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Abstract 
The mass consumption society we live in has a disastrous impact on the environment. The 
textile industry and in particular fast fashion is a major contributing factor. Today, the annual 
global consumption of textiles is almost 90 million tons. In the year 2050, the global textile 
consumption is anticipated to 250 million tons per year as a result of a growing world 
population, where more people will be able to consume. A projected shortage of resources 
makes it of utmost importance to change the way we consume to be able to face the need of 
textiles in the future.   
 
 If the life span per clothing item could increase and the production of new clothing could 
decrease, it would save resources that would otherwise be used in the manufacturing process.  
Something that enables this is collaborative consumption, which has received more attention 
in fashion context in recent years. The fundamental principle of collaborative consumption is 
access over ownership. Leasing as a complement to traditional sales could be one way for 
more fashion companies to promote sustainable development while adapting their business 
models to the progress of the collaborative economy. But what attitude do consumers have to 
consume clothing in this manner? 
 
The purpose of this study was to examine young consumers’ attitude to consume clothing by 
leasing from fashion businesses, to further analyze the market potential of the concept. The 
study is based on two research questions; which attitude do young consumers have to lease 
clothes from fashion businesses? Is there a potential market for fashion companies to lease 
out clothes? 

Empirics were collected with mixed method. Quantitative data was generated by a survey and 
supplemented with qualitative data from six individual interviews. All respondents are 
between 18 and 35 years, which was the study's target population. 

Our results show that there is openness and an indication of a positive attitude towards 
consuming clothes by leasing, however, a majority lacks sufficient knowledge about the 
concept to be able to form a clear attitude. The conclusions we have drawn is that leasing of 
clothing in the present situation is not suitable for all fashion companies, not all consumers 
and not all categories of clothing goods.  
 
Note: This thesis is written in Swedish. 
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Sammanfattning 

Masskonsumtionssamhället vi idag lever i har katastrofal inverkan på miljön. Textilindustrin 
och i synnerhet fast fashion är en stor bidragande faktor. Idag ligger den årliga globala 
textilkonsumtionen på nästan 90 miljoner ton. År 2050 förutspås en global textilkonsumtion 
på 250 miljoner ton per år som ett resultat av en ökad världsbefolkning, där fler än idag 
kommer ha möjlighet att konsumera. En projekterad resursbrist gör det av yttersta vikt att 
förändra våra konsumtionsvanor för att kunna möta framtidens behov av textilier.   

Om livslängden per plagg kan ökas och nyproduktionen av kläder minskas sparas resurser 
som annars förbrukas vid tillverkning. Något som möjliggör detta är kollaborativ 
konsumtion, som på senare år fått större uppmärksamhet i modesammanhang. 
Grundprincipen för kollaborativ konsumtion är tillgång framför ägande. Uthyrning som 
komplement till traditionell försäljning kan vara ett sätt för fler modeföretag att främja 
hållbar utveckling och samtidigt anpassa sina affärsmodeller till den framskridande 
kollaborativa ekonomin. Men vilket attityd har konsumenter till att konsumera kläder på detta 
sätt?  

Denna studie har ämnat undersöka unga konsumenters attityd till att konsumera kläder genom 
uthyrning från modeföretag, för vidare analysera konceptets marknadspotential. Studien utgår 
från två forskningsfrågor; vilken attityd har unga konsumenter till uthyrning av kläder av 
modeföretag? Finns det en potentiell marknad för modeföretag att hyra ut kläder?  

Empiri har samlats in med blandad metod. Kvantitativ data togs fram med en 
enkätundersökning och kompletterades med kvalitativ data från sex enskilda intervjuer. 
Samtidiga respondenter i båda undersökningar är mellan 18 och 35 år, vilket varit studiens 
målpopulation.  

Vårt resultat visar att det råder en öppenhet och antydan till en positiv attityd gentemot att 
konsumera kläder genom uthyrning, dock saknar majoriteten tillräckligt med kunskap om 
konceptet för att kunna bilda en klar attityd. De slutsatser vi dragit är att uthyrning av kläder i 
dagsläget inte passar alla modeföretag, inte alla konsumenter och inte heller alla 
varukategorier.  
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Förord  
 
Inledningsvis vill vi tacka vår eminente handledare Lars ”Lucifer III” Strömberg för givande feedback 

under hela processen. Vidare vill vi även tacka de respondenter som tagit sig tid att svara på vår enkät 

samt rikta ett extra stort tack till de sex personer som ställt upp som respondenter i våra intervjuer. Ni 

har alla bidragit till att göra denna uppsats möjlig.  

 
 
 
 
Borås, 2a juni 2016  
Angelina Brandt   Kim Sundqvist Lind 
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1. Inledning 
 
I detta inledande avsnitt ges en bakgrund och en problematisering till studiens ämnesområde 
vilket leder vidare till studiens syfte samt de forskningsfrågor som kommer att undersökas.  
 
1.1 Bakgrund 
 
År 2011 omnämnde den amerikanska veckotidningen Time ”kollaborativ konsumtion” som 
en av ”10 ideas that will change the world ” (Walsh 2011). Såhär fem år senare kan 
konstateras att konceptet, främst med hjälp av digital teknik, har fått en fortsatt vid och 
ständigt ökande spridning. Digitala plattformar såsom Airbnb, Spotify och Netflix är alla 
exempel där dess användare deltar i kollaborativ konsumtion (Adervall Berglund & 
Jacobsson 2015).  
 
Begreppet kollaborativ konsumtion myntades för första gången år 1978 i en artikel i 
tidskriften American Behavioral Scientist (Anderson, Clarence, Stokes & Rinne 2014). Att 
konsumera kollaborativt är dock något som gjorts i alla tider. I modern tid har det inom vissa 
kretsar länge funnits ett intresse för att dela saker som en kritik mot det eskalerande 
masskonsumtionssamhället. På senare år har dessa idéer fått större spridning och fler 
människor har börjat intressera sig för delande (Adervall Berglund & Jacobsson 2015). 
Parallellt med detta konsumerar vi mer än någonsin. Faktum är att under de senaste femtio 
åren har vi konsumerat mer än alla tidigare generationer tillsammans (Botsman & Rogers 
2010). Endast under perioden år 2000 till 2009 ökade textilkonsumtionen i Sverige med 
nästan 40 % (Carlsson, Hemström, Edborg, Stenmarck & Sörne 2011). Samtidigt ökar 
jordens befolkning och fler människor höjer sin levnadsstandard vilket medför större krav på 
tillgångar. Många naturresurser är ändliga och projektioner florerar om peak water1 och peak 
oil2(Adervall Berglund & Jacobsson 2015). Skulle alla världens invånare ha samma 
levnadsvanor som den gemene svensken skulle tre jordklot krävas. En amerikansk livsstil 
kräver fem jordklot. Samtidigt kan ingen nekas att höja sin levnadsstandard 
(Världsnaturfonden 2013).  
 
Även inom näringslivet och medier har intresset för kollaborativ konsumtion ökat. Dels 
betraktas företeelsen som en möjlighet till minskad miljöpåverkan, nya affärsmodeller och 
stärkta sociala relationer, dels ses den som ett hot mot välfärdssamhället, beroende på hur 
begreppet definieras och i vilka sammanhang det sker (Adervall Berglund & Jacobsson 
2015).  
 
Uppkomsten av tjänster som gjort det möjligt att dela bilar eller hyra rum inledde 
utvecklingen inom den kollaborativa konsumtionen men det har på senare tid även dykt upp 
lösningar för att låna och hyra saker och kläder. Många av initiativen har kommit från 
enskilda entreprenörer och eldsjälar (Grönblad 2015). Ett exempel på ett väletablerat företag, 
som utvecklat nya affärsmodeller inom ramen för kollaborativ klädkonsumtion, är svenska 

                                                 
1 Samlingsbegrepp för begränsningar gällande tillgängligheten på förnybart, icke förnybart och ekologiskt 
färskvatten (The Pacific Institute 2016).  
2 Den tidpunkt då den globala oljeproduktionen når ett maximum för att sedan kontinuerligt avta 
(Nationalencyklopedin 2016).   
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modeföretaget Filippa K. Sedan februari 2015 erbjuder de tjänsten ”Lease” som ger kunder 
möjlighet att hyra deras produkter som ett komplement till traditionell försäljning (Forne 
2015). Uthyrning är en av Filippa Ks satsningar mot en cirkulär affärsmodell3.  “Ska vi göra 
affärer i framtiden måste vi göra dem inom de förutsättningar som finns. Antingen kan man 
blunda och bli omkörd och senare överkörd, eller så är man en del av förändringen” uttryckte 
Elin Larsson, hållbarhetschef på Filippa K, under ett föredrag på Modebranschens dag år 
2015 (Åström 2015).  
 
Konsumenter, som genom ökad medvetenhet och engagemang för hållbarhet ställer krav på 
företag (Baden, Harwood & Woodward 2009), i kombination med den projekterade 
resursbristen, gör det ytterst viktigt för företag att omvärdera sina affärsmodeller för att hålla 
sig relevanta när de möter framtidens utmaningar. Uthyrning som komplement till traditionell 
försäljning kan vara ett sätt för fler modeföretag att främja hållbar utveckling och samtidigt 
anpassa sina affärsmodeller till den framskridande kollaborativa ekonomin. En förutsättning 
för att detta koncept ska vara intressant för modeföretag att implementera är att det finns ett 
intresse och en positiv attityd hos konsumenter till att konsumera kläder på detta sätt.  
 
1.2 Problematisering  
 
Idag ligger den årliga globala textilkonsumtionen på nästan 90 miljoner ton, vilket är en 
ökning med drygt 500 procent sedan 60-talet. År 2050 förutspås en global textilkonsumtion 
på 250 miljoner ton per år som ett resultat av en ökad världsbefolkning där en större andel än 
idag kommer att ha möjlighet att konsumera. Varje år konsumerar vi i Sverige i genomsnitt 
15 kilo textil per person. Fyra av dessa kilon stannar i garderoben medan tre kilo lämnas till 
välgörenhet och åtta kilo slängs i soporna (Ström 2015). För varje kilo nyproducerad textil 
skapas 15 kg koldioxidekvivalenter, växthusgaser, vilket är en bidragande faktor till den 
globala uppvärmningen (Naturvårdsverket 2015).  
 
Initiativen för en hållbarare textilindustri är många och forskning pågår ständigt. Minskat 
avfall inom produktionsfasen, framtagning av nya textila fibrer och återvinning är några 
områden där framsteg gjorts. Men vissa säger att dessa initiativ inte är tillräckliga utan att vi 
måste förändra sättet vi konsumerar på (Botsman & Rogers 2010; Naturvårdsverket 2015). 
 
Fast fashion ses ofta som själva exponenten för resursslöseri och motsatsen är en rad 
alternativa strategier för hållbarhet inom mode (Fletcher 2014). Om livslängden per plagg 
kunde ökas och nyproduktionen av kläder minskas skulle det sparas råvaror, energi, vatten 
och kemikalier som annars skulle förbrukas vid tillverkning (Naturvårdsverket 2015). En 
kanal för detta skulle kunna vara kollaborativ konsumtion som har vuxit sig större sedan den 
ekonomiska krisen (Botsman & Rogers 2010). Grundprincipen för kollaborativ konsumtion 
är tillgång framför ägande. Begreppet innefattar både kommersiella och icke-kommersiella 
former (Adervall Berglund & Jacobsson 2015).  Det handlar om att dela, hyra och låna för att 
ta tillvara på outnyttjade tillgångar och dela med sig av överflöd (Botsman & Rogers 2010). 
Gemensamt är att fokus flyttas från enskild konsumtion och privat ägande till tillgång till en 
vara eller tjänst (Adervall Berglund & Jacobsson 2015). 
 
  

                                                 
3 Affärsmodell där värde skapas genom slutna materialflöden (Botsman & Rogers 2010).   
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1.3 Syfte 
 
Syftet med studien är att undersöka unga konsumenters attityd till att konsumera kläder 
genom uthyrning från modeföretag, för att vidare analysera konceptets marknadspotential. 
 
1.4 Forskningsfrågor  
 
Forskningsfråga 1: Vilken attityd har unga konsumenter till uthyrning av kläder av 
modeföretag? 
 
Forskningsfråga 2: Finns det en potentiell marknad för modeföretag att hyra ut kläder?  
 
Svaret på forskningsfråga 1 kommer att användas som underlag för att besvara 
forskningsfråga 2.  
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2. Metod  
 
I detta kapitel beskrivs och motiveras valet av metod för studien. Ytterligare presenteras 
tillvägagångssätt vid insamlingen av empiri samt vilka urval och avgränsningar som gjorts. 
 
2.1 Val av metod och tillvägagångssätt vid insamling av empiri 
 
Det empiriska primärmaterialet i denna studie har samlats in med blandad metod, det vill 
säga både en kvalitativ och en kvantitativ undersökning. Kombinationen av de två metoderna 
motiverades av antaganden om att det ökar studiens validitet genom att kvantitativ data kan 
analyseras statistiskt medan kvalitativ data ger förståelse för den kvantitativa datan. Genom 
den kvantitativa undersökningen ville vi få en överblick om den generella attityden och sedan 
identifierades områden där vi erfordrade djupare insikt för orsakerna bakom den generella 
attityden (Harboe 2013). Sekundärmaterialet består av litteratur i form av böcker, 
vetenskapliga artiklar samt branschrapporter på området ”kollaborativ konsumtion”.  
 
Kvantitativ data har samlats in med en enkätundersökning. Vi gjorde detta val därför att 
enkäter är en bra datainsamlingsteknik när attityd och åsikter undersöks (Ejvegård 2009). 
Enkäten utformades med hjälp av onlineplattformen SurveyMonkey. Enkätens utformning 
kan ses i Bilaga 1. Den bestod av åtta strukturerade frågor med givna svarsalternativ, varav 
en fråga bestod av en likertskala med nio påståenden.  
 
Enkäten delades på det sociala nätverket Facebook. Vi valde att sprida enkäten på detta sätt 
för att sociala medier möjliggör stor spridning på kort tid och Facebook är den plats som 
lättast möjliggjort kontakt med vår målpopulation (se ”Urval” nedan). I rapporten 
“Svenskarna och internet 2015” utförd av Internetstiftelsen i Sverige framkommer att hela 82 
procent av internetanvändarna i åldern 16-25 år använder Facebook dagligen, i åldern 26-35 
år är det 69 procent som besöker Facebook dagligen (Davidsson & Findahl 2015).  
 
Innan enkäten delades utfördes en pilotenkät för att försäkra oss om att enkäten var lättläst, 
lätt att tolka samt att enkätens inbyggda funktioner fungerade som tänkt. Fyra personer 
ombads svara på en testversion av enkäten för att sedan kommentera språkbruk, struktur, 
logik och hur de tolkat de olika frågorna. 
 
Vår enkät var aktiv för insamling av svar i fyra dagar och fick 113 svarande. Av dessa fick vi 
endast tillgång till resultaten på de 100 första svarande då SurveyMonkey har en begränsning 
i sin gratisversion. Genom Surveymonkey fick vi en sammanställning av resultatet vilket 
underlättat arbetet med att sammanställa statistik.  
 
Kvalitativ data har samlats in genom enskilda intervjuer som fungerat som ett komplement 
till den kvantitativa datan och har skett efter det att insamlandet av enkätsvar avslutats. 
Intervjuerna genomfördes med öppna semistrukturerade frågor för att möjliggöra ett fritt 
samtalsklimat samt möjlighet till att ställa följdfrågor. För att skapa ett representativt urval 
och undvika en alltför homogen grupp av respondenter beslutades att två respondenter – en 
manlig och en kvinnlig – från vardera stad i målpopulationen skulle intervjuas. Vi har även 
försökt att hitta respondenter i spridda åldrar. Respondenterna är mellan 24 och 33 år. Fyra 
intervjuer har skett personligen och två har utförts på telefon.  
Inför varje intervju har respondenten informerats om syftet med intervjun samt garanterats 
anonymitet. Samtliga intervjuer återfinns transkriberade i Bilaga 2.  
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Vid analys av de kvalitativa resultaten sökte vi genom kodning efter teman som vi tolkat som 
bakomliggande förklaringar till resultaten på enkätundersökningen.  
 
2.2 Material 
 
För att kunna uppfylla studiens syfte har primärdata samlats in genom både kvalitativ och 
kvantitativ datainsamlingsmetod. Den teoretiska referensramen ligger till grund för båda 
metoderna. Undersökningarna består av en fokusgrupp och en webbenkät. Valet av en kvalitativ 
fokusgrupp föll på att vi ville hitta bakomliggande orsaker till gapet mellan unga svenska 
kvinnors attityder och handlingar gällande hållbart mode. Med hjälp av fokusgruppen kunde vi 
gräva fram tankar och åsikter som påverkar köpbeteendet samt få en djupare förståelse för 
orsakernas relevans för kunden. Den teoretiska analysmodellen gav fokusgruppen underlag för 
diskussion men gruppen i sig bidrog med förståelse för var tyngdpunkten bland orsakerna låg och 
därmed är den kvalitativa metoden studiens huvuddel. Vidare låg fokusgruppens resultat i 
samspel med analysmodellen till grund för den kvantitativa webbenkäten. Genom att använda oss 
av en kvantitativ del kunde vi sedan undersöka om fokusgruppens resultat stämde överens på en 
större population. 
 
