med	en	allmän	diskussion	om	vad	som	behöver	göras	för	att	få	
konsumenter	att	hyra	istället	för	att	köpa	sina	plagg.	Respondenterna	var	överens	om	att	
det	behövs	stora	sociala	förändringar	från	botten,	vilket	behöver	ske	över	en	lång	period.	
De	diskuterar	hur	det	är	okej	att	sätta	begagnade	kläder	på	sina	barn,	men	att	vuxna	är	
betydligt	svårare	att	övertala.	Respondent	2	pratar	om	hur	vi	är	samlare	som	inte	vill	göra	
oss	av	med	saker	och	att	vi	gillar	att	äga.	Respondent	1	menar	också	att	prislappen	är	
viktig,	 medan	 respondent	 3	 går	 vidare	med	 att	 det	 är	 viktigt	 att	 nischa	 sig	 för	 att	 få	
konsumenter	att	ändra	sig.	Det	går	inte	att	satsa	på	att	få	med	alla,	men	om	man	riktar	sig	
lite	smalare	mot	en	speciell	kundgrupp	är	det	lättare	att	träffa	rätt	och	få	människor	att	
ändra	sig.		

6.2.2 Intervju	med	affärsutvecklare	på	företag	X	

I	intervjun	med	affärsutvecklaren	på	företag	X	framgick	det	att	de	största	svårigheterna	
de	 stött	 på	 i	 pilotprojektet	 var	 logistikproblem	men	 att	 projektet	 överlag	 fått	 väldigt	
positiv	respons.	 Intresset	 för	projektet	var	enormt	med	sju	gånger	 fler	sökande	än	det	
fanns	platser	i	testpiloten.	Hen	berättar	att	målet	med	projektet	är	att	kunna	lansera	ett	
sömlöst	system	där	kunden	antingen	kan	hyra	vid	enstaka	tillfälle,	eller	skriva	upp	sig	på	
prenumeration	 och	 därmed	 kunna	 nyttja	 plagg	 för	 många	 olika	 aktiviteter.	 Enligt	
affärsutvecklaren	behövs	bra	digitala	lösningar	behövs	för	att	kunden	ska	kunna	se	vad	
som	finns	inne,	anpassat	efter	önskad	aktivitet.	I	projektet	har	det	även	varit	svårt	med	
logistiken	i	och	med	byte	och	retur	av	produkter	då	kunden	varit	tvungen	att	ta	sig	relativt	
långt	utanför	stan	för	att	byta	produkter.	Affärsutvecklaren	menar	på	att	centrala	platser	
för	byte	och	retur	av	produkter	är	mycket	viktigt,	både	av	miljömässiga	och	logistiska	skäl,	
precis	som	att	få	kunden	att	känna	att	det	finns	många	plagg	tillgängliga,	även	om	utbudet	
är	relativt	litet.		
	
Under	intervjun	poängteras	att	det	finns	möjlighet	att	vara	extra	generös	gällande	antalet	
gånger	som	byte	kan	ske.	Även	om	konsumenterna	har	möjlighet	till	obegränsade	byten,	
är	 det	 inte	 troligt	 att	 detta	 utnyttjas.	 Att	 ha	många	 byten	 som	 säljargument	 är	 därför	
mycket	 effektivt.	 I	 intervjun	menar	 affärsutvecklaren	 på	 att	 prenumerationsuthyrning	
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inte	är	något	som	kommer	slå	igenom	snabbt	utan	kommer	behöva	växa	fram	med	tiden.	
Då	 det	 konsumtionssätt	 som	 finns	 på	 marknaden	 idag	 har	 använts	 i	 40	 år	 kommer	
omställningen	att	vara	lång.	Det	är	dock	viktigt	att	starta	en	förändring	och	att	gå	tillbaka	
till	 det	 tankesätt	 som	 fanns	 innan	 masskonsumtionen,	 eftersom	 jordens	 resurser	 är	
begränsade.		

6.2.3 Kvalitativ	enkät	med	medverkande	i	pilotprojektet	
I	samband	med	pilotprojektet	skickades	en	kvalitativ	enkät	ut	där	medverkande	fick	svara	
på	vad	de	anser	om	projektet.	Det	generella	upplägget	ser	användarna	mycket	positivt	på,	
både	 som	 ett	 intressant	 och	 framtida	 sätt	 att	 konsumera	 nya	 produkter,	 den	 positiva	
miljöpåverkan	och	konceptets	uppbyggnad.	Då	detta	endast	vara	en	pilotversion	av	ett	
möjligt	framtida	projekt	påpekas	dock	vissa	brister.	Ett	urval	av	svaren	från	enkäterna	
presenteras	nedan.		
	