2.3 Urval  
 
Undersökningarna har utförts på ett slumpmässigt urval av unga konsumenter i ett fastställt 
ålderspann på 18-35 år, bosatta i storstäderna Göteborg, Malmö och Stockholm. En central 
princip för att kollaborativ konsumtion ska fungera är, enligt Botsman & Rogers (2010), den 
kritiska massan. Kritisk massa är en term som används för att beskriva behovet av en 
avgörande mängd människor inom ett system för att det ska vidmakthållas. Det är vårt 
antagande att den kritiska massa som krävs för att uthyrning av kläder ska fungera finns i 
storstäderna. Antagandet motiveras av statistik från rapporten “Sharing is the new buying – 
How to win in the collaborative economy” (Owyang, Samuels & Grenville 2014). Rapporten, 
som undersökt 90 112 personer i USA, Kanada och Storbritannien, visar att kollaborativ 
konsumtion är mest utbrett i storstäderna. Förklaringen till detta tros vara att storstäderna har 
en hög densitet av invånare i åldersgruppen 18-34 år, vilka är de främsta användarna av 
kollaborativa tjänster. Rapportens författare menar att detta inte talar för att kollaborativ 
konsumtion kommer att stanna inom storstäderna men att den höga densiteten av unga 
människor gör storstäder till strategiskt smarta platser att starta eller testa kollaborativa 
koncept i. Moeller och Wittkowski (2010) anger att de som föredrar delande framför ägande 
ofta är trendsökande konsumenter som ofta återfinns i Generation Y (personer födda under 
1980- och 1990-talet, definition enligt Oxford Dictionaires 2016). 
 
Unga konsumenter har också potentialen att verka som drivkraft mot hållbarare konsumtion i 
samhället.  Nutidens unga har längre utbildning, inträder senare på arbetsmarknaden och 
startar familj senare i livet än tidigare generationer vilket ger dem mer frihet och mindre 
ansvar. Friheten gör dem mer öppna för förändring och mer benägna att inspireras av nya 
idéer. Även det traditionella flödet av lärande har blivit omvänt, kunskap passeras inte längre 
endast från äldre till yngre generationer utan på vissa områden får de äldre generationerna 
viktig information av de yngre. Således är unga konsumenter en relevant målgrupp att 
försöka påverka till att ändra beteende mot mer hållbara konsumtionsmönster (Fien, Neil och 
Bentley 2008).  
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2.4 Avgränsningar 
 
Resultatet på forskningsfråga 1 används som underlag för att besvara forskningsfråga 2. Det 
är således endast unga konsumenters attityd gentemot att konsumera kläder genom uthyrning 
från modeföretag som vi använder som underlag för att besvara om det finns en 
marknadspotential i konceptet. Inga andra underlag kommer att tas hänsyn till i denna studie. 
Konceptets ekonomiska lönsamhetspotential för modeföretag kommer således inte att prövas. 
Vidare kommer inte heller konceptets hållbarhetspotential att undersökas utan vi förlitar oss 
på de fakta om miljömässiga fördelar som Fletcher (2014), Naturvårdsverket (2015) samt 
Botsman och Rogers (2010) anger.  
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3. Teori 
 
I följande avsnitt ges en sammanfattning av tidigare forskning på området kollaborativ 
konsumtion. Materialet utgörs av vetenskapliga artiklar och branschrapporter inom ämnet. 
Detta följs av en teoretisk referensram för attityd i vilken attitydens definition, beståndsdelar 
och funktioner behandlas.  
 
3.1 Tidigare forskning 
 
3.1.1 Introduktion till kollaborativ konsumtion  

 
Botsman & Rogers (2010) delar upp kollaborativ ekonomi i fyra huvudkategorier; kunskap, 
finans, produktion och konsumtion. Kollaborativ konsumtion handlar främst om tillgång 
framför ägande och att ta vara på outnyttjade resurser genom att dela dem med andra och kan 
återfinnas inom delande där det sker en transaktion mellan företag-till-företag, konsument-
till-företag, företag-till-konsument samt privatperson-till-privatperson. Företag-till-
konsumentperspektivet innebär att företag äger produkten eller tjänsten i fråga, permanent 
eller temporärt men låter konsumenten köpa, hyra eller låna. Det som erbjuds kan vara av 
både materiella och icke materiella slag där transaktionen kan ske med eller utan monetära 
medel. Exempel på befintliga sådana tjänster är bilpooler, verktygsbibliotek och 
klädbibliotek.  
 
3.1.2 Hinder för att delta i kollaborativ konsumtion 
 
När man talar om hinder för att delta i kollaborativ konsumtion talar man ofta om bristande 
förtroende för andra människor, men även för företag. I PwCs rapport (2015) instämmer en 
stor del av respondenterna att de inte litar på kollaborativa företag förrän de blir 
rekommenderade dem av någon de litar på. Brist på erfarenhet av kollaborativ konsumtion 
och behov av kontroll över produkter och sociala resurser är andra faktorer som ses som 
hinder för att delta i den nya ekonomin (Piscicelli, Cooper & Fisher 2015; PwC 2015; 
Möhlmann 2015). Just behovet av kontroll skapar svårigheter då privat ägande av saker är 
viktigt för många konsumenter (Piscicelli, Cooper & Fisher 2015; McCracken 1986).  
 
I en värld där vi genom objekt skapar mening till vår omgivning är ägandet i sig essentiellt 
och således ett hinder för att delta i kollaborativ konsumtion. McCracken (1986) beskriver att 
kulturell mening finns i tre led, i den kulturellt konstruerade världen, hos produkter och hos 
människor. Mellan dessa led överförs mening bland annat genom olika slags ritualer. 
Äganderitualer har en stor roll i människors beteende och det läggs mycket tid på att 
diskutera, jämföra, fotografera och visa upp ägodelar på olika vis. På så sätt gör man anspråk 
på produkters egenskaper (McCracken 1986). Rook (1985) beskriver rituellt beteende som en 
sekvens upprepade händelser över tid som tenderar att utföras på samma vis varje gång. 
Dessa ritualer väcker specifika känslor och tankar hos individen när de utförs. Det kan ske 
förändringar i utförande och ordning, men ritualer tenderar att förändras långsamt och möts 
ofta med motstånd. Ritualer och vanor liknar varandra och är båda svåra att förändra. 
Piscicelli, Cooper och Fisher (2015) tar även upp tradition som ett hinder för den 
kollaborativa konsumtionens framfart. Kollaborativa koncept är ofta nytänkande och utmanar 
traditionella konventioner och sociala normer radikalt genom att ifrågasätta invanda 
konsumtionsmönster. I avseendet att konsumera specifikt kläder kollaborativt förekommer 

https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6retag
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tidigare forskning som påvisar att det kan upplevas ohygieniskt att bära klädesplagg som 
tidigare brukats av någon annan (Ekström, Gustafsson, Hjelmgren & Salomonsson 2012).  
 
 
3.1.3 Motiv för att delta i kollaborativ konsumtion 
 
Konsumenter väljer att delta i kollaborativ konsumtion av olika anledningar. Det kan vara av 
egennytta, men även av altruistiska anledningar som medmänsklighet och att måna om 
miljön. Människor har olika mycket och olika typ av motivation vilket hänger starkt ihop 
med underliggande attityder och målet som föreligger handling (Ryan & Deci 2000). Ryan 
och Deci (2000) skiljer mellan intern motivation som hänvisar till att göra något för att det är 
intressant, utmanande eller roligt och yttre motivation som är kopplat till förväntningar 
utifrån och belöning. 
 
De vanligaste motiven till att konsumera kollaborativt är en kombination av interna och 
externa motiv så som att ta socialt ansvar, reducera konsumtion, hjälpa andra, bygga en 
starkare gemenskap, göra gott för miljön, engagera sig i hållbarhet och att stötta små företag. 
Men även för att uppleva något, få tillgång till saker man annars inte har råd med, goodwill, 
skapa meningsfullhet och träffa nya människor, men framförallt att det är mer 
kostnadsbesparande att dela saker än att äga dem individuellt (Möhlmann, 2015; Armstrong 
et. al, 2015; Hamari, Sjöklint & Ukkonen 2015; PwC 2015; Havas 2014).  
 
Armstrong, Niinimaki, Kujala, Karell och Lang (2015) menar att miljömässiga fördelar med 
uthyrning av kläder gör konceptet attraktivt för konsumenter genom möjligheten att förlänga 
användningsfasen. Hamari, Sjöklint och Ukkonen (2015) menar dock att hållbarhet främst 
fungerar som motiv för de konsumenter som redan tycker det är viktigt med hållbar 
konsumtion. Resultaten från deras studie visar att det råder en lucka mellan attityd och 
beteende gentemot produktservicesystem (affärsmodeller som erbjuder re-design, reparation 
och uthyrning; definition baserad på Armstrong et. al 2015). Konsumenter kan ha en positiv 
inställning och tala gott om det, men den positiva attityden leder inte nödvändigtvis till 
handling. Hamari, Sjöklint och Ukkonen (2015) finner dock att hållbarhet är en viktig faktor i 
formandet av positiva attityder till alternativa sätt att konsumera kläder, men de ekonomiska 
fördelarna har en större inverkan på beteendet.  
 
Samtidigt som viljan att äga kan vara ett hinder för att delta i kollaborativ konsumtion visar 
rapporten “The New Consumer and the Sharing Economy” (Havas 2014) att företeelsen av 
att känna sig nedtyngd av sina ägodelar råder bland många konsumenter. Detta har blivit en 
mer personlig drivkraft till att konsumera hållbart än de mer altruistiska (sociala och 
miljömässiga) aspekterna som ofta tas upp som motiv till hållbar konsumtion. En majoritet 
säger sig kunna leva lyckliga utan större delen av sina ägodelar.  
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3.2 Attityder  
 
En attityd kan definieras som en varaktig inställning som byggts upp genom erfarenheter och 
kommer till uttryck i en positiv eller negativ bedömning av något. En individ kan inte ha en 
attityd till någon eller något som denne helt saknar information om (Solomon, Askegaard, 
Bamossy & Hogg 2014).  
 
En attityd anses inom den socialpsykologiska forskningen bestå av tre komponenter; en 
tanke- och kunskapskomponent, kognition, som rör den kunskap och de föreställningar eller 
idéer som vi har om attitydobjektet ifråga, dels en känslokomponent, affektion, som avser 
vilka känslor vi hyser mot attitydobjektet; positiva eller negativa, men även en 
handlingskomponent, intention, som syftar till benägenhet och avsikt att handla på ett visst 
sätt i förhållande till attitydobjektet. Komponenterna står i en komplex relation till varandra 
och det räcker därmed att en av komponenterna förändras för att attityden ska påverkas. 
Komponenterna i sin tur påverkas av tid, situation och omgivning (Angelöw, Jonsson & Stier 
2015).  
 
Enligt Katz (1960) uppstår attityder för att de fyller funktioner. I The functional theory of 
attitudes har han identifierat fyra olika funktioner som attityder fyller för individen: 
 
Praktisk funktion. Attityder kan bidra till att tillfredsställa våra behov och att nå våra mål. 
Våra attityder formas genom tidigare erfarenheter som lärt oss vilka företeelser och 
beteenden som belönas och ger uppskattning respektive vilka som bestraffas. Attityder 
hjälper oss därför att uppnå mål som ger positiva följder och undvika negativa konsekvenser.  
 
Funktion för försvar av självkänsla. Attityder kan formas för att stärka vårt självförtroende 
och försvara oss mot externa hot eller interna känslor som hotar vår självkänsla.  
 
Funktion för uttryck av värderingar. Attityder kan ge uttryck för våra värderingar, vårt 
självkoncept, vad vi gillar och vad vi ogillar. En person kan forma en attityd gentemot ett 
objekt på grund av vad attityden signalerar om personen till andra människor och inte utifrån 
objektets egentliga egenskaper. Dessa attityder hjälper oss att uttrycka vår sociala identitet 
och livsstil och ett exempel på uttryck för detta kan vara hur vi klär oss. 
 
Funktion för kunskap och förståelse. Vissa attityder hjälper oss att förstå vår omvärld genom 
att tolka vardagliga händelser. De formas som ett resultat av behov av ordning, struktur eller 
mening och utgör en mall för hur vi ska hantera information och nya, oklara situationer 
(Solomon et. al 2014).  
 
En individs attityd är inte alltid samspelt med hur denne väljer att agera gentemot ett visst 
attitydobjekt. Således kan inte vetskapen om en individs attityd användas för att förutse 
dennes beteende. En attityd kan dock vägleda och influera beteendet, vilket är anledningen 
till att attityder analyseras inom forskning kring konsumentbeteende (Angelöw, Jonsson & 
Stier 2015).  
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4. Resultat 
 
I detta avsnitt presenteras resultaten från studiens undersökningar. Inledningsvis presenteras 

resultaten från den kvantitativa enkätundersökningen och sedan det kvalitativa materialet 

från de intervjuer som utförts.  

 

4.1 Kvantitativ undersökning 

 
Diagram 1. Är du mellan 18-35 år gammal? Diagram 2. Var är du bosatt? 

 

Samtliga deltagande respondenter ingick i vårt åldersbaserade urval på 18 till 35 år vilket 
resulterat i ett internt bortfall på 0 %. Majoriteten av enkätens respondenter var bosatta i 
Stockholm, resterande respondenter fördelades nästintill jämnt mellan Göteborg och 
Malmö.  Resultaten på enkäten kan därför antas vara mest representativ för 
målpopulationen i Stockholm. 

 

 
Diagram 3. Hur anskaffar du dig huvudsakligen kläder? 

Är du mellan 18-35 
år gammal? 

Ja 100 %

Nej 0 %

Var är du bosatt? 
 

Stockholm 53 %

Göteborg 24 %

Malmö 23 %

Hur anskaffar du dig huvudsakligen 
kläder? 

Köper nyproducerade 75 %

Köper second hand 15 %

Ärver 5 %

Annat 3 %

Deltar i klädbyten 1 %

Lånar 1 %

Hyr 0 %

Genom gåvor 0 %
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Största delen av respondenterna anskaffar sig huvudsakligen kläder genom köp av 
nyproducerade kläder medan en relativt stor andel främst anskaffar sina kläder genom  
att handla second hand. Ett fåtal ärver, lånar eller deltar i klädbyten som främsta 
anskaffningsmetod. Bland de respondenter som angett ”Annat” och sedan specificerat sina 
svar uppgav en respondent att hen fått alla sina kläder, vilket kan tolkas som både ”genom 
gåvor” och ”ärver”. De två andra menade att de köper lika stora delar nyproducerade kläder 
som second hand.  
 
Second hand, arv, klädbyten, lån och gåvor är alla sätt att återanvända kläder och förlänga 
dess livslängd. Att 75 % huvudsakligen köper nyproducerade kläder och att 0 % 
huvudsakligen hyr kläder kan tyda på att det finns utrymme för uthyrning att utvecklas och 
verka som ytterligare ett sätt att förlänga livslängden på kläder.  

 
Diagram 4. Äger du kläder som du inte använder?                       Diagram 5. Upplever du det som en börda att äga kläder 
                du inte använder? 

 
Många av respondenterna uppgav att de äger en del kläder eller mycket kläder som de inte 
använder. De respondenter som svarat ”Nej” på ”Äger du kläder som du inte använder” 
ombads att inte svara på nästföljande fråga, den har således ett mindre antal svarande (96 st) 
än resterande frågor. Ägandet av oanvända kläder upplevs som en börda för större delen av 
respondenterna.  
 
 

Äger du kläder som du 
inte använder? 

Ja, en del 70 %

Ja, mycket 26 %

Nej 4 %

Upplever du det som en 
börda att äga kläder du 

inte använder? 

Ja 65,63 %

Nej 34,38 %



19 
 

  
Diagram 6. Känner du till några hyrtjänster för kläder?    Diagram 7. Har du någon gång använt dig av en 
                     hyrtjänst för kläder? 

 

Av de som kände till någon eller flera hyrtjänster för kläder gav 19 personer svar för vilka 
tjänster de kände till. Bland svaren gavs som exempel uthyrning av högtidskläder hos diverse 
fristående butiker, diverse klädbibliotek i olika städer (Klädoteket, Lånegarderoben, 
Kontrapunkts klädbibliotek och Klädbiblioteket), Butterix (maskeradkläder), uthyrning på 
ospecificerade skidorter och Houdinis uthyrning av skalplagg. De hyrtjänster som existerar på 
marknaden idag är för majoriteten således okända. Endast ett fåtal av respondenterna hade 
någon gång använt sig av en hyrtjänst för kläder och bland svaren på vart de hyrt kläder 
angavs Östermalms smoking uthyrning, ospecificerad hyrtjänst av smoking och frack, 
Klädoteket samt SVT:s kostymförråd.  
 
I enkätens sista del ombads respondenterna ange i vilken grad de höll med om nio påståenden 
genom att markera sitt svar i en likertskala.  
 

 

Diagram 8. Påstående 1-3 

Känner du till några 
hyrtjänster för kläder? 

Nej 77 %

Ja 23 %

Har du någon gång 
använt dig av en 

hyrtjänst för kläder? 

Nej 94 %

Ja 6 %
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Större delen av respondenterna skulle uppleva det som positivt om företag erbjöd  
uthyrning av kläder som ett komplement till försäljning. Grafen visar även att det för 
majoriteten är viktigt att äga sina kläder. En övervägande del upplever det inte som 
ohygieniskt att hyra kläder, men en liten del instämmer helt eller till stor del att de upplever 
det som ohygieniskt. 
 

 
Diagram 9. Påstående 4-6 

På påståendet, ”Jag kan se mig själv hyra kläder istället för att köpa”, råder det delade 
meningar. Många har svårt att se sig själva hyra kläder på en vardaglig basis men desto 
fler kan tänka sig att hyra kläder vid enstaka tillfällen.  
 

 
Diagram 10. Påstående 7-9 

Även när det gäller viljan att förändra sina konsumtionsvanor visar grafen ett spritt resultat, 
men övervägande del av respondenterna tycks till viss del vilja ändra sina konsumtionsvanor. 
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En majoritet tror att det är bättre för miljön att hyra kläder än att köpa men på påståendet 
”Jag tror jag kan göra ekonomisk vinning på att hyra kläder istället för att köpa” ställer sig 
många tveksamma.  
 
4.2 Kvalitativ undersökning 
 
4.2.1 Bakgrund 
 
De sex respondenter som har deltagit i den kvalitativa undersökningen är alla bosatta i 
Malmö, Göteborg eller Stockholm. Från vardera stad deltog en manlig respektive en kvinnlig 
respondent. Deltagarna är mellan 24 och 33 år gamla. En intervju tog plats på ett café, tre i 
hemmamiljö och två per telefon. Med anledning av att respondenterna garanterats full 
anonymitet har de givits fingerade namn. 
 
Respondent 1: “Teo”, man, Stockholm, 32 år  
Respondent 2: “Luke”, man, Malmö, 33 år  
Respondent 3: “Vidar”, man, Göteborg, 27 år 
Respondent 4: “Ruth”, kvinna, Göteborg, 28 år 
Respondent 5: “Leia”, kvinna, Malmö, 24 år 
Respondent 6: “Daphne”, kvinna, Stockholm, 27 år 
 
4.2.2 Barriärer 
 
Vi fann ett antal faktorer som kan kategoriseras som barriärer mot att hyra kläder och som 
indikerar negativa attityder till uthyrning hos respondenterna. Dessa är ett antal 
återkommande teman som varit gemensamt för de flesta respondenterna. De teman vi 
identifierat är brist på erfarenhet, ekonomisk aspekt, tillgänglighet, materialism, kritik mot 
modeföretag, identitet, hygien och vanor.  
 
4.2.2.1 Brist på erfarenhet 
 
På frågan om respondenterna kände till någon hyrtjänst för kläder svarade majoriteten, vissa 
efter lite betänketid, att de kände till uthyrning av högtidskläder för fest, så som brud och bal, 
frack och kostym. Leia var den enda som kände till Filippa K:s "Lease". Luke, som talar om 
varumärket som ett av dem han handlar mest hos, kände inte till hyrtjänsten. Leia och Ruth 
nämnde även Klädoteket, som är ett klädbibliotek i Göteborg. Daphne hade hyrt balklänning 
en gång och Luke hade hyrt skidkläder någon gång. Övriga respondenter hade aldrig hyrt 
kläder.  
 
Under intervjuerna framkom det att samtliga respondenter var osäkra kring upplägget av 
kläduthyrning och att de hade svårt att föreställa sig hur det skulle gå till. Teo uttryckte att 
tanken på att hyra kläder kändes främmande. Han menade att rädslan för att orsaka skada på 
hyrobjektet skulle finnas med honom ständigt och detta var en negativ känsla. Han upplevde 
även osäkerhet kring vad som skulle hända om han faktiskt råkade ha sönder något som inte 
var hans eget; ”Och sen med ens egna kläder ’Ah nu rev jag sönder den här t-shirten, skit 
också’ men då har jag ändå köpt den själv. Men hyr jag den ’jaha, vad händer nu då?’”.  
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Ruth som var mer bekant med konceptet sedan tidigare trodde att osäkerheten har med just 
okunskap att göra "[... ] att det är lite så främmande och nytt fortfarande så det handlar nog 
bara om kunskap... Att man behöver få ut det liksom till […] framförallt till unga människor 
kanske". Vidare uttryckte Teo; "Det som skulle hindra är nog själva tillvägagångssättet. 'Ska 
jag beställa på internet? Hur dyrt kommer det vara?'” 
 
4.2.2.2 Tillgänglighet 
 
Samtliga respondenter menade att tillgängligheten är av stor vikt för att konceptet ska 
fungera, eftersom många är bekväma av sig och vill ha det så enkelt som möjligt. ”Nej men 
jag tror att fler skulle hyra om det fanns tillgängligt men jag tror att det kanske skulle vara en 
process också.” uttryckte Daphne det. När de reflekterade kring uthyrning av kläder tyckte 
många av respondenterna att det skulle kännas krångligt att hyra och att man skulle förlora 
friheten att vara spontan. Ruth menade att man skulle behöva planera mycket mer; 
 

Jag tror att man får planera ganska mycket vad man ska... För man vill ju ändå ha lite koll och 
det här med tillgänglighet... Att kunna... Ah men liksom det här med låna då, då kan man inte 
liksom vara spontan då liksom utan då måste man ändå lite planera vad man vill... Kanske veta 
att nästa vecka så ska jag låna det här... Alltså man vet ju inte vad man kommer känna för då 
liksom. 

 
Leia drog parallellen till att hyra böcker och att det ofta upplevs av henne som omständigt för 
att hon inte bara måste komma ihåg när böckerna ska lämnas tillbaka, utan hon ska också ta 
sig till biblioteket.  

... sen tror jag också att folk skulle tycka att det är krångligt att liksom ”Ah, nu måste jag lämna 
tillbaka den här”, mer att hålla kolla på. Typ som när jag ska låna böcker har jag ingen aning om 
när de ska vara tillbaka. Jag har liksom inte koll på det och sen så känns det bara jobbigt att 
behöva gå och lämna dem. 
 

Luke, Leia och Vidar uttryckte även att de tycker om att ha sina kläder tillgängliga i hemmet.  
Man har allt i hemmet. Man har typ arsenalen... Man behöver inte åka och mecka på någon 
annan plats eller åka in i stan eller... Alltså man åker till jobbet och hemåt. Sen åker man och 
handlar mat någon gång. Men alla såna extra körningar, extra ärenden... 

Luke 
Jag tror att som när jag själv tycker så tycker jag om att äga mina kläder, jag tycker om att ha 
dem hemma, att ha mycket att välja på.  
    Leia 

4.2.2.3. Kritik mot modeföretag 

Några respondenter ställde sig kritiska och ifrågasättande till modeföretags arbete med 
hållbarhet. Teo i synnerhet var mycket kritisk och uttryckte starkt förakt mot de företag han 
refererade till som ”jättarna”;  
 

Vi kan göra vad vi kan för att göra miljön bättre men jag tror att vi aldrig kommer ifrån de här 
jättarna, de här nissarna som sitter och bestämmer och liksom använder sig av miljön på ett 
dåligt sätt för att vinna pengar. Utvinna så mycket pengar de kan från... Så att det är ju bra om 
miljön kan bli bättre av att hyra kläder absolut då ska man göra det men jag tror att man kan 
göra det på andra sätt också. Tillexempel vi säger att vi skulle stänga ned alla skitföretag som 
använder människor utomlands och till... Bara ser dem som skit och de nissarna som tjänar 
pengar, sätta dem och börja sy kläder. För att känna hur de känns. Det är det jag tycker, att de 
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människorna som sitter och leker med andra människors liv i andra länder som får sitta och 
jobba för 30 öre i minuten, de borde själva få åka dit och känna hur det känns […] Stäng ned 
alla skitföretag, då blir det en bättre miljö. 

     Teo  
 
Luke hade tankar om att modeföretag tillverkade kläder i dålig kvalitet med avsikt och att 
företagens användande av diverse märkningar såsom ”fair trade” och ”eko” utfördes som 
”spel för gallerierna” och att han inte ville låta sig luras av ”något sånt spel”. Han tyckte 
vidare att användandet av märkningar hade blivit ”sådan hysteri” och att modeföretagen 
istället för att använda ”en massa stämplar” skulle tillverka kläder som höll en högre kvalitet 
som standard. Vidar nämnde att han slutat handla på ett av de större modeföretagen för att 
han varit med om att deras kläder inte höll någon längre tid.  
 
Respondenternas kritik och ifrågasättande av modeföretagens intentioner med 
hållbarhetsarbete resulterar här i en problematisk punkt. Om modeföretag i framtiden 
erbjuder hyrtjänster och marknadsför det som hållbarhetsinitiativ kan det förbises om 
konsumenterna inte litar på företagens intentioner.  
 
4.2.2.5 Ekonomiska aspekter 
 
Ett återkommande tema under intervjuerna var pengar. En gemensam tanke för samtliga 
respondenter var att de ville att det skulle ”kännas värt ” ekonomiskt att hyra kläder. Hur 
mycket vikt som lades vid pris när de handlar kläder varierar, några vill ha det så billigt som 
möjligt, medan andra köper ”dyrare kläder med kvalitet”. Leia handlar i vanliga fall mycket 
kläder på loppis och second hand, därför lägger hon normalt inte så mycket pengar på kläder. 
Priset var därför en viktig faktor för henne och hon var tveksam till om hon skulle göra 
ekonomisk vinning på att hyra kläder istället. På frågan om Teo trodde att han skulle kunna 
göra ekonomisk vinning på att hyra kläder svarar han; 
 

Alltså det beror ju på. Jag handlar ju inte jättemycket varje månad så vissa månader... Det kan ju 
gå tre månader och jag har inte handlat någonting. Så då tror jag inte att jag skulle göra så 
mycket ekonomisk vinning. 
 

Ruth nämnde en annan aspekt på temat ekonomi. Hon menar att ekonomisk status skulle 
kunna vara en barriär för uthyrning; 
 

[…] Men också att det är lite associerat med klass också, en människa som kanske är lite mer 
etablerad, lite mer fin såhär kanske inte skulle göra det här för att kanske skulle ses som lite 
såhär... Ja men fattigt typ. […] Lite som second hand gjorde för några år sedan... Att det är lite 
skabbigt... Du använder kläder som någon annan har haft typ det är lite den grejen och att "vadå 
har du inte råd att köpa dina egna kläder?" 

 
4.2.2.6 Materialism 
 

Jag vet inte varför men det är något i det som känns att det är helt mitt […] att jag har valt den. 
Också att jag väljer med omsorg gör ju att jag tycker väldigt mycket... Jag tycker om de sakerna 
jag har väldigt mycket. 

     Daphne 
 

Och vissa plagg vill man gå in. Som en skinnjacka den har man ju börjat tycka om efter ett tag. 
Så den får ju affektionsvärde. Som en gammal bil man har haft, man har sina musikskivor i den 
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och man har... Den lukten, du vet efter alla år så har man börjat tycka om den. Det finns ju den... 
Den saken är ju en fördel när man äger saker.  
    Luke 

 
Som ovan citat illustrerar framkommer det tydligt att respondenterna hyser mycket affektion 
till sina kläder. Kläder som bärare av minnen nämns av nästan samtliga respondenter.  

[…] men jag har några plagg från när jag var liten som har hållit bra, från högstadiet så som jag 
vill ha kvar som minne.  

Luke 
 

[…] jag har jättesvårt att göra mig av med kläder och saker och speciellt om det är något jag har 
haft länge och som varit med vid många viktiga tillfällen. Det är såhär, det blir som en... Vad 
svårt det är att säga, det blir som en... Det fastnar mycket minnen i den och det gör att ännu 
svårare att göra sig av med saker för mig. Typ också att jag vet exakt vart jag har köpt alla mina 
kläder och när jag har gjort det ungefär och hur jag mått när jag har gjort det.  
 

     Daphne 
 
Respondenterna ger uttryck för att de känslor som kläderna framkallar hos dem är något de 
finner positivt. Luke tror att känslorna skulle gå förlorade när flera personer använder samma 
plagg; 
 

Nä men då är det ju andras slithistoria, man vill ha sin egen historia liksom. Ja men denna... För 
vissa plagg har ju ett minne. Det är bra. Ofta är det ju bälten, eller en skinnjacka... alltså saker 
som håller länge, kvalitetsskor som man har klackat om tre-fyra gånger redan. 
 
    Luke 
 

Själva ägandet var också en viktig aspekt för de flesta. Både Luke och Leia omnämnde det 
som ”kul” att äga kläder. Vidar sa; ”När man har haft dem i mer än fem år så börjar man 
känna att ’det här är mitt plagg’. Så det kan nog kännas viktigt att äga. Ja, det får jag säga”. 
Daphne uttryckte att hon blir ”kär” i vissa ägodelar och därför inte kunnat motstå att köpa 
dem. Själva konsumtionen i sig var också något som frambringade positiva känslor och 
välmående hos respondenterna. På frågan vad som skapar behovet hos Ruth att köpa kläder 
svarar hon; 
 

Ja men typ såhär att man tror att man mår bra av det […] man har ju tillräckligt med kläder 
egentligen men man tror att man ”ja men om jag köper det här så…”, ja men hur man känner sig 
och ser ut har så mycket att göra med… Ja men det har väl med välmående att göra typ och att 
man kanske också undermedvetet ska konsumera liksom. […] Men ja, för min del är det nog 
såhär att jag liksom får för mig bara att jag mår bra av det, eller ja, jag vet inte. Man ser något 
och så bara ”åh det där vill jag ha”, jag vet inte...  
 

4.2.2.7 Identitet 
 
Samtliga respondenter såg kläder som ett sätt att uttrycka sin personlighet. Några av dem 
uttryckte att hyrplagg skulle vara mindre personliga än köpta plagg och att detta skulle kunna 
inskränka deras identitet. Luke jämförde hyrplagg med hyrbilar som han ansåg var anonymt 
och opersonligt. Vidar uttryckte även en oro över att bli styrd av modeföretagen, vilket skulle 
begränsa hans möjlighet till att uttrycka sin egen klädstil genom hyrda plagg; ”Men en sak 
som jag inte skulle gilla då var att då skulle jag såhär bli en produkt av mode […] Om 
butikerna är såhär ’ja nu är det de här färgerna som gäller’ […].” Han fann inte heller 
möjligheten att få tillgång till en större variation av kläder som något attraktivt; ”Jag tror att 
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jag som person söker mer som blir individuellt och personligt. Jag tycker att det är viktigare 
än att kunna variera mig”.  
 
4.2.2.8 Vanor 
 
Samtliga respondenter var övertygade om att konsumtionsmönster och vanor är svåra att 
bryta, dels för att människor är bekväma, dels med anledning av vanan att ha fullständig 
tillgång till sina saker. Luke menade att ”Den moderna människan är väldigt självständig och 
vill ha egna grejer. Man vill äga kanske sitt eget. Man är inte van vid att dela saker idag så 
mycket.” Ruth tog också upp det här med att våga bryta vanor och att våga vara ”obekväm”, 
medan Leia föreslog att lägga fram konceptet på ett lockande sätt. Hon underströk också att 
vanor är något som kan ta tid att förändra; 
 

[…] Fast sen är det viktigt också att folk liksom inser att man också vågar vara obekväm och 
liksom utmanar sig själv. Det ska ju inte bara vara så att man stryker folk medhårs... att man ska 
få allt man vill heller, för det är viktigt att folk liksom... för vi konsumerar ju för mycket och det 
är ju alarmerande... Alltså det är också viktigt att folk fattar det.  
 

Ruth 
 

 […] Om det är bra PR för det. Alltså om det läggs fram på ett lockande sätt. Jag tror att det 
skulle funka med folk som konsumerar mycket. Fast jag tror att det är svårt att få hela massan 
att börja hyra helt plötsligt och jag tror det blir en vaneperiod tror jag... som kanske är ganska 
lång. 
 

Leia  
 

 

4.2.2.9 Hygien 
 
Av våra respondenter var Vidar den enda som personligen tyckte att den hygieniska aspekten 
var ett hinder, medan de andra inte hade problem med att ha på sig kläder som andra har 
burit. Dock trodde samtliga respondenter att det kan vara ett hinder för många andra. Ruth 
drog parallellen till second hand, ”Ja men det är väl det ifall folk får för sig det som det här 
med second hand att folk inte vill använda andras kläder. Att man får för sig lite att det är 
sunkigt typ isåfall.” Vidar upplevde det som för ”kroppsnära” att hyra kläder som andra har 
använt. Även om plagget är rent så vet han att någon annan har haft det nära kroppen. ”Och 
sen är det ju såhär med kroppsodörer och grejer. Tillexempel om jag köper på second hand så 
tvättar jag det ganska noga. För det känns jobbigt att ha någon främlings kläder”.  
 
4.2.3 Incitament 
 
Under intervjuerna har vi även funnit ett antal faktorer som kan ha en positiv inverkan på 
konsumenters attityd till att hyra kläder. Dessa faktorer fungerar som incitament som 
omfattats av uttalad strävan att agera mer hållbar i sin konsumtion, negativa känslor gentemot 
outnyttjade resurser, ekonomiska aspekter och möjlighet till variation. 
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4.2.3.1 Negativa känslor gentemot outnyttjade resurser 
 

Vissa kläder kan man ju såhär plocka undan och bara såhär ligga liksom undangömda och så 
hittar man dem ibland och bara ”åh nej” och så gör man ingenting åt det. 
 
    Ruth 

 
Leia uttryckte att det är mycket kläder som köps som inte används och att de flesta har mer 
kläder än vad de behöver hemma. Detta bekräftas av att nästan alla respondenter svarade att 
de hade kläder hemma som inte användes. Vilka känslor som hystes gentemot dessa 
oanvända kläder skiljde sig men flertalet av respondenterna upplevde det som negativt på ett 
eller annat sätt. För vissa ansågs detta onödigt för den egna ekonomin men också som 
resursslöseri. Teo uttryckte att den ånger han kände inför oanvända kläder var en börda för 
honom; 

[…] är dem i garderoben och så vet man att man har dem där och ibland så tittar man på dem 
och så tänker man “varför har jag köpt det där ens?” och så vill man bli av med det. Så då blir 
det ju en börda.  
 

På frågan om han kände dåligt samvete för de oanvända kläderna svarade Teo nej, men 
däremot upplevde han att de tog onödig plats och var i vägen för de kläder han faktiskt 
använde. Luke, som uppgav att han har ytterst få oanvända plagg liggandes hemma, kände 
ingen ånger av köp för dessa men uttryckte däremot detta;  
 

Jag vill ha ett enkelt liv med få grejer som jag använder. Jag vill inte ha bara massa. Jag tycker 
inte om att man har tillexempel massa mat hemma som blir gammal och som inte används. Eller 
såhär... Jag brukar kolla så det jag köper hem det använder jag. Så det... Så känner jag.  
 