En	del	är	tveksamma	till	att	prissättningen	kommer	vara	hållbar	om	projektet	startar	på	
riktigt.	I	pilotversion	fick	deltagarna	betala	50%	av	den	sedan	tänkta	kostnaden	för	att	
projektet	ska	vara	lönsamt	för	företaget.	Många	anser	att	det	dubbla	priset	är	för	mycket	
pengar.	En	person	har	poängterat	att	“denna	typ	av	kläder	som	är	så	pass	hållbara	och	
används	under	så	många	år	kan	resultera	i	att	många	känner	att	det	blir	för	dyrt.	För	de	
pengarna	per	år	så	går	det	att	köpa	en	rätt	bra	uppsättning	kläder	som	i	vissa	fall	håller	sju	
till	åtta	år”.	Samma	person	ser	däremot	att	erbjudandet	kan	vara	relevant	för	dem	som	
har	stort	miljöfokus	eller	är	"säsongsextrema"	och	gärna	vill	ha	de	senaste	produkterna	
på	marknaden.	Det	finns	däremot	ett	större	intresse	av	att	fortsätta	betala	det	pris	som	
de	 gjort	 under	 projektet.	 En	 av	 deltagarna	 har	 svarat	 att	 “priset	 som	 vi	 betalar	 känns	
rimligt.	 “Om	 priset	 ökar	markant	 så	 tror	 jag	 inte	 att	 jag	 skulle	 vara	 intresserad	 av	 att	
fortsätta.	Anledningen	 till	 det	är	att	 jag	 till	 stor	del	 redan	har	mycket	av	 samma	 typ	av	
kläder	som	ni	erbjuder,	bland	annat	skidjackor,	mellanlager	osv”.	
	
Flera	påpekar	att	 logistiken	 för	byte	av	produkter	var	krånglig	och	svår	 framförallt	då	
platsen	för	byte	var	på	kontoret	som	är	positionerat	en	bit	ut	från	stadskärnan.	En	person	
har	svarat:	“För	att	konceptet	med	att	byta	kläder	ska	fungera	tror	jag	att	ni	blir	tvungna	
att	ha	bytesmöjligheten	i	nästan	alla	era	butiker.	Jag	bor	på	andra	sidan	stan	och	har	lite	
långt	att	åka	till	ert	huvudkontor	ifall	jag	skulle	vilja	byta	ett	klädesplagg”.	“Blev	inte	av	att	
jag	åkte	och	byter	plagg.	Främst	för	att	det	tar	lite	tid	-	och	blir	en	rejäl	omväg	för	mig”.	Ett	
annat	 alternativ	 som	gavs	 var	 “Möjlighet	 att	 byta	 via	 postorder	 i	 framtiden	 skulle	 göra	
systemet	än	mer	tillgängligt	för	brukaren”.	
	
Ett	flertal	menar	på	att	sortimentet	var	för	litet	och	bör	ha	varit	lika	stort	som	det	sedan	
är	tänkt	att	vara	i	den	riktiga	modellen	samt	att	urvalsprocessen	inte	var	passande	för	
projektet.	Många	påpekar	att	de	kände	sig	besvikna	med	de	produkter	de	fått	just	för	att	
de	hellre	hade	velat	ha	andra	produkter	som	redan	var	utplockade.	“Fel	tillfälle	för	”först	
till	kvarn”-lösning.	Hade	varit	bättre	med	ett	showroom	med	de	tillgängliga	plaggen	endast	
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för	 utprovning	 och	 beställning	 och	 sedan	 upphämtning	 efter	 ett	 par	 dagar”.	 “Det	 enda	
negativa	var	att	plaggen	bara	fanns	i	ett	exemplar	vid	utlåningstillfället,	vilket	gjorde	att	
man	kanske	inte	kom	hem	med	det	man	helst	ville	ha”.	“Att	man	får	plagg	som	man	ville	ha	
och	 inte	 de	 som	 var	 kvar	 tror	 jag	 är	 centralt	 för	 huruvida	 det	 upplevs	 som	prisvärt”	är	
respons	som	getts	gällande	utbudet.	En	återkommande	efterfrågan	av	produktgrupp	var	
jackor.	“Hade	kunnat	vara	fler	jackor	att	välja	mellan”.	“Min	hoodtröja	är	mjuk	och	skön	och	
de	två	t-shirts	jag	valt	känns	också	väldigt	bra	i	tyget.	Sådana	typer	av	kläder	tappar	sin	
"känsla"	efter	ett	tag.	Däremot	kanske	det	är	enklare	att	hyra	ut	jackor	som	inte	påverkas	i	
lika	hög	utsträckning	av	att	de	slit/tappar	sin	mjuka	känsla”.		
	
Övriga	inputs	som	gavs	av	företagets	kvalitativa	undersökning	var	önskemål	om	“en	app	
med	 personliga	 inställningar	 som	 kunde	 personanpassa	 utbudet	 för	 användaren”.	
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7. Resultatdiskussion	
För	att	undersöka	möjligheterna	att	utveckla	ett	koncept	för	prenumerationsbaserad	
uthyrning	diskuteras	frågeställningarna	i	detta	kapitel	utifrån	bakgrund,	referensram	
samt	resultat	från	kvantitativ-	och	kvalitativ	undersökning.		
	