Leia, som ägde ”väldigt mycket” kläder som hon inte använder, tyckte att det var jobbigt att 
frakta runt dessa då hon flyttar mycket. Hon upplevde det som en börda att kläderna dels tog 
plats men också att det kändes ”onödigt”. Då hon handlar mestadels second hand upplevde 
hon inte att den ekonomiska bördan och den miljömässiga påverkan var så stor jämfört med 
om hon hade handlat nyproduktion. Daphne uttryckte att hon nuförtiden hade ett fåtal 
klädesplagg som inte används men att dessa var störande för henne när hon såg dem. I 
perioder hade mängden klädesplagg som inte användes varit större och på frågan om hon 
ångrat dessa köp svarade hon att ”det känns som jätteonödiga pengar”. På frågan om hon 
upplever de oanvända plaggen som en börda svarar hon; 
 

Ja, jättestressande. Då har jag också lagt dem i högar för att jag ska bli av med dem sen så har 
jag liksom fått ångest lite varje gång som jag ser den där högen som jag snart ska göra mig av 
med och då känns det också bäst att egentligen sälja dem på Tradera eller skänka dem eller ha 
en loppis så att det på något sätt ska kännas som att jag inte bara ger iväg dem. Alltså jag måste 
göra något för att de ska försvinna också så att det inte blir för lätt för mig på något sätt. 
 

Ruth uppgav att hon inte gillar att ha ”massa grejer liggandes” men att hon ofta köper kläder 
som hon egentligen inte har behov av för att de är så billiga. På frågan om vilka fördelar hon 
ser med att hyra kläder svarar hon; 
 

[…] Jo men det att man inte behöver ha massa kläder liggande som man inte använder utan att 
det blir såhär... Ja men att man får ombyte och att man inte hinner tröttna på saker […] 
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Ruth menar att uthyrning kan verka för att minska mängden kläder som blir liggandes och 
således kan uthyrning också antas motverka de negativa känslor hon förknippar med de 
oanvända kläderna.  
 
4.2.3.2 Uttalad strävan efter att agera mer hållbart i sin konsumtion 
 
Respondenterna visade alla en medvetenhet kring hållbarhetsfrågor inom textilindustrin. 
Några respondenter nämnde att de tänker på dessa aspekter när de handlar kläder. De menade 
att hållbarhet har en positiv inverkan på deras val av butik och kläder.  
 

Nä men jag skulle ju också om någon skyltar med ekologisk bomull eller om någon skyltar 
med, som &Other Stories har nu att "kom in med dina gamla kläder och få 10 %" så blir det ju... 
Alltså på något sätt så är det ett... Jag tror att det påverkar mig undermedvetet att jag tycker att 
det här är positivt och jag tänker att jag kanske hellre handlar där då när jag vet att det tänker på 
det sättet.  

Daphne 
 

Majoriteten yttrade en viss självkritik för att de inte alltid agerar utifrån sin medvetenhet. 
Alla, utom Vidar som var nöjd med sitt sätt att konsumera kläder, visade en önskan om att 
förändra sina konsumtionsvanor. Leia nämnde att hon inte alltid var stolt över sina köpbeslut 
med anledning av att hon upplevde de mer hållbara alternativen som dyrare. Ruth 
kommenterade synen på sina konsumtionsvanor på följande sätt; 
 

Alltså det är... Jag vill ju egentligen... Det är som att man är någon sån här dubbel person eller 
man vill såhär verkligen vara den bara ”nej jag vill inte shoppa” och typ såhär vara medveten 
men sen ändå så faller man hela tiden för att man... Det är ju liksom kul att shoppa typ så man 
gör det ändå och man vet att man gör det för mycket men man typ tränger bort det liksom. 

 
Luke nämnde en strävan efter att leva ett mer resurssparande liv och uttryckte vidare att han 
vill bli mer öppen och mottaglig för nya idéer; 
 

[…]Man måste nog ställa om vanor. Om man kan få folk att ändra vanor. Jag själv måste nog 
tänka så här att jag... jag måste nog våga bara bryta. Alltså man är väldigt bekväm i hur man 
lever sitt liv såhär... men jag vill inte bli en sådan människa som bara är helt statisk. Jag 
kommer ihåg själv när man var liten och kanske var i mellanstadiet eller så, när man träffade 
vuxna så fanns det vissa... man hade kanske någon lärare som fortfarande var liksom 
nyfiken..."hur tycker du?"... och var beredd på att förändra sig. Även om han var 55-60 år 
gammal så var han "ja men det var intressant! Det där ska jag kanske pröva". "Jag ska ändra det, 
det var kul det X, det du sa"... så han är fortfarande, han har liksom det här barnets nyfikenhet 
fortfarande i sig. Och jag tycker om... jag vill själv bli, jag ser det som en förebild då att själv ha 
det tänket. Jag vill inte vara för statisk. Jag vill kunna tänka och ändra mig lite. Och sen vet jag 
inte, det kanske kan vara i tiden, men det är ju väldigt viktigt nu med hållbarhetsaspekten och 
sånt här. Allting bara tar slut... det finns ju en ände på resurserna […] 
 

På frågan vilka fördelar som respondenterna tror att klädkonsumtion genom uthyrning har 
nämndes miljömässigt positiv inverkan av flertalet; 
 

Ja fördelarna skulle väl vara att man kommer ifrån den här konsumtionen av kläder. Man tänker 
ju... Så är det med allt hur vi lever idag att vi konsumerar så sjukt mycket skit. Och där, jag talar 
för mig själv också, det blir ju... Det är det ju det som är fördelen att man kan komma ifrån det 
och använda det som redan finnas.  
    Teo 
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Nej jag tror om folk skulle börja hyra kläder mer så... ja... miljömässigt... jag tror att folk skulle 
handla mindre... köpa mer... nya kläder och bara ha dem i sin garderob så jag tror att ah... det 
skulle behöva göras mindre kläder eftersom om de delas så. Så miljömässigt så tror jag att det 
skulle funka. 
    Leia 
 

När respondenterna uttalar en strävan efter att agera mer hållbart i sin konsumtion och 
samtidigt ser uthyrning av kläder som ett hållbarare alternativ än att köpa nya kläder kan 
denna strävan ses som ett incitament till uthyrning.  
 
4.2.3.2 Ekonomiska aspekter  
 
När vi kom in på den ekonomiska sidan av att hyra kläder höll majoriteten med om att man 
kan göra ekonomisk vinning på att hyra kläder. Vidar och Teo var lite tveksamma till att de 
personligen skulle tjäna på det eftersom de inte handlar kläder så ofta, men att de som handlar 
mycket kläder eller handlar kläder ofta skulle tjäna på det.  
 

Ja är man fashionintresserad och de finns de här klänningarna, eller de här skorna, eller de här... 
allting som har med de dyrare plaggen att göra. Om det fanns för mycket billigare och att det 
var ett genuint intresse och att man kände att det skulle gör hela ens helg att man kunde ha de 
här kläderna, ja då är det ju skitbra.  

Teo 
 

Främst såg respondenterna ekonomiska fördelar med att hyra kläder som ligger i ett högre 
prissegment eller kläder som inte används så ofta. Luke jämförde de positiva aspekterna av 
att hyra verktyg med att hyra kläder. Ofta kostar det mycket pengar att köpa verktyg och det 
kan därför vara fördelaktigt att hyra de verktyg som han sällan använder. 
 

Det känns ju skönt när det gäller... Verktyg och sådant kan man hyra. Vissa verktyg är jättedyra 
att köpa, kostar tio, femton tusen att köpa typ såhär borrmaskiner så om man bara använder den 
vid vissa tillfällen, då är det bättre att hyra den för 100 kronor.  
 

Luke, som undrade vad det kunde kosta att hyra kläder per månad, fick ett förslag på en 
månadskostnad. Hans uppfattning var att det var prisvärt när han ställde det i relation till om 
man köper ett plagg för samma summa varje månad, ”nämen det tror jag inte alls är så 
farligt... 800 kronor. Jag tror att det är billigt nästan, fast det blir ju mycket per år. Men å 
andra sidan, man köper ett bar byxor...”. 
 
4.2.3.3 Möjlighet till variation 
 
Att kunna variera sig, testa på stilar, uppdatera sin garderob och att ha tillgång till en bred 
arsenal var några av de fördelar som nämndes när vi frågade våra respondenter om vad som 
skulle kunna motivera dem och andra att hyra kläder. Vidar var den enda av respondenterna 
som personligen inte fann det intressant att variera sin garderob i någon större mån, men 
bortsett från sig själv kunde han se de positiva sidorna av det. ”Jag tänker mycket på såhär 
barnkläder typ, att föräldrar kan hyra kläder till sina barn när de är i olika storlekar. Det 
skulle kunna vara positivt.”  Teo framhöll fördelen med att kunna prova på olika stilar utan 
att behöva köpa kläderna och därmed minska den upplevda risken som annars kan infinna sig 
vid köp.  
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Oj, det som skulle locka folk, det är nog att det finns ett stort utbud av kläder och dylikt, alltså 
accessoarer och sånt som de är intresserade utav... på ett sätt skulle det vara skitbra för då kan 
man prova det... ”ok, det här kanske inte är min stil”, ”det här kanske inte var det jag passar i”, 
men då kan man hyra det och prova det, så vet man det sen.  
 

Även Luke tog upp samma aspekt och skulle själv uppskatta möjligheten att testa att bära 
kläder som han känner sig osäker på, utan att behöva stå där med ett plagg som han sedan 
inte vill ha.  
 

Mm ja, det hade det nog gjort lite. För att man hade haft en sådan väldig möjlighet utan att 
behöva göra ett nytt köp som är liksom en gång för alla och sen bara har jag den vare sig jag vill 
eller inte. Här känns det som att det inte är så knivigt om man då en månad senare "Nämen den 
var inget för mig". Ja men då kanske jag kan ha en annan byxa.  
 

Han berättade dessutom om sin kusin som brukar låna kläder av sina vänner och hur hon 
genom det har tillgång till mer kläder och större möjlighet att variera sin stil. På så sätt hade 
han i den nära bekantskapskretsen sett det positiva med att ha tillgång till en utökad garderob.  
 

Men jag har en kusin och hon lånar mycket kläder av vänner och så, så glömmer hon att lämna 
tillbaka ibland. Så hon har väldigt liten egen arsenal med kläder för att hon lånar mycket. Alltid 
när jag träffar henne på någon släktträff så har hon någon fin ’nämen den har jag lånat, jag har 
fått låna en vecka av en vän’. Så hon har något sånt system så att hon kan klä sig rätt roligt och 
varierande.  
 

Ruth tog upp infallsvinkeln att kunna variera sig, vilket enligt henne skulle kunna förhindra 
att man tröttnar på sina kläder. Själv äger hon sällan kläder i flera år eftersom hon gillar 
ombyte.  
 

Men ja, precis, om man jämför det med att låna andra grejer så funkar det ju bra egentligen. 
Såhär att man får lite mer ombyte och att man kanske aldrig hinner tröttna liksom på det som 
man tröttnar på men sen är det ju såklart att såhär vissa plagg vill man ha. Eller kanske att man 
lånar dem längre perioder eller typ per säsong eller typ såhär någonting. För det är ju sällan du 
har plagg i flera, flera år. 
 

Daphne, som främst kunde se sig själv hyra festkläder, nämnde också att hon uppskattar 
chansen att variera sig även om hon skulle hyra kläder sällan ”Ja men det skulle jag lätt 
kunna göra. För det är ju typ ett sådant där tillfälle där man har klänningen en gång och så det 
är ju också kul att gå på bal, så nästa gång jag går på bal så vill jag ju inte ha samma 
klänning, även med tio års mellanrum.” 
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5. Analys 
 
I detta kapitel kommer den teoretiska referensramen kopplas samman med resultaten från 
den insamlade empirin. Resultaten kommer att analyseras utifrån teori om attitydens 
komponenter; kognition, affektion och intention. Kognitionen rör den kunskap och de 
föreställningar samt idéer respondenterna har om attitydobjektet, affektionen avser vilka 
känslor som hyses mot attitydobjektet och intentionen syftar till den benägenhet och avsikt att 
handla på ett visst sätt gentemot attitydobjektet som respondenterna uppvisar. Vidare 
kommer det inom denna analys dras paralleller mellan våra resultat och tidigare forskning 
på området. Analysen syftar till att besvara forskningsfråga 1.  
 
 
5.1 Attityd  
 
Attitydobjektet i fråga avser uthyrning av kläder från modeföretag. Då majoriteten av 
enkätrespondenterna saknar kännedom om befintliga uthyrningskoncept samt erfarenhet av 
dessa uppstår en viss problematik i att analysera deras attityd då Solomon et. al (2014) menar 
att en individ inte kan ha en attityd gentemot någon eller något denne helt saknar information 
om. Respondenterna har inte total avsaknad av information om attitydobjektet men attityden 
består närmast av föreställningar och reflektioner om vad som är sant om attitydobjektet samt 
erfarenheter av aspekter som rör attitydobjektet.  
 

5.1.1 Kognition  
 
Hamari, Sjöklint och Ukkonen (2015) menar att hållbarhet är en viktig faktor i formandet av 
positiva attityder till alternativa sätt att konsumera kläder men att hållbarhet endast fungerar 
som incitament för de konsumenter som tycker att det är viktigt med hållbar konsumtion. 
Majoriteten av enkätrespondenterna instämmer helt med att de tror att det är bättre för miljön 
att hyra kläder än att köpa. Intervjurespondenterna uttalar alla att de anser att hållbarhet är 
viktigt och en miljömässigt positiv inverkan angavs som en fördel med uthyrning av kläder 
av flertalet. Dock uttrycktes negativa tankar om modeföretags intentioner med 
hållbarhetsarbete av samtliga av de manliga intervjurespondenterna. I PwCs rapport (2015) 
anges bristande förtroende för företag som ett hinder för deltagande i kollaborativ 
konsumtion.  
 
Ekonomiska fördelar har en stor inverkan på konsumentbeteende enligt Hamari, Sjöklint och 
Ukkonen (2015). Få enkätrespondenter instämde helt i att de trodde sig kunna göra 
ekonomisk vinning på att hyra kläder istället för att köpa. Många av intervjurespondenterna 
ställde sig också kritiska till detta när de utvärderade den ekonomiska aspekten. De flesta 
angav att de personligen inte skulle göra ekonomisk vinning, men att de trodde att det finns 
en lukrativ aspekt i konceptet för personer med andra klädkonsumtionsvanor än de själva. 
 
Enligt Piscicelli, Cooper och Fisher (2015) har brist på erfarenhet och behov av kontroll en 
negativ inverkan på konsumenters benägenhet att delta i kollaborativ konsumtion. 
Avsaknaden av kännedom och erfarenhet kring uthyrning av kläder kan således antas vara 
orsaken till den osäkerhet och de tankar om konceptet som främmande som uttrycks av 
intervjurespondenterna.  
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En attityd kan formas gentemot ett objekt på grund av vad attityden signalerar till andra 
människor. Hur vi klär oss är ett exempel på hur vi uttrycker vår sociala identitet till vår 
omgivning (Solomon et. al 2014). Några av intervjurespondenterna uttryckte att hyrplagg 
skulle vara mindre personliga än köpta plagg och en jämförelse med hyrbilar, som ansågs 
anonymt och opersonligt, gjordes av en respondent. Samtidigt nämndes möjligheten till större 
variation av kläder samt möjligheten att ta del av objekt som annars var för dyra som en 
fördel intervjurespondenterna såg med uthyrning av kläder. En av respondenterna hade i sin 
bekantskapskrets sett hur lån av kläder vänner sinsemellan medförde positiva konsekvenser. 
 
I en studie utförd av Ekström et. al (2012) framkom åsikter om att det skulle vara ohygieniskt 
att bära kläder som tidigare använts av någon annan. Detta motsägs av majoriteten av 
enkätrespondenterna. De flesta instämde ytterst lite eller inte alls på påståendet ”Jag upplever 
det som ohygieniskt att hyra kläder”. I intervjuerna var det endast en respondent som uppgav 
att den hygieniska aspekten var ett hinder.  
 

5.1.2 Affektion  
 
Utifrån resultaten av empirin framkom det att respondenterna hyser starka band till sina 
kläder och att det känns viktigt att äga dem. Under den kvalitativa undersökningen blev det 
ännu mer tydligt att individer inte bara kopplar samman känslor, utan även minnen och 
identitet till kläderna. Dessa känslor upplevs som positiva och respondenterna var rädda att de 
skulle gå förlorade om de inte skulle ha fullständig äganderätt till kläderna de bär. Känslan att 
kunna bilda sin egen historia tillsammans med plaggen tycks vara en stark drivkraft till att 
vilja äga sina kläder. Precis som McCracken (1986) hävdar, förefaller ägandet essentiellt i 
skapandet av mening till våra respondenters omgivning och vilka de är. Det blir därför 
påtagligt att materialism kan vara ett stort hinder för bildandet av en positiv attityd till att 
hyra kläder. Även behovet av kontroll skulle kunna förklara varför det är viktigt för 
respondenterna att äga sina kläder (Piscicelli, Cooper & Fisher 2015; McCracken 1986). Om 
konsumenter inte äger sina kläder är risken att de förlorar känslan av att kunna bestämma 
över sina grejer. I en av respondenternas fall väckte detta känslor av oro för att orsaka skada 
på det som hyrs och osäkerhet på vad som sker om han skulle ha sönder något som inte var 
hans eget. 
 
Materialismen till trots, uppgav ändå en majoritet av respondenterna att de skulle uppleva det 
som positivt om företag erbjöd uthyrning av kläder som ett komplement till försäljning. En av 
anledningarna skulle kunna vara att många även upplever att ägandet känns som en börda. 
Precis som Havas (2014) rapporterar förekommer känslor av nedtyngdhet i samband med 
ägande hos många konsumenter. En övervägande andel av deltagarna i undersökningarna 
uppgav att de äger en del kläder som inte används, relativt många att de äger mycket kläder 
som de inte använder. Av dessa upplevde större delen att det kändes som en börda. Vad detta 
beror på skulle kunna förklaras av de svar som fanns i den kvalitativa undersökningen. 
Många uttryckte negativa känslor gentemot outnyttjade resurser och att de kände dåligt 
samvete när det såg att de ägde kläder som inte används. För vissa ansågs detta onödigt för att 
det är en ekonomisk kostnad men också resursslöseri och att kläderna tog för mycket plats. 
En av respondenterna gav uttryck åt att inte vilja vara ett offer för materialismen, utan 
strävade efter ett enkelt liv med få grejer. Flera av dem menade att uthyrning kan verka för att 
minska mängden kläder som blir liggandes och spara resurser och på så sätt kan uthyrning 
också antas motverka de negativa känslor som förknippas med oanvända kläder.  
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5.1.3 Intention  
 
Som nämnt i resultatet, har det identifierats ett antal incitament till att hyra kläder i  
undersökningarna; uttalad strävan att agera mer hållbart i sin konsumtion, negativa känslor 
gentemot outnyttjade resurser, ekonomiska aspekter och möjlighet till variation. Dessa 
perspektiv är liknande de som anges i tidigare forskning om motiv till att konsumera 
kollaborativt, även här ser vi att det är en kombination av interna och externa motiv.  
 
De miljömässiga fördelar som uthyrning av kläder medför menar Armstrong et. al (2015) 
påverkar intentionen positivt. Dock visar vårt resultat på ett gap mellan intention och 
beteende, vilket även Hamari, Sjöklint och Ukkonen (2015) fann i sin studie. Våra 
respondenter pratade om att de inte alltid agerar efter sin medvetenhet eller vilja att 
konsumera hållbart, oftast av anledningen att priset väger in mer. Den positiva attityden leder 
inte nödvändigtvis till handling även om intentionen finns. Detta gap visade sig också bidra 
till dåligt samvete i flera fall, vilket också tycks ha en inverkan på intentionen att konsumera 
mer hållbart. I Havas rapport (2014) beskrivs att detta har blivit en personligare drivkraft än 
de ofta altruistiska incitament som tas upp. 
 
Trots att en majoritet av respondenterna såg uthyrning av kläder som ett mer hållbart 
alternativ än att köpa nya kläder var det ytterst få av respondenterna som kunde tänka sig att 
hyra kläder som substitut till att köpa kläder. Många hade svårt att se sig själva hyra kläder 
mer än vid enstaka tillfällen; till fest och högtid eller om det var något väldigt udda eller 
specifikt plagg som man var ute efter. Resultaten i den kvalitativa undersökningen visade att 
respondenterna inte såg direkta ekonomiska fördelar med att hyra kläder på vardaglig basis, 
men däremot med att hyra kläder som ligger i ett högre prissegment och kläder som inte 
används så ofta. Intervjurespondenterna ville att det skulle kännas värt ekonomiskt att hyra 
kläder. En av respondenterna kunde tänka sig att delvis hyra kläder och delvis köpa kläder för 
att ha möjlighet att variera sig. Just den aspekten, att kunna testa på olika stilar, ha tillgång till 
mycket kläder och att kunna uppdatera sin garderob ofta, utan att påverka miljön i den mån 
som köpta plagg gör, ansågs positivt av majoriteten.  Detta trodde de skulle öka intentionerna 
till att hyra kläder. 
 
En annan punkt som påverkar intentionen att agera är vanor och beteenden. Dessa kan liknas 
vid ritualer vilka ofta har en tendens att förändras långsamt (Rook, 1985). En övervägande 
majoritet av enkätrespondenterna anskaffar huvudsakligen kläder genom att köpa 
nyproducerade, vilket kan ses som en vana som kommer att bli svår att ändra.  
 
Uthyrning av kläder uppfattades för många av intervjurespondenterna som lite abstrakt och 
obekant, de hyrtjänster som de faktiskt kunde tänka sig att använda var sådana som de redan 
kände till. Detta skulle kunna förklaras av att de helt enkelt inte har någon vana av att hyra 
kläder. Möjligheten finns att de kommer hyra kläder i framtiden, men det är en process som 
kanske tar tid just på grund av att konceptet fortfarande är nytt och utmanar traditionella 
handlingsmönster (Piscicelli, Cooper & Fisher 2015). Detta var något som respondenterna 
också tog upp i intervjuerna, att de trodde att konsumtionsmönster och vanor är svåra att 
bryta, dels för att människor är bekväma, dels för att man vill ha fullständig tillgång till sina 
saker. Men som en av respondenterna la fram det, om man kunde lägga fram konceptet på ett 
lockande sätt, så skulle det kunna förändra uppfattningen och intentionen att agera. 
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5.1.4 Sammanfattning 
 
Som framkommer i det empiriska materialet är det många av respondenterna som uppger att 
de äger lite eller mycket kläder som de inte använder. Masskonsumtion, materialism och 
ägande av för mycket kläder upplevs för de flesta som en börda och leder i vissa fall till dåligt 
samvete. Dels för att kläderna tar plats, att det är resursslöseri och att det är oekonomiskt. 
Hyrtjänster för kläder tycks främmande och de flesta har personligen ingen erfarenhet av att 
hyra kläder. De tjänster som är kända för gemene man är uthyrningstjänster för brud-, bal- 
och högtidskläder. Detta är kanske också anledningen till att fler ställer sig villiga till att hyra 
kläder vid enstaka, speciella tillfällen som fest och högtid. Koncept där modeföretag hyr ut 
kläder verkar än så länge för abstrakt och ogripbart för den stora massan, eftersom det saknas 
erfarenhet och kunskap om det.  
 
Det finns en viss vilja, mer eller mindre stark, bland respondenterna att förändra sina 
konsumtionsvanor och en majoritet tror att uthyrning av kläder skulle vara ett bra alternativ 
för miljön. Dessa grundar sig sannolikt i dåligt samvete eller en strävan efter att leva ett 
enklare liv, men även den ökade miljömedvetenheten som finns hos konsumenter idag. 
Trots tveksamheter kring konceptet instämmer en majoritet på att de skulle uppleva det som 
positivt om modeföretag erbjöd uthyrning av kläder som ett komplement till försäljning. 
Detta visar på att det finns en öppenhet för konceptet och en grund för en positiv attityd 
gentemot modeföretag som hyr ut kläder. 
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6. Slutdiskussion 
 
Nedan följer en diskussion som syftar till att besvara forskningsfråga 2. Det kommer även 
föras en diskussion kring uppsatsens validitet och reliabilitet, ges förslag på framtida 
forskning samt en avslutande reflektion om studiens ämnesområde i stort.  
 
6.1 Finns det en potentiell marknad för modeföretag att hyra ut 
kläder? 
 
Generellt råder det en öppenhet till att konsumera kläder genom uthyrning, dock med vissa 
förbehåll och en del betydelsefulla iakttagelser som kan ha negativ inverkan på attityden till 
att hyra kläder från modeföretag. För att konsumenter ska tilltalas av konceptet behöver det 
vara tydligt, enkelt och prisvärt och det bör inte finnas några tveksamheter kring 
tillvägagångssättet eftersom många saknar erfarenhet av att hyra kläder. Uppstår det 
osäkerhet är det en stor risk att det för konsumenterna leder till undvikande. För att bana väg 
för uthyrning av kläder tror vi att inflytelserika personer behöver anamma konceptet först.  
 
Den rådande normen bland våra respondenter är att köpa nyproducerade kläder, följt av att 
handla second hand. Second handbutiker har under många år tagit en större marknadsandel på 
grund av förändrade attityder hos konsumenter (Leyman & Stark 2013). Detta har varit en 
förändringsprocess, kanske tack vare konsumenters ökade medvetenhet, men även på grund 
av statuspersoner som fungerat som positiv influens för shopping av vintage och second 
hand.  
 
Om man drar parallellen till attityden gentemot second hand kommer positiva influenser 
antagligen att spela en viktig roll även för uthyrning av kläder. Statuspersoner som 
modebloggare och andra framstående personer och aktörer inom modevärlden skulle kunna 
påverka genom PR, rekommendationer och positiva omdömen. Efterföljare kan på så sätt dra 
nytta av deras erfarenheter. För än så länge verkar det ovanligt att konsumera kläder på 
alternativa sätt. Angelöw, Jonsson och Stier (2015) menar att det räcker att en 
attitydkomponent förändras för att hela attityden ska förändras så det är tänkbart att samma 
attitydförändring som skett med second hand kan ske med attityder gentemot att hyra kläder. 
Förekomsten av kritik mot företags intentioner att agera hållbart är ännu en barriär som 
eventuellt kan överbyggas om företagen kan visa att deras intentioner är goda. Att driva ett 
affärskoncept med uthyrning är kanske inte till en början ekonomiskt lönsamt. Detta skulle 
kunna visa på en genuin välvilja hos företag. Om modeföretag kan lägga fram de 
miljömässiga fördelar som finns med att hyra kläder kan också det visa på en vilja att främja 
hållbarhet. Därför tror vi att det är viktigt för modeföretag att vara tydliga med att detta inte 
är ytterligare ett sätt att rida på ”den gröna vågen”.  
 
Inervjurespondenterna vill att det ska vara smidigt och prisvärt att konsumera kläder. De 
förbehåll för att hyra kläder som vi identifierat har mycket med service att göra. Om 
modeföretagen erbjuder tvättning av kläderna, att man kan boka eller klicka hem dem på 
nätet och att man kan lämna tillbaka kläderna enkelt, till exempel genom att skicka med 
kunden påsar med förbetalt porto så skulle kundvärdet öka. Kommunikationen mellan 
uthyraren och hyrtagaren behöver vara väldigt tydlig och ett förslag på att uthyraren kan 
skicka påminnelser till kunden när återlämningsdatum närmar sig nämndes under en av 
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intervjuerna. Eftersom samma plagg kommer användas i flera varv påpekades också vikten 
av att hålla bra kvalitet på kläderna.  
 
Man kan fundera över vilken funktion uthyrning av kläder från modeföretag, utöver 
klädbibliotek och befintlig kläduthyrningsmarknad skulle fylla. Om marknaden för finkläder 
är mättad och efterfrågan av uthyrning av vardagskläder inte existerar, så finns det eventuellt 
en lucka för uthyrning av festkläder och kläder i ett mellanprissegment.  
 
Möjligtvis har modebutiker en fördel gentemot klädbibliotek i avseendet att fenomenet ”hyra 
kläder” ännu är främmande för många. En del konsumenter är varumärkestrogna, har en 
bestämd stil och känner att de ”riskerar intrång på sin identitet” genom att hyra kläder från 
klädbibliotek, där utbudet ofta är begränsat och blandat second hand och mindre etablerade 
varumärken. Om befintliga modeföretag med en redan etablerad kundkrets börjar hyra ut 
kläder kan språngbrädan för att börja hyra kläder troligtvis bli kortare för konsumenter. De 
rör sig redan i de kända modeföretagens butiker, vilket lämnar en mindre risk då de troligtvis 
vet vad de får och vilka de har att göra med. Är det dessutom företag eller varumärken som 
de känner lojalitet gentemot påverkar det sannolikt attityden positivt. 
En eventuell effekt av uthyrning av kläder från en högre prisklass skulle kunna vara en 
demokratisering av premiummode. Konsumenter som inte har råd att konsumera kläder från 
högre prissegment får plötsligt råd att bära kläder som de annars inte skulle köpa vilket 
ytterligare kan verka för en positiv attityd. 

Det slutsatser vi kan dra utifrån resultaten är att i dagsläget är uthyrning av kläder inte för alla 
modeföretag, inte för alla konsumenter och inte heller för alla varukategorier. Troligtvis är 
det mest lönsamt för de konsumenter som vanligtvis konsumerar mycket kläder, gillar 
variation och att ha tillgång till ett stort utbud, men även föredrar att bära kläder från ett högre 
prissegment. Därav tror vi att detta koncept i nuläget inte passar fast–fashionföretag, eftersom 
konsumenter antagligen inte skulle göra ekonomisk vinning och att trovärdigheten när det 
gäller hållbarhet och kvalitet inte skulle vara lika hög.  
 
Attityden i våra undersökningar är relativt positiv men än finns barriärer som gör konceptet 
svårt för respondenterna att helt ta till sig. Så länge konceptet är okänt för de flesta har de inte 
mycket att relatera till och bilda sig en preciserad attityd. Vi tror att med mer information, ett 
fördelaktigt erbjudande, ett tydligt koncept och positiva rekommendationer från inflytelserika 
personer finns en potentiell marknad för modeföretag att hyra ut kläder.  
 
6.2 Studiens tillförlitlighet 
 
Syftet med studien har varit att undersöka unga konsumenters attityd till att konsumera kläder 
genom uthyrning för att vidare analysera konceptets marknadspotential för modeföretag. 
Detta tycker vi oss ha gjort, dock kan det faktum att majoriteten av konsumenterna inte var 
bekanta med konceptet ha påverkat materialet för analys av attityden, vilket kan ha verkan på 
validiteten. En annan aspekt är att kännedomen om kollaborativ konsumtion breder ut sig 
snabbt. Under den tid som vi har gjort våra undersökningar har mycket hänt på fronten. 
Eftersom ämnet är så pass aktuellt sker det en snabb spridning av kunskapen om kollaborativ 
konsumtion med hjälp av massmedia och sociala medier. Därför är det troligt att vår 
undersökning inte skulle få samma resultat om studien utfördes idag, vilket ger 
undersökningen en lägre reliabilitet. Vi tror inte att resultat från forskning inom området är 
statiska över någon längre tidsperiod.  
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Bortsett från det så har vi genom undersökningarna och de resultat vi har fått fram kunnat 
tyda generella tendenser till en positiv attityd gentemot uthyrning av kläder från modeföretag. 
Utifrån analysen av den kvantitativa undersökningen har vi sedan dragit slutsatser om 
marknadspotentialen för modeföretag att hyra ut kläder. De kvalitativa intervjuerna har 
använts som kompletterande material till den kvantitativa undersökningen, men ur en 
komparativ aspekt visar båda undersökningarna liknande resultat. Därför finner vi det 
trovärdigt att respondenternas tankar inte skiljer sig radikalt från allmänhetens. Detta anser vi 
styrker generaliserbarheten och reliabiliteten för studien. Något vi i efterhand önskar att vi 
utfört är ytterligare en enkätundersökning baserad på de kvalitativa resultaten. Detta tror vi 
hade ökat reliabiliteten för vår studie ytterligare.  

Förutsatt att alla enkätrespondenter svarat sanningsenligt fick vår enkätinsamling ett internt 
bortfall på 0 % då samtliga respondenter angav att de ingick i vårt åldersbaserade urval på 18-
35 år. De sex personer som intervjuats är personer inom vår bekantskapskrets. Vi har således 
kunnat verifiera ålder och bostadsort på förhand. Under intervjuerna försökte vi skapa ett 
öppet samtalsklimat för att respondenterna skulle känna sig bekväma att tala fritt. Detta för 
att få svar som låg så nära verkligheten som möjligt. 
 
För att undvika att personer med högt engagemang för ämnet skulle motiveras att i högre 
grad delta i enkäten än gemene person gav vi enkäten titeln ”Klädkonsumtion”. Först när de 
som exponerats för enkätlänken valt att klicka sig in i enkäten gavs en introduktion till vad 
den mer precist skulle behandla. En risk med för deskriptiva titlar är att personer med intresse 
för det specifika ämnet är mer benägna att delta och resultaten kan då snedvridas och inte bli 
generaliserarbara för hela målpopulationen.  
 
I undersökningar om attityd är det vanligt med s.k. socialt accepterade svar, d.v.s. att de 
svarande anger det som tros vara mest socialt önskvärt istället för deras egentliga attityd. 
Detta tror vi att vi till viss del kunnat hindra genom att garantera våra respondenter 
anonymitet, i båda våra undersökningar. När vi var i valet om vilken kvantitativ 
insamlingsteknik som passade oss bäst motiverades valet till viss del av att vi förmodar att 
enkäter på internet ökar känslan av anonymitet hos respondenter som då blir tryggare i att 
svara sanningsenligt än om vi istället hade använt oss av pappersenkäter som delats ut 
manuellt. Genom att använda oss av en pilotenkät där vi tagit input från fyra testrespondenter 
tror vi oss kunnat undvika att respondenterna tolkat enkäten annorlunda än vi avsett.  
 
Gällande referenser är de vetenskapliga artiklar som använts peer-reviewed. De rapporter 
som använts är utställda av myndigheter eller väletablerade organisationer som vi bedömer 
som tillförlitliga. 
 

6.3 Förslag på framtida forskning 
 
Under vår undersökning har vi funnit tidigare forskning om uthyrning av kläder både ur 
konsument- och företagsperspektiv, men då inom ramen för konceptet klädbibliotek. För 
framtida forskning tycker vi att det vore relevant att undersöka uthyrning av kläder från 
modeföretag ur ett företagsperspektiv. Med kollaborativ konsumtions framfart är det högst 
aktuellt att skapa en större insikt i hur uthyrning av kläder påverkar affärsmodeller för redan 
etablerade modeföretag och hur lönsamheten kan påverkas. Ytterligare ett förslag på framtida 
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forskning är att gå djupare in på konsumentperspektivet, vilka är användarna och hur 
överkommer man barriärer för att hyra kläder från modeföretag. 
 