7.1 Finns	det	intresse	och	en	potentiell	marknad	för	
uthyrning	via	prenumeration	av	friluftskläder?	

Den	 kvantitativa	 undersökningen	 visar	 på	 ett	 starkt	 intresse	 av	 en	 hyrtjänst	 för	
friluftskläder,	även	om	konsumenterna	gärna	vill	veta	mer	om	konceptet	innan	de	skriver	
upp	sig.	Piscicelli,	Cooper	&	Fisher	(2015)	skriver	att	kollaborativ	konsumtion	möter	vissa	
svårigheter	med	acceptans	från	konsumenter,	men	mycket	visar	på	att	konsumenterna	
faktiskt	är	öppna	för	förslaget,	så	länge	tillgängligheten	och	logistiken	fungerar	smidigt.	
Det	framgick	även	från	intervjun	med	företag	Xs	affärsutvecklare	att	intresset	var	enormt,	
med	 sju	 gånger	 fler	 sökande	 än	 det	 fann	 platser	 i	 testpiloten,	 vilket	 tyder	 på	 att	 en	
marknad	finns.	Sen	kan	det	vidare	diskuteras	om	personerna	hade	varit	lika	intresserade	
av	 att	 skriva	 upp	 sig	 på	 pilotprojektet	 om	 de	 hade	 behövt	 betala	 fullpris.	
Enkätundersökningen	 visade	 på	 störst	 intresse	 bland	 människor	 som	 använder	
friluftskläder	frekvent,	vilket	tyder	på	att	konceptet	bör	lanseras	bland	personer	som	är	
aktivt	involverade	i	friluftsliv.	Det	kan	vara	svårt	att	hitta	en	marknad	för	konceptet	bland	
personer	som	använder	 friluftskläder	mer	sällan.	Det	blir	 svårt	att	 locka	konsumenter	
som	 endast	 använder	 det	 säsongsvis	 eller	 enstaka	 gånger	 per	 år	 till	 att	 prenumerera,	
oavsett	 hur	 bra	 utbud	 som	 presenteras	 och	 hur	 smidigt	 produkterna	 är	 tillgängliga.	
Många	 av	 dessa	 konsumenter	 var	 dock	 intresserade	 av	 ett	 personligt	 anpassat	
paketerbjudande	baserat	på	aktivitet,	något	som	skulle	kunna	erbjudas	utan	att	personen	
behöver	skriva	upp	sig	på	månatlig	prenumeration.	Ett	alternativ	är	därmed	att	skapa	en	
multifunktionell	 tjänst,	 liknande	Rent	 the	 Runway	 eller	 Sunfleet	 där	 kunden	 kan	 välja	
antingen	engångshyra	eller	att	skriva	upp	sig	på	olika	prenumerationer.	För	människor	
som	 frekvent	 använder	 friluftskläder	 vore	 en	 prenumeration	 mer	 förmånligt	 och	
spännande	då	de	får	testa	på	det	allra	nyaste,	medan	engångshyra	passar	personer	som	
endast	vill	hyra	vid	speciella	aktiviteter.		

	
Att	det	krävs	ett	förändrat	tankesätt	hos	konsumenter	för	att	börja	hyra	var	något	som	
diskuterades	i	fokusgruppen.	Men	för	att	skapa	en	ny	trend	och	få	fler	människor	öppna	
för	konceptet	krävs	att	konceptet	finns	tillgängligt	och	det	är	därför	viktigt	att	lansera	det	
på	marknaden	även	om	konsumenterna	kanske	inte	vet	exakt	vad	det	är	de	vill	ha.	Som	
beskrivet	 i	A	New	Textile	Economy	(2017)	så	är	två	av	nyckelaktiviteterna	för	att	skifta	
från	 en	 slit-och-släng-kultur	 till	 en	 cirkulär	modell	 att	 öka	utbudet	på	 korttidshyra	 av	
kläder,	 samtidigt	 som	 hållbara	 plagg	 görs	 mer	 attraktiva.	 Detta	 var	 även	 tydligt	 i	
fokusgruppen	vid	diskussion	om	hur	det	är	okej	att	sätta	begagnade	kläder	på	sina	barn,	
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samt	hur	man	inte	bryr	sig	om	att	sova	i	hotellakan	som	kan	ha	använts	av	hundratals	
personer	innan,	men	när	det	kommer	till	kläder	så	anses	det	ohygieniskt	om	någon	annan	
använt	 dem	 tidigare.	 Att	 därför	 våga	 vara	 pionjär	 och	 lansera	 ett	 koncept	 som	
konsumenterna	kanske	inte	vet	att	de	vill	ha	är	nödvändigt	för	att	sätta	igång	skiftet	mot	
en	 cirkulär	 textilindustri.	 Uthyrning	 behöver	 utökas	 och	 göras	 mer	 allmänt	 innan	 en	
större	marknad	är	redo	för	det,	och	för	att	få	igång	det	behöver	man	nischa	sig	mot	en	
mindre	 målgrupp	 för	 att	 sedan	 jobbar	 sig	 vidare	 mot	 en	 större	 marknad.	
Konsumentgrupper	att	nischa	sig	mot	 i	ett	uthyrningskoncept	kan	hittas	 i	rapporten	A	
New	Textile	Economy	(2017).	Konsumenten	som	vill	skilja	sig	från	mängden,	konsumenten	
som	 vill	 smälta	 in,	 konsumenten	 som	 är	 en	 kändis-wannabe	 samt	 den	miljömedvetna	
konsumenten.	 Det	 är	 därför	 en	 god	 idé	 att	 i	 detta	 fall	 nischa	 sig	 mot	 miljömedvetna	
konsumenter	som	gillar	friluftsliv,	men	det	bör	också	reflekteras	över	om	fokus	ska	ligga	
på	att	göra	konceptet	personligt	eller	om	det	snarare	ska	läggas	större	vikt	vid	att	peka	på	
miljömässiga	fördelar.	Att	antingen	skapa	ett	community	där	användarna	får	interagera	
med	varandra	och	få	möjlighet	att	träffa	likasinnade,	eller	kanske	skapa	ett	koncept	kring	
hur	mycket	konsumenten	exakt	sparar	på	miljön	genom	att	hyra	sina	plagg	istället	för	att	
köpa	dem.	
	