                                                              
6.4 Avslutande reflektioner 
 
Kollaborativ konsumtion, delningsekonomi, funktionsekonomi, cirkulär ekonomi... Att vårt 
ämne har hög nutidsrelevans har bekräftats på flera håll under skrivandets gång. Så gott som 
varje vecka sedan uppsatsens start har vi stött på ämnet i en eller annan form i tidningar, 
radio, bloggar, och på tv. Så sent som den 16e maj talade Elin Frendberg, VD på Swedish 
Fashion Council, om ”funktionsekonomin” som en nutida och allt växande trend på ämnet 
”framtidens handel”. Vi tror att när fler och fler konsumenter upptäcker fördelarna med att 
delta i kollaborativ konsumtion måste företagen omvärdera sina affärsmodeller för att inte stå 
utanför när konsumenter kan välja att använda peer to peer-tjänster för att dela och låna av 
varandra.  
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Bilagor 
 
Bilaga 1 
Utformning av webbenkät 
 
 
1. Är du mellan 18-35 år gammal? 

          Ja 

          Nej 

 

 

2. Var är du bosatt? 

         Göteborg 

         Malmö 

         Stockholm 

 
 
3. Hur anskaffar du dig huvudsakligen kläder? 

        Köper nyproducerade 

        Köper second hand (fysiska butiker, webshoppar, plattformar online t ex Tradera,  

        säljsidor på Facebook, loppmarknader etc.) 

        Deltar i klädbyten 

        Ärver 

        Lånar 

        Hyr 

        Genom gåvor 

        Annat, nämligen:  
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4. Äger du kläder som du inte använder? 

        Ja, mycket 

        Ja, en del 

        Nej (Vänligen hoppa över fråga 5) 

 

 
5. Upplever du det som en börda att äga kläder du inte använder? 

        Ja 

        Nej 

 

 

6. Känner du till några hyrtjänster för kläder? 

        Ja 

        Nej 

Om ja, vänligen specificera vilka: 

 
 
 
 
7. Har du någon gång använt dig av en hyrtjänst för kläder? 

        Ja 

        Nej 

Om ja, vänligen specificera var du hyrt kläder: 
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8. Nedan följer några påståenden, vänligen fyll i det svarsalternativ som stämmer bäst 
in på dig: 
   Stämmer   Stämmer  Stämmer  Stämmer  Stämmer 
   inte alls  ytterst lite  delvis  till stor del  helt 
Jag skulle uppleva det som      
positivt om modeföretag 
erbjöd uthyrning av kläder  
som ett komplement  
till försäljning 
 
Det är viktigt för mig att      
äga mina kläder     
   

Jag upplever det som  
ohygieniskt att hyra kläder 
 
Jag kan se mig själv hyra 
kläder istället för att köpa 
 
Jag kan se mig själv hyra  
kläder på en vardaglig basis 
 
Jag kan se mig själv hyra  
kläder vid enstaka tillfällen 
 
Jag vill förändra mina  
konsumtionsvanor av kläder 
 
Jag tror att det är bättre för  
miljön att hyra kläder än  
att köpa 
 
Jag tror att jag kan göra  
ekonomisk vinning på att  
hyra kläder istället för 
att köpa 
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Bilaga 2  
 
Transkriberingar av intervjuer 
 
RESPONDENT 1  
”Teo” 
Man, 32 år, Stockholm  
Intervju 1, 17:03 minuter  
I= Intervjuare  
R=Respondent  
Transkribering påbörjad 11 sekunder in i samtalet.  
 
I – Hur gammal är du?  
   
R – Jag är 32 år gammal och kommer från Stockholm.  
   
I – Du är bosatt i Stockholm?  
 
R – Ja. 
   
I – Hur anskaffar du dig huvudsakligen kläder?  
   
R – Ibland second hand, ibland nyproducerat, alltså i affär.  
   
I – Men hur tänker du... Hur går du tillväga när du skaffar kläder?  
   
R – Jag ser väl det som jag tycker ser snyggt ut och jag mm... Försöker se framför mig “kan 
jag passa i det här?” och då provar man ju såklart. Och ibland hittar jag saker som jag tycker 
är coolare eller snyggare i en second hand-butik. Än vad jag kanske någonsin skulle hittat 
någon annanstans.   
   
I – Så, det finns en anledning till att du handlar second hand?  
   
R – Ja för att... Det finns... Jag gillar det här lite äldre också och ja, det här lite gamlare eller 
vad man ska säga. 
   
I – Äger du kläder som du inte använder?  
   
R – Ja men ibland så återkommer dem så jag slänger inte... Alltså efter många år så slänger 
jag dem men jag har ju kläder som återkommer så jag måste svara “ja” på den frågan.  
   
I – Så det går lite i perioder kan man säga?  
   
R – Ja. 
   
I – Men dem här kläderna som du inte använder, vad tänker du om det? Känns det som en 
börda?  
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R – Nej det tycker jag inte. Eller ja jo, är dem i garderoben och så vet man att man har dem 
där och ibland så tittar man på dem och så tänker man “varför har jag köpt det där ens?” och 
så vill man bli av med det. Så då blir det ju en börda. 
   
I – Gör du dig av med det då eller behåller du det? 
   
R – Ja ibland gör jag mig av med det. Men då försöker man ju skänka det till något bra 
ändamål.   
   
I – Men vill du göra dig av med det för att det känns... Får du dåligt samvete för att det ligger 
där?  
   
R – Nä jag får inte dåligt samvete men jag tycker att jag har så mycket kläder så det är bara i 
vägen för de kläderna jag kanske använder.  
   
I – Känner du till några hyrtjänster för kläder?  
   
R – Nej.  
   
I – Om du tänker efter riktigt noga?  
   
R – Nej, jag känner inte till någon hyrtjänst för kläder. Ja eller mer kanske för såhär 
bröllopskläder har man ju hört talats om. Att man kan hyra någon uppsättning av finkläder 
men nej inte kanske såhär “den där skateboard-t-shirten" från ett ganska stort 
skateboardmärke. Att hyra det har jag aldrig... Nej inte det eller H&M eller... De här stora 
jättarna.  
   
I – Men du har själv aldrig använt dig av hyrtjänster?  
   
R – Nej.  
   
I – Du pratade om det här skateboard-märket. Men om ett företag, ett välkänt etablerat 
företag, skulle börja hyra ut kläder, vad skulle du tänka om det då?  
   
R – Ja alltså man får väl vara öppen för tycker jag... Någonstans att prova. Sen är man ju 
olika som människor, visst det kanske skulle kännas lite konstigt eftersom det är så vanligt att 
man köper ett klädesplagg och sen är det ens egna klädesplagg men man äger det ju och 
tvättar det ju som man bör göra eller hur man nu eller hur mycket man använder det. Det blir 
ju lite främmande, tanken av att hyra någonting. Det är liksom som att hyra en film, jag får 
inte repa skivan. Så den känslan... För mig skulle den känslan finnas med. Och ibland... att ha 
med det hela tiden.. Och sen med ens egna kläder “Ah nu rev jag sönder den här t-shirten, 
skit också” men då har jag ändå köpt den själv. Men hyr jag den “jaha, vad händer nu då?”. 
Sådär, det är väl dem där tankarna som... Inte att det skulle vara äckligt att ha något som 
någon annan använt för det går ju att tvätta.  
   
I – Ja precis. Är det något annat du såhär... Ser du några fördelar med det?  
   
R – Ja fördelarna skulle väl vara att man kommer ifrån den här konsumtionen av kläder. Man 
tänker ju... Så är det med allt hur vi lever idag att vi konsumerar så sjukt mycket skit. Och 
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där, jag talar för mig själv också, det blir ju... Det är det ju det som är fördelen att man kan 
komma ifrån det och använda det som redan finnas. 
   
I – Finns det några andra hinder än det här att riva sönder ett plagg eller spilla på det? Eller är 
det just... Är det bara det som skulle hindra dig från att hyra kläder?  
   
R – Nej det skulle det väl inte vara. Det är väl... Jag tycker inte att det hygieniska är någon 
större fara. Sen hur man lägger upp det då, hur det funkar... Det som skulle hindra är om det 
är värt det. Vi säger att man hyr två plagg för 100 kr i månaden och sen finns det vissa sådana 
här “du får bara tvätta det si och såhär många gånger” och sen jag då, som kanske tillexempel 
går på gym då, man kanske inte ska använda just det plagget på gymmet alltså men om man 
svettas, eller om... Det blir ju ofräscht. Så får jag bara tvätta det två gånger, ska jag betala 100 
kr igen för att hyra dem? Det blir såhär då... Fast man kan ju se då om den kostar 1000 kr... 
Då blir det ju... Alltså det blir ju inte så stor skillnad kanske. Men det är väl såhär hur det ska 
fungera att hyra. Det kan nog vara ett hinder för många. För många vill ju att det ska vara 
smidigt, lätt och billigt. 
   
I – Mm precis.  
   
R – Eftersom man vet att “det här är ett hyresplagg”...  
  
I – Men just det här att gå dit och låna och lämna tillbaka tillexempel?  
   
R – Det skulle nog hindra mig. Däremot så skulle det kunna funka som att man köper ett 
plagg på nätet.  
   
I – Ja?  
   
R – Sen att man får skicka tillbaka det. Och sen kanske att det finns en... I och med att det är 
en god vinnings skull... eller sak är bättre ord... Och då kan man göra ännu mer till kunden, 
då kan man skicka tillbaka det... Skicka med ett kuvert som är gratis tillbaka. 
   
I – Just det här med att äga dina plagg, är det viktigt för dig?  
   
R – Egentligen inte så viktigt för att om jag köper någonting på second hand så det har ju 
aldrig varit mitt plagg från början. Så jag tänker att äga det är ju inte jätteviktigt men att 
kunna känna att man har plagg som man gillar som man vet att man kan använda.  
   
I – Men om du tillexempel skulle vara medlem någonstans och hyra kläder, då har du ju 
tillgång till ett stort sortiment. Skulle du känna det som att det var mindre dina plagg på något 
sätt, eller din stil? 
   
R – Ja det skulle jag ju göra. I och med att man är så van med att man köper en sak och så är 
det ens egna och man rår om den och gör hur man vill om man säger så. Så då blir det ju... 
Det skulle kännas mer... Eftersom att man... Om man hyr då är det som att man vet om det. 
Man kan inte släppa tanken på det riktigt. 
   
I – Okej. 
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R – Fast å andra sidan, man leasar ju en bil, då hyr man ju. Efter ett tag då blir det ju att man 
liksom... Man kör ju... Ah det är olika. För ibland så... Jag vet när jag jobba en gång på... Det 
är bara ett exempel... Det kan du ju använda om du vill men... När det inte är någons eget 
tillexempel på ett jobb med bilar. Bilar som man använder inom ett jobb då kan folk köra hur 
som helst. Och de kan typ paja bilen och köra in i en stolpe men de säger inte att det är dem. 
För då blir det “det är inte mitt, jag bryr mig inte”... Det kan bli den svängen också om folk 
hyr. Så egentligen kan man hyra ut kläder och de kommer aldrig komma tillbaks hela eller 
rena, det kommer bara vara skit alltihopa. Det finns människor som är så som personer.  
   
I – Men antagligen kommer ju plaggen kollas mellan varje gång så att man vet att “såhär såg 
plagget ut innan man hyrde ut till den här personen och såhär såg det ut när det kom tillbaka”.  
   
R – Ja precis, det måste ju finnas något som säger att om man har sönder plagget så får man 
betala för det. 
   
I – Ja någon procent kanske? Eller hela. Men skulle du kunna se dig själv hyra kläder istället 
för att köpa?  
   
R – Nä jag tror inte det.  
   
I – Inte på en vardaglig basis då?  
   
R – Nä eftersom att jag använder bara jobbkläder.  
   
I – Enstaka tillfällen?  
   
R – Ja kanske.  
   
I – Vad skulle det vara för typ av tillfälle?  
   
R – Ja det skulle vara om man... Inte man, om jag gifter mig. Kanske. 
   
I – Om jag säger att det är bättre för miljön att hyra plagg istället för att köpa, vad tänker du 
då?  
   
R – Ja men då tänker jag att... Eh... Jag tror såhär. Vi kommer nog aldrig att komma ifrån... 
Vi kan göra vad vi kan för att göra miljön bättre men jag tror att aldrig vi kommer ifrån de 
här jättarna, de här nissarna som sitter och bestämmer och liksom använder sig av miljön på 
ett dåligt sätt för att vinna pengar. Utvinna så mycket pengar de kan från... Så att det är ju bra 
om miljön kan bli bättre av att hyra kläder absolut då ska man göra det men jag tror att man 
kan göra det på andra sätt också. Tillexempel vi säger att vi skulle stänga ned alla skitföretag 
som använder människor utomlands och till... Bara ser dem som skit och de nissarna som 
tjänar pengar, sätta dem och börja sy kläder. För att känna hur de känns. Det är det jag tycker, 
att de människorna som sitter och leker med andra människors liv i andra länder som får sitta 
och jobba för 30 öre i minuten, de borde själva få åka dit och känna hur det känns. Men om vi 
skulle stänga ned allt det och använda de kläderna som vi har, både med miljö och... Nej vad 
säger jag? Både med second hand och uthyrning då tror jag att det blir en bättre miljö. Stäng 
ned alla skitföretag, då blir det en bättre miljö. 
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I – Tror du att man kan göra någon form av ekonomisk vinning på att... Om du skulle hyra 
hela din garderob, tror du... Ha tillgång till massa plagg per månad för en summa i månaden?  
   
R – Alltså det beror ju på. Jag handlar ju inte jättemycket varje månad så vissa månader... Det 
kan ju gå tre månader och jag har inte handlat någonting. Så då tror jag inte att jag skulle göra 
så mycket ekonomisk vinning men man kan ju göra en blandning... Använda lite av båda två. 
Då kanske man skulle göra en… Det här baseras ju också på liksom “hur intresserad är jag av 
stilen?” och såhär att jag har det intresset att ha på mig just de här plaggen eller kläderna eller 
så. Jag är lite mer såhär “ja jag tar mig den här t-shirten, den är skön, det här märket kan 
vara...”. Visst det ska ju vara ett snyggt märke men ibland kan det vara såhär “aja jag ser att 
det här märket finns men jag använder det ändå”.  
   
I – Men det kanske beror helt på vad man... hur man ser på kläder, vad man gillar för... om 
man är varumärkes… 
   
R – NÖRD.  
   
I – Ja precis, då kanske man skulle tjäna på det.  
   
R – Är man fashionnörd så…  
   
I – Om man shoppar mycket kläder.  
   
R – Ja är man fashionintresserad och de finns de här klänningarna, eller de här skorna, eller 
de här... allting som har med de dyrare plaggen att göra. Om det fanns för mycket billigare 
och att det var ett genuint intresse och att man kände att det skulle göra hela ens helg att man 
kunde ha de här kläderna, ja då är det ju skitbra. [lång tystnad] Frågor på det? 
   
I – Ja, jag bara tänker lite. Okej men om du skulle sammanfatta lite, vad tror du, vilka hinder 
för det här konceptet finns det och vilka fördelar tror du skulle locka folk och vad tror du 
skulle hindra folk från att använda det här?  
 
R – Oj, det som skulle locka folk, det är nog att det finns ett stort utbud av kläder och dylikt, 
alltså accessoarer och sånt som de är intresserade utav... på ett sätt skulle det vara skitbra för 
då kan man prova det... ”ok, det här kanske inte är min stil”, ”det här kanske inte var det jag 
passar i”, men då kan man hyra det och prova det, så vet man det sen. På det sättet är det bra 
och det värnar om miljön... tror jag det skulle göra, på lång... långsiktigt. Det som skulle 
hindra är nog själva tillvägagångssättet.” Ska jag beställa på internet? Hur dyrt kommer det 
vara?” För vi lever tyvärr, alltså iallafall vi här i västvärlden... eller här i Sverige framförallt... 
det liksom... det ska gå snabbt och det ska gå enkelt. Då får man ju ta med dem... alltså att 
handla en tv på internet det går ju så här fort (knäpper med fingrarna)… och sen har du den 
tre dagar senare. Så att man lär väl anamma det liksom... hur det fungerar, att ha en schysst 
deal, det tror jag. För att annars kommer det bli ett hinder, att det blir för dyrt eller att det blir 
för krångligt. Bra ord… Det är nog det som är enda hindret... för sen när man väl har plagget, 
om man är intresserad och så där, då tror jag inte man tänker på det. Kanske. Jag vet inte? 
Men jag kanske skulle tänka på att jag hyr det. Men det är ju jag... alla är olika. 
   
I – Ja precis, du kan ju bara utgå från dig själv. Ja men okej, då tackar jag för det här.  
   
R – Tack och bock!  
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RESPONDENT 2 
”Luke” 
Man, 33 år, Malmö 
 
Intervju 2, 31:52 minuter 
I= Intervjuare 
R=Respondent 
Transkriberingen startar 54 sekunder in i samtalet. 
 
I – Hur gammal är du? 
 
R – Jag är 33. 
 
I – 33. Mm. Och du är bosatt i Malmö? 
 
R – Bor i Malmö, ja.  
 
I – Japp. Okej, hur skaffar du dig kläder, främst? Hur tänker du när du skaffar kläder?  
 
R – Jag tänker att jag behöver kläder och då så har jag antingen dem hemma eller så är det 
något som har gått sönder och då så har jag faktiskt en kontakt som lagar kläder. Så antingen 
det eller att jag går och handlar helt nya. Och sen så får jag ibland, alltså vi får kanske en säck 
någon gång från USA. Jag fick från min moster, en stor säck då med kanske någon 
jeansskjorta som är såhär extra extra large men då tycker jag den ändå är skön så då får jag ju. 
Så ibland så får jag kläder men jag köper nog ändå mest nytt.  
 
I – Men hur ofta ungefär handlar du kläder? 
 
R – Alltså så typ vid jul eller något sådant när jag ska handla julklappar och sådant så blir det 
att man köper årets kläder. Sen så nu är det inte ofta alls, det kanske är en gång per år eller 
halvår som jag köper in det som behövs.  
 
I – Och sen använder du det tills du behöver laga det eller slänga? 
 
R – Jag har det kvar. Jag har kvar nästan alla kläder jag köpt förutom om jag inte använt dem 
på länge så går jag och lämnar in dem på Erikshjälpen, någon gång till Myrorna, den i stan. 
 
I – Men äger du kläder som du inte använder då? 
 
R – Ja det har jag några stycken men jag har några plagg från när jag var liten som har hållit 
bra, från högstadiet så som jag vill ha kvar som minne.  
 
I – Som du kan ha fortfarande? Eller du har dem som minne? 
 
R – Jag kan ha dem fortfarande. Men jag har inte dem till vardags. Kanske om jag ska ha en 
återträff eller något sådant. 
 
I – Okej men om du tänker att du har kläder som blir liggandes, vad... Vilka plagg är det som 
blir liggandes? Är det någon speciell typ av plagg eller...? 
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R – Mm. Alltså långkallingar och sådant ligger ju, det använder man ju bara på vintern. Men 
tillsammans med dem brukar det alltid ligga några t-tröjor och sådant, såna här tenniströjor. 
Men dem har jag kanske om jag målar eller om jag ska ut och springa eller såhär. 
 
I – Lite säsongskläder kan man nästan säga och för vissa tillfällen? 
 
R – Ja. Sen har jag faktiskt lite byxor som ligger som jag inte använder så mycket. Som är 
faktiskt hela och rena.  
 
I – Ångrar du att du har köpt dem? 
 
R – Nja dem har jag använt under två år kanske men sen så har de... Alltså de är lite... Vissa 
är kanske inte så bekväma. Alltså man hittar... Det kommer bra nya bekväma som också sitter 
snyggt och som är bekväma, så, så... Då får man favoritplagg som man använder då blir de 
andra kanske lite liggandes. 
 
I – Men känner du... Vad tänker du om det då, att de blir liggandes? 
 
R – De blir dammiga.  
 
I – [Skratt] Men du känner inte att det känns som en börda att du har massa kläder som 
ligger? 
 
R – Så mycket är det inte.  
 
I – Nej det låter inte som att du har så mycket som ligger.  
 
R – Men jag känner när det... Jag vill ha ett enkelt liv med få grejer som jag använder. Jag vill 
inte ha bara massa. Jag tycker inte om att man har tillexempel massa mat hemma som blir 
gammal och som inte används. Eller såhär... Jag brukar kolla så det jag köper hem det 
använder jag. Så det... Så känner jag. Visst det kan ju komma in lite en känsla såhär att man 
har för mycket prylar så jag gör sån här rensning ibland och då blir det att man går till 
Erikshjälpen eller... Om det varit Myrorna eller Emmaus kanske det är... Och då tar jag den 
liksom och kanske "ja men detta behöver jag inte, ja men jag tycker om den lite, ja men jag 
har inte använt den på två år" ja men då lämnar jag in den.  
 
I – Okej. Om vi går in lite på att hyra kläder. Känner du till några hyrtjänster för kläder? 
 
R – Mm det är sådana här högtidskläder. 
 
I – Men inte mer än så? 
 
R – Nej... Inte för vanligt bruk. Men jag har en kusin och hon lånar mycket kläder av vänner 
och så, så glömmer hon att lämna tillbaka ibland. Så hon har väldigt liten egen arsenal med 
kläder för att hon lånar mycket. Alltid när jag träffar henne på någon släktträff så har hon 
någon fin "nämen den har jag lånat, jag har fått låna en vecka av en vän". Så hon har något 
sånt system så att hon kan klä sig rätt roligt och varierande. Så vännerna ja... 
 
I – Det är lite som att kanske hennes vänner har en gemensam garderob då, nästan? 
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R – Ja.  
 
I – Men har du någonsin... Har du hyrt kläder någon gång? Alltså högtids...? 
 
R – Nä... Jag har min egen kostym och så ju... Skor... 
 
I – Har du någonsin tänkt att du såhär sett det som ett alternativ? 
 
R – Nej... Det har inte varit direkt... Alltså det skulle vara om jag skulle behöva en smoking... 
Alltså om det skulle vara någon sådan klädkod på en bjudning. Om det skulle vara smoking 
då hade jag inte köpt en smoking, då hade jag nog hyrt det. Eller lånat eller hört med någon 
vän eller så. 
 
I – Varför hade du hyrt det då? 
 
R – Ja det är för dyrt och det används för sällan. 
 
I – Okej men har du några särskilda butiker som du brukar handla i? 
 
R – Mm... Jack & Jones och... De här byxorna har jag köpt på Filippa [K]. Jag tycker de har... 
Jag tycker om deras byxor, att de är sköna och det är inte liksom bara så jättemycket stretch, 
det blir för jobbigt. Det är fortfarande normalt. Sen handlar jag på Hööks som säljer ridgrejer. 
De här skorna är egentligen för stallet men jag tycker de är okej sen är det väldigt billigt. Och 
så håller de hyfsat bra. Sen så handlade jag den här i Kalmar, i en mindre butik, det är ingen 
kedja. Jag kommer inte ihåg vad de heter men de har lite roliga kläder. 
 
I – Men man skulle kunna säga att främst så handlar du i kedjebutiker...? 
 
R – Och i Köpenhamn i lite sådana småbutiker. Men Filippa [K] är väl den kedjan jag handlat 
på mest. 
 
I – De har faktiskt en hyrtjänst. Alltså de hyr ut sina kläder fast i vissa butiker i Stockholm.  
 
R – Mhm.  
 
I – Så hyr de ut sina kollektioner. 
 
R – Har de det? 
 
I – Ja de har börjat med det. 
 
R – Hur går det till? 
 
I – Alltså de har ju som vanlig butik men sen så har de även att man kan hyra plaggen som 
alternativ.  
 
R – Hur länge har man dem? 
 
I – Jag vet inte om det är veckovis eller... 
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R – Tvättar man själv eller? 
 
I – Jag tror att de tvättar.  
 
R – Oj! 
 
I – Jag är inte helt hundra. Jag har inte riktigt koll. Men okej, men om vi säger att de butiker 
som du handlar i skulle börja hyra ut kläder, vad skulle du tänka om det? Skulle det påverka 
ditt sätt att konsumera kläder? 
 
R – Jag tycker om att man har det man vill ha i hemmet men nu när du säger det här, det 
visste inte jag. Men jag vet att jag stör mig på att om man köper något och så går det upp i 
såna här sömmar efter något år så hade man ju sluppit det då hade man ju kunnat lägga ansvar 
på de som hyr ut det. Att det är helt och rent, så är jag bara kund. Ja och då måste de ju, 
precis som hotell och såhär... sänglinnen och handdukar och sånt, de tvättar ju rent det väldigt 
bra alltid så det kan man ju lita på. 
 
I – Ja det känns ju som att det måste vara en garanti för att folk ska vilja hyra. 
 
R – Och då måste de ju ha väldigt bra kvalitet för att många modeplagg idag som är väldigt 
dyra och designade de kan ju knappt tvättas i bara 30-40 grader. Så att då kan man slippa 
tänka på sådant. Kanske... Kanske... Alltså vid första tanken så känns det faktiskt främmande 
men när jag tänker efter så kanske man kan ändra en vana. 
 
I – Men vad är det som är vanan? 
 
R – Man har allt i hemmet. Man har typ arsenalen... Man behöver inte åka och mecka på 
någon annan plats eller åka in i stan eller... Alltså man åker till jobbet och hemåt. Sen åker 
man och handlar mat någon gång. Men alla såna extra körningar, extra ärenden... 
 
I – Men om vi säger att du skulle börja hyra kläder, tror du att du skulle se det som ett... 
Skulle du tycka det var jobbigt? För man kan ändå såhär... För då kanske man planerar mer 
"nu tar jag det här i samband med..."? 
 
R – Ja men om man har typ som mat och mer, att det är hemkörning då kan jag tänka mig. 
Jag låter jätte lat nu men...  
 
I – Man kanske kan boka på sidan "det här vill jag ha"? 
 
R – Boka hem det på internet, ja. Kanske.  
 
I – Tycker du att det är viktigt... Alltså är det viktigt för dig att äga dina grejer? 
 
R – Det känns ju skönt när det gäller... Verktyg och sådant kan man hyra. Vissa verktyg är 
jättedyra att köpa, kostar tio, femton tusen att köpa typ såhär borrmaskiner så om man bara 
använder den vid vissa tillfällen, då är det bättre att hyra den för 100 kronor... Men det är 
kul... Saker man gillar tycker man ju om att ha. Jag har mycket verktyg kanske som jag inte 
använder hemma men som behövs ibland och då vet jag att jag har ett bra verktyg och jag vet 
att jag inte missköter det och jag tycker om att... alltså jag tycker om att...Jag kan tycka såhär 
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när man handlar kläder, om det blir något spontant då vet jag att jag har det hemma, jag har 
plagg som jag tycker om. Och vissa plagg vill man gå in. Som en skinnjacka den har man ju 
börjat tycka om efter ett tag. Så den får ju affektionsvärde. Som en gammal bil man har haft, 
man har sina musikskivor i den och man har... Den lukten, du vet efter alla år så har man 
börjat tycka om den. Det finns ju den... Den saken är ju en fördel när man äger saker.  
 
I – Tror du att den skulle gå förlorad om man hyr? Alltså om man tänker en skinnjacka, om 
man är många som använder den. 
 
R – Nä men då är det ju andras slithistoria, man vill ha sin egen historia liksom. Ja men 
denna... För vissa plagg har ju ett minne. Det är bra. Ofta är det ju bälten, eller en 
skinnjacka... alltså saker som håller länge, kvalitetsskor som man har klackat om tre-fyra 
gånger redan. När man har haft dem i mer än fem år så börjar man känna att "det här är mitt 
plagg". Så det kan nog kännas viktigt att äga. Ja, det får jag säga.  
 
I – Okej, men som du sa med skinnjackan, såhär att om många andra använder den... det är 
inte det att du tycker att det känns äckligt? Det är inget sånt? 
 
R – Nej. Det blir opersonligt. Det blir mer...En hyrbil den är lite… av en själv? Den är 
anonym och opersonlig.  
 
I – Men om du skulle hyra något, vad skulle det vara? 
 
R – Kanske byxor och kavaj... skor. 
 
I – Om vi säger på en vardaglig basis, skulle du kunna tänka dig att hyra då? 
 
R – Inte strumpor och kallingar. Inte långkalsonger. 
 
I – Det känns ganska givet. 
 
R – Nej men det är väl de här plaggen som är lite mer... som är lite dyrare typ kavajer och 
byxor och... jackor, kanske rockar till vintern. Om det finns skidjackor, skidbyxor och sådant 
också. Det har jag ju kanske hyrt sådana grejer någon gång. Man har hyrt skidor och byxor. 
Skridskor och sådant. Det går ju egentligen in där i de första frågorna du ställer.  
 
I – Vilka butiker skulle du kunna tänka dig att hyra kläder i?  
 
R – Filippa K [skratt]... och Jack & Jones kanske. Och lite specialbutiker. 
 
I – Är det någon särskild typ av butik? 
 
R – ...Tänker du typ skobutiker eller klädbutik? 
 
I – Kanske mer prissegment, eller är det att man tenderar att hyra en viss typ av... som du sa, 
dyrare kläder liksom. Skulle du tycka det känns värt att hyra kläder på H&M till exempel, 
skulle du kunna tänka dig det? 
 
R – Nä men det måste hålla. Ja men då... ja men alltså, när man ändå hyr det då är det ju inte 
mitt ansvar... de kommer ju vara tvungna att ha bra grejer. Alltså de kan ju... går det sönder 
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får de ju bah "oj nu har vi hyrt ut detta till två kunder och det håller inte längre", då får de 
skärpa sig lite med kvalitén. Egentligen kan de vara en bra grej kanske som förbättrar 
kvalitén för det har blivit lite ett slit och släng samhälle. Och det utnyttjar de kvalitetsmässigt. 
De gör det säkert billigt när de producerar, känns det som. De har i massa stretch och sånt så 
sitter det snyggt men det går ju sönder i tvätten. Det är vad jag tror. Jag vet inte, jag kan inget. 
 
I – Du har ju ändå ganska... Vad ska man säga... sunda klädkonsumtionsvanor, men är det 
något du skulle vilja förändra?  
 
R – Mm... mer kavajer och mer klassiska grejer. Det är väldigt bra att ha skjortor och kavaj 
och sånt... alltså man... Ofta så tycker man om någon favoritskjorta och så sliter man ut den 
och så. Nämen såna grejer går hem ofta. Man kan ha det uppknäppt, man kan ha det utanför, 
eller det behöver inte vara... man kan stoppa in innanför byxorna och ha det mer välknäppt 
och lägga till en slips och så helt plötsligt kan man passa i så många sammanhang. Jag tycker 
det är kul att känna sig fin. Så det inte bara är slafsigt. Sen är det skönt ibland och vara lite 
grov... meka med bilen och... jag tycker om att gå i arbetskläder också... alltså jag... ja... nu 
glömde jag vad det var för fråga nu?  
 
I – Ja men det är bra. Tror du att det skulle vara bättre för miljön att hyra kläder? Tror du att 
det skulle göra någon skillnad? 
 
R – Ja alltså om de gör bra grejer som håller. Precis som de här, om man tänker Berendsen 
och de här som gör handdukar och dukar till restauranger och lakan och sånt. Det är ju väldigt 
bra kvalitet på de grejerna. De tvättar dem i 90 grader typ om och om och om igen till 
restauranger och företag. Där måste ju vara jättehög kvalitet. Det borde ju vara miljövänligare 
väl än att man slänger mycket... halvdana. Fast man återvinner ju tydligen, nu är det någon 
som samlar in gammal bomull som de återvinner. Men det borde nog vara mer miljövänligt 
[att hyra kläder].  
 
I – Om vi säger att du skulle börja hyra kläder, vad skulle du kunna tänka dig att betala i 
månaden till exempel för att det skulle känns värt för dig? Som en månadsprenumeration till 
exempel. 
 
R – Ingår det en hel kollektion? 
 
I – Ja. Man får välja fritt utifrån... kanske ett visst antal plagg...  
 
R – Det är lite skjortor, kavajer och t-shirts... nä men.  
 
I – Ja. 
 
R – Det är allt jag behöver typ, för den vanliga klädseln? 
 
I – Ja men om vi säger så här, det finns klädbibliotek, det finns lite olika koncept men ett 
ställe har som två olika nivåer. Så då säger vi att det är 600 poäng i den ena och 800 poäng i 
den andra och för de här poängen så kan man plocka ihop kläder. Olika plagg har olika poäng 
och så får man hyra dem under en månad och sen under månaden så kan man byta ut plaggen 
men så att de håller sig inom poängen. Då kanske det kostar 600 kronor i månaden eller 800 
kronor. Och då är det ju som att man har tillgång till en hel garderob. 
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R – Det låter ändå som ett bra pris om man tänker på att man köper grejer. Man handlar...som 
jag då handlar en gång per år eller...skor och så, det kanske det blir mer än en gång per år. 
Det är dyrt med skor... är det skor med här i dessa? Nä. 
 
I – Ehm, ja det skulle kunna vara möjligt.  
 
R – Ja, men om man slipper tvätt och så då tycker jag det kan vara värt rätt mycket. Alltså om 
man slipper tvätta, då kan jag tänka mig att betala lite. Men om man ändå måste tvätta själv, 
då blir man lite... Det är väldigt kul och få... man kan uppdatera liksom modet och man kan 
omväxla.  
 
I – Tror du att det skulle förändra dina val av kläder? 
 
R – Mm ja, det hade det nog gjort lite. För att man hade haft en sådan väldig möjlighet utan 
att behöva göra ett nytt köp som är liksom en gång för alla och sen bara har jag den vare sig 
jag vill eller inte. Här känns det som att det inte är så knivigt om man då en månad senare 
"Nämen den var inget för mig". Ja men då kanske jag kan ha en annan byxa... och... nämen 
det tror jag inte alls är så farligt... 800 kronor. Jag tror att det är billigt nästan, fast det blir ju 
mycket per år. Men å andra sidan, man köper ett par byxor... ja men det är om tvätten ingår. 
För det är service. Det är ju någon timmes jobb i veckan. 
 
I – Skulle du köpa färre plagg om du började hyra? 
 
R – Ja det får man ju göra då, annars blir det för dyrt med både och ju. 
 
I – Tänker du mycket på... när du handlar i butiker, tänker du mycket på om de jobbar med 
hållbarhetsarbete till exempel? Är det viktigt för dig? Eller vad är huvudsaken? 
 
R – Nej, jag har själv varit i Bangladesh... en kurs som jag gick i global utveckling och då 
fick vi se många klädesbutiker [fabriker] där. Hur det går till och... visst det är ju vissa 
miserabla förhållanden och så, men de som jobbar på fabriken har det ändå bättre än de som 
inte har jobb alls. Men det jag inte tycker om det är ju kemikalierna då, så det måste ju till 
krav på... de står och jobbar i sådana farliga ämnen. Många var väldigt glada som var där... de 
som inte jobbade de bara satt på gatorna... de var ju mindre glada. Nämen det är klart att... 
man vill ju helst att det ska vara lokalt, alltså helst skulle man vilja ha det tillverkat i Sverige 
så här men det finns ju inte. Och ibland har jag tänkt så här, om man då har en snygg byxa 
från Filippa [K] som jag gillar, så skulle jag gå till... min mamma har en kontakt, en finsk 
kvinna som är sömmerska då och hon kan ju sy och fixa och laga. Hon lagade en jacka jag 
hade till exempel då. Så man bara "de här byxorna, kan du göra dem i fem stycken bara i ett 
tyg eller bra"... så slipper man köpa dem. För nästa gång jag var och tittade så hade dem... det 
var ingen stretch förr, nu börjar de lägga i mer och mer stretch så här. Och ibland så kommer 
det kanske aldrig tillbaka ett sådant plagg som man har hittat som man tycker om. Men jag 
vet att jag köpte några t-shirts, då var det två stycken, det var ekologiskt bomull och fair-trade 
och märkt med massa grejer och sånt här. Det kändes som att det också är mycket spel för 
gallerierna... Jag tror de håller rätt bra, färgen är kvar i dem... de är inte så... Jag såg något 
program om att svart var den färgen som... det är mycket, det säljs mycket svart och är ett 
stort behov av det, men det är också tunga kemikalier för att få det svart, så jag tänker att jag 
kanske inte behöver köpa så mycket svart. Jag är medveten så... men jag vill inte gå på något 
sånt spel om att allt man köper ska vara "eko eko eko". Det känns som att standard ska vara 
bra istället, inte bara en massa stämplar. Köper jag en gurka som är från Sverige ska ju 
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kraven på vad som är högsta värdena ska ju ner istället. Den vanliga maten ska vara bra. Det 
ska inte behöva väljas massa sådana... det blir sådan hysteri med alla [märkningar]...[skratt] 
 
I – Ja, allting har ju sin sida.  
 