7.2 Vad	krävs	av	en	uthyrningstjänst	för	att	konsumenter	ska	
övergå	till	att	prenumerera	på	att	hyra	sina	kläder	istället	
för	att	köpa	nya?	

I	 enkätundersökningen	 framgick	 det	 att	 viktigaste	 faktorn	 för	 majoriteten	 av	
respondenterna	är	enkel	logistik	och	tillgänglighet.	Kan	konceptet	göras	smidigt	och	lika	
enkelt	som	att	köpa	ett	plagg	genom	ett	klick	finns	därmed	chans	att	uthyrning	av	kläder	
kan	bli	ett	alternativ	till	köp.	Som	Grönblad	(2015)	konstaterar	så	har	människor	idag	ett	
ökat	intresse	av	en	minimalistisk	livsstil	där	vikten	av	ägande	minskar	och	kopplas	detta	
ihop	med	att	skapa	ett	uthyrningskoncept	med	enkel	logistik	finns	stora	möjligheter	för	
en	förändrad	konsumtion.	Motsägande	från	Grönblad	däremot	tar	Becker-Lifehold	&	Iran	
(2018)	upp	aspekten	att	människor	inte	alls	har	en	strävan	att	gå	ifrån	sina	gamla	vanor	
av	att	äga	sina	tillhörigheter.	Viktigt	att	tänka	på	är	därmed	att	det	mer	handlar	om	olika	
personlighetstyper	och	inte	om	människor	i	stort	som	är	mer	eller	inte	mottagliga	för	att	
förändra	sina	köpvanor.	
	
Enligt	 Roos	 och	 Hahn	 (2017)	 bestäms	 även	 konsumenters	 anpassningsförmåga	 till	
kollaborativ	 konsumtion	 av	 prisfördelar,	 effektivare	 användning	 av	 resurser	 och	 den	
gemenskap	som	skapas,	vilket	tyder	på	att	det	är	viktigt	att	skapa	en	samhörighet	inom	
konceptet.	 Detta	 skulle	 kunna	 göras	 genom	 en	 app	 eller	 hemsida	 med	
kommunikationsmöjligheter	 mellan	 deltagarna	 och	 personligt	 anpassade	
paket/produkter.	Ett	alternativ	är	att	kunden	direkt	på	hemsidan	eller	i	appen	kan	se	de	
exakta	miljöfördelarna	som	skapas	genom	att	hyra	produkten	 istället	 för	att	köpa	den,	
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vilket	skulle	kunna	ge	ett	mervärde	och	en	“morot”	att	fortsätta	hyra.	Att	skapa	en	form	
av	mervärde	som	lösning	till	förändrat	konsumtionssätt	var	även	något	som	diskuterades	
djupare	under	fokusgruppen.	Framförallt	att	skapa	ett	community	kring	hyrkonceptet	i	
sig	och	att	kunna	ta	del	av	varandras	berättelse	ger	ett	mervärde	i	att	det	finns	en	historia	
bakom	det	hyrda	plagget.	Att	få	en	personligare	kontakt	med	användaren	som	haft	plagget	
innan,	 kanske	 med	 ett	 namn,	 ett	 instagram-konto	 eller	 en	 skriven	 hälsning	 om	 vad	
personen	använde	plagget	till.	Något	som	inte	går	att	uppnå	med	nyproducerade	kläder.	
Som	studien	A	new	textiles	economy	(2017)	beskriver	så	har	produktens	paketering	stor	
betydelse	för	hur	varsam	mottagaren	sedan	kommer	vara	med	plagget.	Så	att	skicka	med	
en	hälsning	 från	 tidigare	användare	och	att	paketera	produkten	väl	kan	resultera	 i	att	
mottagaren	 är	 mer	 varsam	 om	 plagget,	 vilket	 leder	 till	 längre	 hållbarhet	 och	 större	
utnyttjningsgrad.		
	
För	 att	 spinna	 vidare	 på	 community-konceptet	 och	 för	 att	 underlätta	 logistiken	 är	
förslaget	 om	 att	 ha	 utsedda	 representanter	 runt	 om	 i	 landet	 ett	 alternativ.	 Där	 kan	
representanterna	ha	provning	och	bytestillfällen	hemma	hos	sig.	Konsumenterna	betalar	
in	sin	prenumerationsavgift	och	får	sedan	vara	med	i	detta	community	och	byta	sina	plagg	
med	de	andra	som	också	är	en	del	av	gruppen.	På	detta	sätt	kan	konceptet	också	göras	
tillgängligt	på	fler	ställen	än	bara	i	de	städer	som	företaget	har	kontor	eller	butiker.	Som	
det	 framgick	 av	 fokusgruppen	 skulle	 det	 vara	 lättare	 att	 använda	 samma	 kläder	 som	
någon	annan	om	man	visste	vem	den	tidigare	användaren	var.	Även	detta	kan	skapas	i	ett	
community-koncept	 då	 personen	 lär	 känna	 de	 andra	 användarna	 i	 gruppen.	 Det	 som	
däremot	 kan	 bli	 något	 av	 ett	 problem	 är	 att	 produkterna	måste	 tvättas	 och	möjligen	
repareras	 innan	 de	 går	 vidare	 till	 nästa	 användare.	 Som	 lösning	 på	 detta	 skulle	
representanten	 för	 gruppen	 kunna	 vara	 ansvarig	 för	 att	 alla	 plagg	 är	 dugliga	 för	
användning	 innan	 de	 överlämnas	 till	 nästa	 person	 men	 att	 det	 då	 blir	 en	 viss	
fördröjningstid	innan	nästa	användare	kan	ta	över	dem.		
	
För	att	människor	ska	vilja	anamma	ett	uthyrningskoncept	krävs	det	som	Kristenson	&	
Sjögren	(2003)	beskriver	att	 folk	känner	att	de	kan	bemästra	och	hantera	situationen.	
Genom	att	göra	uthyrning	som	koncept	mer	allmänt	kommer	även	fler	ha	möjligheten	att	
ta	till	sig	det.	Detta	är	också	en	av	de	punkter	som	lyfts	av	Ellen	MacArthur	Foundation	
(2017)	vid	beskrivning	av	vad	som	krävs	för	att	människor	ska	övergå	till	att	hyra	sina	
kläder.	För	att	lyckas	med	detta	krävs	dock	en	stor	förändring	i	det	allmänna	tankesättet,	
men	 det	 kan	 vara	 en	 god	 idé	 att	 starta	med	 en	 smal	 kundgrupp	 för	 att	 sedan	 kunna	
vidareutveckla.	Som	det	diskuterades	i	fokusgruppen	så	kan	det	vara	svårt	att	få	med	alla	
människor	på	en	gång,	men	betydligt	lättare	om	företaget	nischar	in	sig	mot	en	smalare	
kundkrets	då	vissa	har	miljön	som	största	fokus,	medan	andra	är	prylnördar	och	vill	ha	
det	allra	senaste.	Genom	att	välja	en	smalare	grupp	är	det	lättare	att	lista	ut	hur	kunderna	
bäst	lockas	att	ta	del	av	projektet.		
	
Även	prissättningen	är	viktig,	något	som	både	respondenterna	i	fokusgruppen	och	de	som	
medverkat	i	pilotprojektet	bekräftar.	Det	måste	finnas	prisfördelar	med	att	hyra	kläder	
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jämfört	med	att	köpa,	även	om	många	konsumenter	inte	bryr	sig	lika	mycket	om	pris	som	
funktion	när	det	kommer	till	friluftsplagg.		
	

7.3 Hur	kan	ett	koncept	utformas	där	utbudet	upplevs	som	
tillräckligt	och	personligt	för	varje	kund?		

Från	studiens	kvantitativa	enkätundersökning	visade	det	sig	att	utbudet	inte	har	så	stor	
inverkan	 på	 folk	 och	 deras	 urval	 av	 produkter.	 Enkäten	 tydde	 på	 att	 endast	 2,8%	 av	
respondenterna	ansåg	att	ett	stort	utbud	av	varumärken	är	viktigast	och	13,9%	ansåg	att	
ett	stort	utbud	av	färger	och	modeller	är	det	mest	väsentliga.	Under	pilotprojektet	fanns	
endast	en	produkt	 i	varje	storlek	och	modell.	Från	 intervjun	med	affärsutvecklaren	på	
företag	X	framgick	det	att	personer	som	själva	fått	välja	ut	produkter	av	det	utbud	som	
fanns	inne	upplevde	att	sortimenten	var	knappt	och	utplockat	och	blev	därmed	besvikna	
för	att	de	inte	fått	med	sig	de	produkter	de	egentligen	hade	önskat.	Om	personerna	istället	
fick	 personliga	 och	 aktivitetsanpassade	 produkter,	 utan	 att	 se	 vad	 för	 andra	 typer	 av	
produkter	 som	 fanns,	 var	 intrycket	 mycket	 mer	 positivt.	 Att	 vara	 tydlig	 med	 vilka	
produkter	som	är	tillgängliga	är	därmed	avgörande	för	vad	konsumenten	kommer	ha	för	
upplevelse	 när	 hen	 går	 därifrån.	 Detta	 är	 samma	 fenomen	 som	 beskrivs	 av	 Sheena	 S.	
Lyengar,	 (2011)	där	hon	visar	 att	 för	många	valmöjligheter	 faktiskt	 leder	 till	minskad	
försäljning.	 Får	 konsumenten	 för	 många	 val	 att	 göra	 avstår	 den	 hellre	 från	 att	 ta	 ett	
köpbeslut	än	att	genomföra	ett.	Får	människor	däremot	ett	mindre	antal	valmöjligheter	
blir	det	lättare	för	dem	att	ta	ett	beslut,	vilket	betyder	att	det	är	effektivt	att	ha	ett	mindre	
utbud.	Ett	koncept	som	är	personligt	anpassat	efter	varje	kund	är	därför	ett	bra	alternativ.		

	
Personligt	anpassade	produkter/paket	var	även	något	som	togs	upp	och	diskuterades	i	
både	företag	Xs	kvalitativa	enkät	och	i	fokusgruppen.	Detta	genom	att	skapa	en	app	eller	
en	 profil	 där	 användaren	 själv	 kan	 skriva	 in	 personliga	 preferenser,	 mått	 och	 vilken	
aktivitet	 som	 ska	 utövas.	 Utefter	 det	 visas	 sedan	 de	 anpassade	 produkter	 som	 finns	
tillgängliga	för	just	den	kunden.	Då	personlig	service	med	personal	är	svårt	att	genomföra	
på	grund	av	begränsad	tillgänglighet	kan	förprogrammerade	algoritmer	som	presenterar	
förslag	till	användaren	vara	ett	bra	alternativ.	Konsumenten	får	sedan	välja	de	produkter	
som	den	vill	skapa	sitt	säsongspaket	av.	Användaren	uppdaterar	sin	profil	efter	säsong	
och	får	då	nya	förslag	på	sätt	att	komponera	ett	paket.	En	framtida	möjlighet	är	även	att	
använda	sig	av	en	personlig	avatar	för	att	garantera	passform	på	plaggen	som	beställs.	
Kunden	 kan	 då	 i	 förväg	 se	 hur	 plagget	 kommer	 se	 ut	 på	 sin	 personliga	 avatar,	 vilket	
minskar	risken	för	returer	och	onödiga	byten.		
	
Majoriteten	av	fokusgruppen	var	skeptiska	till	en	månadsprenumeration	av	uthyrning	av	
friluftskläder.	De	var	däremot	mer	positiva	till	ett	säsongsbaserat	koncept,	där	plaggen	
hyrs	under	en	säsong	(tre	månader)	för	att	sedan	lämnas	tillbaka.	Ett	problem	som	finns	
med	sådan	säsongsbaserad	uthyrning	skulle	vara	att	plaggen	kommer	vara	uthyrda	hela	
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säsongen	och	inte	kunna	användas	av	någon	annan	det	året.	Plaggen	kan	återanvändas	
nästkommande	år	men	då	återkommer	problemet	med	att	kläderna	hänger	oanvända	i	en	
garderob	resterande	del	av	året.	En	 lösning	på	detta	är	att	utveckla	produkter	 som	är	
användbara	till	många	olika	aktiviteter	och	blir	därmed	inte	lika	säsongsbegränsade.		
	
Att	kontinuerligt	kontrollera	vilka	produkter	som	går	åt	mest	och	ta	in	en	större	mängd	
av	 dem	 och	 en	 mindre	 mängd	 av	 de	 produkter	 som	 är	 mindre	 populära	 ger	 en	 god	
ruljangs.	Både	från	företag	Xs	pilotprojekt	och	fokusgruppen	framgick	det	att	jackor	var	
en	 produktgrupp	 som	 var	 attraktiv	 att	 hyra.	 En	 kommentar	 från	 en	 av	 deltagarna	 i	
pilotprojektet	var	att	det	kändes	bättre	att	hyra	en	jacka	då	den	är	mer	tålig	än	till	exempel	
en	vanligt	 t-shirt	och	kan	därför	vara	en	produkt	att	satsa	extra	på	vid	framtagning	av	
sortimentet	 till	 en	 uthyrningsmodell.	 Det	 är	 även	 viktigt	 att	 erbjuda	 ett	 utbud	 med	
hållbara,	 tåliga	 produkter	 då	 det	 upplevs	 mer	 attraktivt	 för	 konsumenten	 och	 kan	
användas	i	uthyrningsmodellen	under	en	längre	period.	

	

7.4 Vidare	forskning	

För	 att	 fortsatt	 utveckla	 ett	 prenumerationsbaserat	 uthyrningskoncept	 krävs	 vidare	
forskning	 på	 exakta	 miljöfördelar	 ett	 sådant	 koncept	 medför.	 Detta	 för	 att	 kunna	
presentera	och	lättare	övertala	konsumenter	att	övergå	från	ett	köpbeteende	till	att	hyra	
sina	kläder.		
	
Andra	 intressanta	 vinklar	 att	 undersöka	 vidare	 är	 om	 konceptet	 kan	 utökas	 till	 fler	
produktkategorier	med	fler	företag	som	samarbetar.	Stora	möjligheter	finns	då	att	skapa	
en	 stor	 plattform	 med	 många	 varumärken	 och	 produktgrupper.	 Även	 i	
enkätundersökningen	 framgick	 det	 att	 det	 finns	 ett	 intresse	 för	 uthyrning	 av	 annan	
friluftsutrustning,	vilket	en	sådan	plattform	skulle	kunna	bidra	till.	Konsumenterna	skulle	
då	kunna	hyra	all	sin	friluftsutrustning	på	samma	ställe	med	allt	från	vantar	till	skidor,	
surfbrädor	och	seglarställ.	Det	är	även	värt	att	vidare	undersöka	möjligheterna	 för	AI-
användning	 (artificiell	 intelligens)	 inom	 konceptet	 för	 att	 kunna	 skapa	 personligt	
anpassade	erbjudanden	som	matchar	kundens	preferenser	perfekt.		
	

Vidare	hade	det	även	varit	intressant	att	undersöka	konsumenters	efterfrågan	från	
person	som	inte	använder	sig	av	friluftskläder	i	stor	utsträckning.	Samt	se	hur	modellen	
skulle	utformas	för	att	även	anpassas	till	denna	kundgrupp.	 
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8. Slutsats	
Syftet	 med	 detta	 arbete	 var	 att	 undersöka	 möjligheterna	 för	 utveckling	 av	
prenumerationsbaserad	 uthyrning	 av	 friluftskläder	med	 utgångspunkt	 i	 pilotprojektet	
lanserat	av	företag	X.	Fokus	låg	på	att	undersöka	dagens	utbud	och	analysera	kundbehov	
och	 efterfrågan	 för	 att	 skapa	 möjligheter	 för	 minskad	 klädkonsumtion	 och	 bidra	 i	
utvecklingen	mot	en	cirkulär	ekonomi.	Detta	genom	att	besvara	frågorna	om	det	finns	en	
potentiell	 marknad	 för	 prenumerationsbaserad	 uthyrning	 av	 friluftskläder,	 vad	 som	
krävs	för	att	konsumenter	ska	ändra	sin	konsumtion	från	att	köpa	till	att	hyra,	samt	hur	
ett	koncept	kan	utformas	så	att	utbudet	upplevs	som	tillräckligt.		

	
Konstaterat	 i	 studien	 är	 att	 det	 finns	 en	 potentiell	marknad,	 speciellt	 för	 kunder	 som	
frekvent	 använder	 friluftskläder,	 är	 intresserade	 av	 att	 testa	 på	 nya	 aktiviteter	 och	 är	
miljömedvetna.	Det	är	också	tydligt	att	ett	mervärde	måste	skapas	i	uthyrningen	som	inte	
ges	 vid	 köp.	 Detta	 skulle	 kunna	 vara	 att	 skapa	 en	 bra	 personlig	 kontakt,	 både	 med	
personligt	anpassade	produktpaket,	men	också	genom	att	skapa	en	gemenskap	mellan	
användarna.	Studiens	respondenter	är	främst	intresserade	av	paketerbjudanden	baserat	
på	 aktivitet.	 Genom	 att	 användaren	 uppdaterar	 sin	 profil	 inför	 varje	 säsong	 med	
aktiviteter	 personen	 planerar	 genomföra	 kan	 produkter	 rekommenderas,	 varefter	
konsumenten	 kan	 välja	 utifrån	 dessa	 och	 själv	 komponera	 sitt	 säsongspaket.	
Konsumenter	har	lättare	att	ta	beslut	vid	färre	valmöjligheter	och	därmed	är	det	bättre	
att	rekommendera	produkter	baserade	på	personens	intressen	och	planer.	För	att	skapa	
ett	community	mellan	användarna	kan	personen	efter	att	ha	använt	en	produkt	skicka	
med	en	story,	visa	instagram	och	ha	möjlighet	att	interagera	med	andra	användare.	Den	
personliga	profilen	bör	även	innehålla	användarens	personliga	mått	och	preferenser	för	
att	minska	risken	för	byten	och	returer.		
	
Respondenterna	i	studien	visade	sig	mest	intresserade	av	att	hyra	ytterkläder,	sådant	de	
inte	 vanligtvis	 använder,	 samt	 plagg	 som	 behövs	 för	 att	 kunna	 testa	 på	 nya	
utomhusaktiviteter.	 Ett	 alternativ	 är	 att	 byta	 sitt	 paket	 inför	 varje	 ny	 säsong.	 Studien	
konstaterar	även	att	det	krävs	stora	attitydförändringar	för	att	få	människor	att	ändra	ett	
så	pass	invant	beteende.	Det	är	även	svårt	att	få	med	alla	konsumenter	på	en	gång	vilket	
gör	det	viktigt	att	nischa	sig	på	en	konsumenttyp.		
	
Sammanfattningsvis	så	har	projektet	mottagits	med	stor	entusiasm	och	intresse,	även	om	
många	människor	är	lite	försiktiga	med	att	hoppa	på	tåget.	Men	uthyrning	som	framtida	
konsumtionssätt	 är	 definitivt	 värt	 att	 fortsätta	 undersöka	 och	 ett	 steg	 på	 vägen	 mot	
omställningen	till	cirkulär	ekonomi.		
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10. Bilagor	
10.1 Enkätundersökning	till	konsumenter	av	friluftskläder	

	



2	
	

	
	
	



3	
	

	
	
	
	 	



4	
	

10.2 Intervjuguide	

Semi-strukturerad	intervju	med	affärsutvecklare	på	företag	X	
	

• Hur	såg	processen	att	utforma	pilotprojektet	ut?	Hur	kom	ni	fram	till	just	denna	
lösning?		

• Hur	lockade	ni	folk	till	att	vara	med	i	pilotprojektet?	
• Hur	såg	utformning	av	sortimentet	ut?	(och	hur	planerar	ni	att	ändra	det	inför	den	

riktiga	lanseringen?)	
• Hur	har	responsen	varit	från	personerna	i	pilotprojektet	om	du	tänker	på	dem	du	

träffat	personligen	och	inte	utgår	från	enkätundersökningarna?	
• Vilka	problem	har	ni	stött	på	under	projektets	gång,	hur	löste	ni	dem?		
• Tror	ni	att	ni	med	detta	kommer	kunna	nå	en	större	kundgrupp	eller	riktar	ni	er	

mot	redan	lojala	kunder?		
• Hur	resonerar	ni	kring	uthyrning	av	just	friluftskläder	jämför	med	“fast	fashion”-

kläder?	Det	konsumeras	inte	lika	stora	mängder	friluftskläder	och	köps	inte	nytt	i	
samma	takt	som	“vanliga	kläder”.	Kommer	det	ändå	 finnas	en	marknad	 för	 just	
friluftskläder?	Behöver	man	kombinera	konceptet	med	andra	marknader?		

• I	 vår	 enkätundersökning	 fick	 vi	 fram	 att	 anledningen	 till	 att	 många	 inte	 är	
intresserade	av	konceptet	är	på	grund	av	att	de	vill	ha	sina	kläder	tillgängliga	hela	
tiden.	Hur	tänker	du	kring	detta?		

• Hur	 ser	 ni	 på	 lönsamheten?	 Vad	 är	 viktigast?	 De	 miljömässiga	 fördelarna	
alternativt	de	PR-mässiga	eller	ekonomiska	fördelarna?	

• Vad	tror	ni	krävs	för	att	konsumenter	ska	övergå	från	att	köpa	till	att	hyra	sina	
produkter	istället?	

• Hur	tror	du	att	man	kan	skapa	ett	så	högt	värde	i	en	hyrprodukt	så	att	det	ersätter	
behovet	av	att	köpa?	

• Vad	ser	du	för	framtidsmöjligheter	inom	kläduthyrning?		
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10.3 Enkätundersökning	från	företag	X	
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10.4 Guide	till	fokusgrupp	

Välkomna!		

Berätta	om	vad	vi	skriver	om,	syfte	och	frågeställningar.		

Förklara	fokusgruppens	upplägg.		

	
1.	Allmänna	frågor	om	deltagarna	

• Ålder,	friluftsintresse,	berätta	lite	om	sig	själva	
• visa	filmen	

	
2.	Öppna	diskussionsfrågor	

• Förklara	olika	uthyrningsföretag	på	marknaden	idag:	Sunfleet,	klädoteket,	rent	a	
runway,		

• Hur	ofta	använder	du	friluftskläder?	Och	hur	ofta	köper	ni	nya?		
• Vad	tycker	ni	är	viktigt	vid	KÖP	av	outdoorkläder?	Diskutera.	funktion	

	
3.	 Skriv	 post	 it-lappar	 med	 ALLT	 ni	 kan	 tänka	 er	 i	 ett	 drömscenario	 för	 en	
uthyrningstjänst.	Allt	ni	skulle	vilja	ha	med	osv.		

Sortera	upp	efter:		

-logistik	

-pris	

-utbud	

-bytesmöjlighet	

	
• Vilka	produkter	hade	du	kunnat	tänka	dig	hyra?		
• vad	 skulle	 krävas	 av	 konceptet/skriv	 några	 saker	 du	 tycker	 är	 viktigt	

(exempelvis	 smidighet,	 billigt,	 personligt	 anpassat)	för	 att	 du	 skulle	 vilja	
prenumerera	på	dina	kläder?	

• Hur	ofta	skulle	du	vilja	få	nya	produkter?	
• Hur	vill	du	få	hem	dina	produkter?	

	
4.	 Rösta	 fram	 två	 lappar	 från	 varje	 ämne	 som	de	 anses	 som	 viktigaste	med	 en	
uthyrningsmodell.	

5.	Resonerar	fram	ett	koncept	utifrån	dessa.	Diskutera	för-	och	nackdelar.		

• vad	hade	ni	betalat	för	det	här	konceptet?	

	
6.	Öppen	slutfråga:	

Vad	tror	ni	skulle	få	konsumenter	att	övergå	från	att	köpa	kläder	till	att	hyra	de	
istället?	och	vad	är	det	som	är	svårigheten	med	att	folk	ska	anamma	det.		
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FOKUSGRUPP-	Vad	är	det	vi	vill	veta?	
	
Tips	på	frågor	att	svara	på	under	aktiviteten	med	postit-lappar.	

• Hur	ofta	använder	ni	friluftskläder?	
• Vad	tänker	ni	på	när	ni	handlar	friluftskläder;	miljö/pris/tillgänglighet?	
• Vad	hade	fått	er	att	hyra	istället	för	att	köpa?	
• Vad	är	det	som	saknas	i	en	uthyrningsmodell	som	ges	vid	ett	köp?	
• Uppbyggnad	av	koncept?	
• Vad	anser	ni	viktigast	i	ett	uthyrningskoncept?		
• Vad	lockar	outdoorkonsumenter?	
• Prisklass?	
• Hur	hade	man	velat	se	logistiken?	
• Hur	 skulle	 sortimentet	 behöva	 vara	 utformat	 för	 att	 det	 ska	 upplevas	 som	

tillräckligt	och	personligt?	
• Hur	ofta	hade	du	velat	få	nya	grejer?	

	

Koncept-	bra	att	ha	om	det	går	lite	trögt	i	samtalet.		

1. Ett	uthyrningskoncept	där	kunderna	betalar	en	fast	månadsavgift	och	får	tillgång	
till	fyra	stycken	produkter	åt	gången	som	kan	bytas	ut	när	som	helst.		

2. En	 månadsprenumeration/säsongsprenumeration	 där	 konsumenten	 får	 fyra	
plagg	som	personen	har	under	den	månaden,	för	att	sedan	lämna	tillbaka	de	i	slutet	
av	månaden	och	då	hämta	ut	fyra	nya	plagg.	

3. Betala	en	låg	månadsavgift	för	att	få	tillgång	till	sortimentet	och	då	betala	en	viss	
summa	vid	hyra	av	plagg,	alternativt	betala	en	högre	månadsavgift	och	då	få	 fri	
tillgång	till	att	hyra	produkter	när	som	helst.		

4. Säsongsbaserat	 paketerbjudande,	 betala	 per	 säsong	 och	 få	 personligt	 anpassat	
paket	utefter	 intresse	och	aktiviteter.	Nya	paket	varje	säsong	med	möjlighet	att	
lägga	till	produkter	till	en	extra	kostnad	efter	behov



	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	