R – Men om det står för mycket sånt här "made in"... ja. 
 
I – Men det är liksom inte din första prioritet? 
 
R – Nej, det måste hålla bra och vara snyggt och så här. Men om jag vet att det kommer från 
en... 
 
I – Det är ju också en hållbarhetsaspekt att köpa kläder som håller länge. Man behöver inte 
handla om och om igen. 
 
R – Ja det är det. Så det är väldigt viktigt. För jag tänker att många av de här... mm... ja. 
 
I – Okej, om du inte bara utgår från dig själv, vad tror du om det här konceptet att hyra 
kläder? Tror du att det är något som skulle funka? 
 
R – Man måste nog ställa om vanor. Om man kan få folk att ändra vanor. Jag själv måste nog 
tänka så här att jag... jag måste nog våga bara bryta. Alltså man är väldigt bekväm i hur man 
lever sitt liv såhär... men jag vill inte bli en sådan människa som bara är helt statisk. Jag 
kommer ihåg själv när man var liten och kanske var i mellanstadiet eller så, när man träffade 
vuxna så fanns det vissa... man hade kanske någon lärare som fortfarande var liksom 
nyfiken..."hur tycker du?"... och var beredd på att förändra sig. Även om han var 55-60 år 
gammal så var han "ja men det var intressant! Det där ska jag kanske pröva". "Jag ska ändra 
det, det var kul det X, det du sa"... så han är fortfarande, han har liksom det här barnets 
nyfikenhet fortfarande i sig. Och jag tycker om... jag vill själv bli, jag ser det som en förebild 
då att själv ha det tänket. Jag vill inte vara för statisk. Jag vill kunna tänka och ändra mig lite. 
Och sen vet jag inte, det kanske kan vara i tiden, men det är ju väldigt viktigt nu med 
hållbarhetsaspekten och sånt här. Allting bara tar slut... det finns ju en ände på resurserna. Så 
att... om man har en bra kvalitet och liksom en bra servicegrej också... när man får rena grejer 
och sånt... om man kan lämna in dem smutsiga... det låter ju lite lat men... 
 
I – Ja, nämen det förstår jag att man vill det. 
 
R – Då hade det nog kunnat gå för folk är bekväma också idag.  
 
I – Vad tror du skulle motivera folk att använda... 
 
R – Att slippa tvätta, att få en väldigt bred arsenal, man breddar sin garderob. Och man får 
kanske lite förslag från det stället där man hyr ut. De kanske har lite roliga... Man behöver 
inte själv spendera så mycket... alltså... vissa tycker det är kul och går jättemycket i butiker 
men det är så mycket folk och det... alltså när man är ledig vill man ibland ha lite mer paus 
och så här... kan jag känna. Jag tycker inte om att gå i de här gigantiska komplexen, 
köpvaruhus och så. Det är mycket ljud och folk och intryck hela tiden... så där ska man ju 
ändå välja någonting som man... i lugn och ro... det kanske man kan göra då på det här stället, 
eller på den här hemsidan.  
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I – Lite som en "personal shopper"?  
 
R – Ja det får ju vara någon som är lite medveten som jobbar. 
 
I – Att man hjälper till att sätta ihop set och... alltså man kanske erbjuder "hyr den här 
uppsättningen kläder" den här veckan eller något sånt?  
 
R – Mm.  
 
I – Vad tror du skulle hindra... eller vilka hinder tror du finns för att det ska funka? 
 
R – Den moderna människan är väldigt självständig och vill ha egna grejer. Man vill äga 
kanske sitt eget. Man är inte van vid att dela saker idag så mycket. Kanske okunskap... att 
man inte vet... man kanske tror att det är ohygieniskt. Okunskap om att det är... jag alltså bara 
tråkiga standardmodeller, man kanske inte tror att det finns snygga... och man måste byta... 
alltså det tar tid att prova ut något som passar bra på ens kropp om man inte har... en kropp... 
 
I – Om man har en kropp...[skratt] 
 
R – Standard mått menar jag... Man har en kropp [skratt]. Och då om man får nya grejer då 
måste man ju testa och... man är ju personlig... eller man är ju... 
 
I – Antagligen så är det ju ett sortiment med vanliga storlekar.  
 
I – Okej, är det något mer som du skulle vilja tillägga, som du tänker på om det här? 
 
R – Nämen om man skulle... innan man går in i något sånt här avtal eller blir medlem i någon 
sån här klädpool eller vad man ska kalla det... om man gör alla mått då som man har... så får 
man hålla... man får inte gå upp i vikt då [skratt], så kan man bli länkad då till rätt grejer som 
sitter bra, så man vet att det som erbjuds... så man inte behöver hålla på att leta storlekar och 
sånt. Kanske det skulle... ja. 
 
I – Det är ju en bra idé.  
 
R – Kanske, om det går. 
I – Ja men jag tror att vi stoppar där...  
 
R – Att man har samma storlek så kan man bara testa "ja men det här funkar" och så bara 
lägger man upp det, så kan man hyra det.  
 
I – Men du tänker att det blir lite mer personligt anpassat då, att man kan fokusera på det då? 
 
R – Men det kanske är svårt... man får ju ha standard... men det är så olika för vissa märken 
har ju... det är som de säger när man kommer in i en butik..."ja vad har du för storlek?"…"jag 
har medium"…"ja men de här är små grejer så du ska ha large om du ska ha den här"... de vet 
om att de är liksom... så att ja. 
 
I – Men om det är butiker som man brukar handla i, då kanske man ändå har lite koll på hur 
passformen brukar vara på vissa plagg... vissa modeller.  
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R – Men man får ändå gå dit. Man kan inte bara få hem det med paket. 
 
I – Jaha! Så det är det du tänker på! Alltså att om du bokar på internet så du vet att det sitter 
bra när du får hem det.  
 
R – Ja, men det är nog bäst att prova det. Jag kan inte lita på att det kommer hem och så sitter 
det som en smäck. Jo, om det är något som man redan har... en byxa, "ja men då vill jag ha 
den i svart också", så bara går man in där [på hemsidan] och då är det ju bra.  
 
[Tystnad] 
 
I – Japp, men okej, då tackar jag för mig. Tack så mycket! 
 
RESPONDENT 3 
Man, 27 år, Göteborg  
”Vidar” 

Intervju 3, 15:32 minuter  
I= Intervjuare  
R=Respondent  
Transkriberingen startar 22 sekunder in i samtalet.  
 
 
I – Vi kan börja med, hur gammal är du? 
 
R – Jag är 27. 
 
I – Och du är bosatt i…? 
 
R – Göteborg.  
 
I – Okej, första frågan – hur skaffar du dig främst kläder? Och hur tänker du när du skaffar 
kläder? 
 
R – Antingen så köper jag dyra kläder som jag tror ska hålla länge eller så köper jag 
begagnade kläder som är billiga.  
 
I – Mm, varför det? 
 
R – För att jag vill köpa så få klädesplagg som möjligt.  
 
I – Är det av någon särskild anledning? 
 
R – Ja det är det. Miljötänk typ.  
 
I – Okej. Äger du några kläder som du inte använder? 
 
R – Ehm… Jag har några få grejer kanske. Möjligen.  
 
I – Vad är det för typ av plagg som blir liggandes? 
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R – Eh… Kanske något jag märkt att jag inte trivdes i, något som har en färg som jag inte 
gillar. Eller som sitter dåligt. Men jag har lite såhär, alltså jag får liksom favoritplagg som jag 
märker att jag använder jätteofta och då försvinner de andra lite. 
 
I – Ångrar du då att du köpt dem? Eller vad tänker du om de som blir liggandes? 
 
R – Jag brukar göra mig av med dem.  
 
I – Hur då? 
 
R – Eh… Klädinsamling. Oftast. Eller ge bort till någon kompis. 
 
I – Hur ser du på dina egna konsumtionsvanor? 
R – Hur jag ser på dem? 
 
I – Ja. Klädkonsumtion alltså.  
 
R – Jag ser positivt på dem [skratt]. Det kan bli lite dyrt ibland i och med att jag såhär 
försöker köpa… Köper kläder på Naturkompaniet ibland för jag tänker att det ska hålla som 
sagt. Så jag får planera rätt mycket. Det blir att jag sitter och läser på, typ.  
 
I – Man kan säga att du söker mycket information innan? 
 
R – Ja det gör jag. Sen t-shirts är lite speciellt för jag brukar köpa t-shirts i ett set liksom. Och 
sen typ fyra år senare så är hälften trasiga och hälften såhär konstiga i tyget så då byter jag 
typ alla på en gång. 
 
I – Vad menar du med set? 
 
R – Jag köper typ fem stycken. På en gång, på internet. Så de brukar gå sönder samtidigt.  
 
I – Då håller de ju ändå rätt länge. 
 
R – Ja det gör de. Gött [skratt].  
 
I – Beror ju på vad en jämför med såklart men jag tycker det.  
 
R – Mm.  
 
I – Men tröttnar du aldrig på dina kläder? 
 
R – Mm alltså det händer men jag har typ lärt mig att jag gillar vissa färger och vissa grejer. 
Jag gillar sådant som är klassiskt typ. Jag köper inte korallrött när det är inne [skratt].  
 
I – [Skratt] Okej känner du till några hyrtjänster för kläder? 
 
R – Nej inte en enda faktiskt. Jo vänta, såhär frack typ känner jag till.  
 
I – Om du tänker efter… Det är det du kommer på? 
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R – Mm. 
  
I – Men är det viktigt för dig att äga dina kläder? 
   
R – Mm… Nej, det är det väl inte, jätte. Fast jag blir fäst vid vissa kläderplagg såhär, jag vill 
liksom nöta ut dem.  
   
I – Men vad är det som gör att du inte tycker att det är viktigt? 
   
R – Men jag tänker typ att om min bror vill låna något så får han ju ta det. Men då är det 
iförsig fortfarande jag som äger det. Jag vet inte. Det är nog naturligt för mig att jag äger 
mina kläder. Det är ganska personligt.  
 
I – Men är det just den känslan du vill åt då – att det är personligt, eller hur tänker du? 
 
R – Jag tror att dels… Dels märken när jag har någonting såhär ”ja men det här trivs jag i”, 
jag vet inte varför. Jag tycker att liksom vissa färger passar min själ typ. Ehm… Och sen är 
det ju såhär med kroppsodörer och grejer. Tillexempel om jag köper på second hand så tvättar 
jag det ganska noga. För det känns jobbigt att ha någon främlings kläder.  
 
I – Varför? 
 
R – Varför vad då? 
 
I – Varför känns det… Eller jag menar, man kan ju ändå tvätta plaggen? 
 
R – Mm det är sant.  
 
I – Vilka butiker handlar du i? 
 
R – Kläder alltså? 
 
I – Ja precis kläder. 
 
R – Inte H&M, för det har jag märkt att det inte håller. Naturkompaniet har jag handlat på… 
Handlat på internet.  
 
I – Var handlar du då? 
 
R – Det är nog mer märken som jag tror håller, typ Carhartt eller hur det nu uttalas.  
 
I – Men om de här butikerna som du brukar handla i skulle börja hyra ut kläder, skulle du 
kunna tänka dig att hyra då?   
 
R – Oj vad svårt. Mitt spontana svar är nej. 
 
I – Varför det?  
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R – För att jag brukar… Min känsla är såhär att jag vill hitta något jag gillar, så köper jag det 
och så upptäcker jag ”ja men det håller” då vill jag ha det tills… Då vill jag att det ska vara 
en del av mitt liv typ… Så länge som möjligt.  
 
I – De butikerna du handlar i, brukar du tänka mycket på… Alltså tycker du att det är viktigt 
med hållbarhetsaspekten? Att de jobbar med CSR och så? 
 
R – Ja. Jag vet inte just vad CSR är för någonting.  
 
I – Förlåt, kan förklara. Det är alltså hållbarhetsarbete [skratt]. Socialt och miljömässigt kan 
man säga.  
 
R – Ah okej.  
  
I – Men om du handlar någonting, är det den viktigaste aspekten eller är det andra aspekter 
som väger in? 
 
R – Alltså för mig är det lite så, om någonting ser bra ut, sitter bra och håller bra – då är det 
en miljöaspekt för mig liksom så då behöver det inte vara superekologiskt.  
 
I – Men om vi säger såhär att dina butiker skulle börja hyra ut kläder och du testar på det, tror 
du att det skulle förändra dina konsumtionsvanor av kläder överlag? 
  
R – Ja alltså det finns typ kläder som jag skulle vilja hyra – kostym tillexempel. Det är 
ganska vanligt. Det hade varit kul. Och det vill jag ändå variera. Möjligen såhär friluftskläder.  
 
I – Men om man tänker på en vardaglig basis? 
 
R – Nä det tror jag inte. Faktiskt.  
 
I – Men är det just det då att du vill äga dina kläder? 
 
R – Ehm… Ja kanske. Det beror på vad som innefattas i att äga.  
 
I – Alltså ha fullständig tillgång till…  
 
R – Ja det vill jag ha.  
   
I – Eller alltså om man hyr kläder ur ett sortiment i en butik då har man ju tillgång till dem 
hela tiden så länge man hyr dem.  
   
R – Ja. Men en sak som jag inte skulle gilla då var att då skulle jag såhär bli en produkt av 
mode. Alltså om kläderna… Om butikerna är såhär ”ja nu är det de här färgerna som gäller” 
då kanske de inte hyr ut mina kläder längre efter ett tag.   
 
I – Men det finns ju oftast ett bassortiment men det kanske ändå inte är de färgerna du vill 
ha? 
   
R – Det är mycket såhär skärningar och grejer också. Man får nästan passa på såhär ”ja nu är 
det extra långa skjortor, ja då köper jag några stycken” liksom.  
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I – Men om vi säger de butikerna du handlar i, skulle du säga att de ändrar sitt sortiment 
mycket från säsong till säsong genom åren? 
  
R – Det har jag inte riktigt koll på men nej det kanske de inte gör. Alltså nej, jag köper ju mer 
klassiska grejer faktiskt, det är sant. Jag tror att jag som person söker mer som blir 
individuellt och personligt. Jag tycker att det är viktigare än att kunna variera mig.  
 
I – Just med uthyrning blir det ju som att man vidgar sin garderob, man får ju tillgång till fler 
plagg och man kan variera sig, för en summa i månaden kanske… Men det är inte det som är 
viktigt för dig? 
  
R – Nej.  
  
I – Men om man då ser det ut en hållbarhetsaspekt, tror du att det är mer miljövänligt att hyra 
kläder än att köpa kläder? 
 
R – Ja för de som det är viktigt att uppdatera sig hela tiden, kanske. Men då måste ju ändå 
butikerna uppdatera sitt sortiment.  
 
I – Men tror du att man skulle kunna spara pengar på att hyra kläder? 
 
R – Spara pengar? Ja kanske.  
 
I – Om du ser på dina egna konsumtionsvanor, är det något du vill skulle förändra? 
 
R – Nej jag är rätt nöjd alltså. Faktiskt.  
 
I – Om du inte bara utgår från dig själv, tror du att det här konceptet skulle fungera? Tror du 
att det är något folk skulle ha glädje av? 
 
R – Jag tänker mycket på såhär barnkläder typ, att föräldrar kan hyra kläder till sina barn när 
de är i olika storlekar. Det skulle kunna vara positivt. Sedan undrar jag lite vad skillnaden blir 
mot att ha second hand och hyrkläder? 
 
I – Ja alltså second hand är ju… Man kan säga att man återanvänder kläderna. Folk lämnar ju 
in sina gamla plagg och sedan köper någon annan dem och äger dem. Hyrplagg är ju i detta 
fall nyproducerade kläder som hyrs ut. Samtidigt blir det ju ett återanvändande av dem också 
eftersom flera kan hyra samma plagg. Så det är väl det som är skillnaden.  
 
R – Mm.  
 
I – Men om du tänker människor i stort, vad tror du skulle kunna motivera folk att hyra 
kläder? Eller vad tror du fördelarna skulle vara? 
 
R – Det är väl det som sagt, folk som ändrar storlek [skratt]. Sen tänker jag ju på det där med 
en stor garderob men det intresserar inte mig. Det här med kostymer och grejer, festklädsel… 
Skulle kunna vara bra.  
  
I – Vad tror du skulle tala emot? 
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R – Jag vet inte. Ingenting egentligen.  
  
I – Men om du skulle hyra plagg, då skulle det vara en viss typ av plagg? 
 
R – Mm.  
 
I – Men om vi säger att du skulle få för dig att hyra kläder, på en vardaglig basis, vilka plagg 
skulle det kunna vara?  
 
R – Det skulle vara ytterplagg.  
 
I – Varför? 
 
R – För att det inte är så kroppsnära. Det skulle inte gå att hyra underkläder liksom.  
 
I – Så den hygienska aspekten är ett litet hinder för dig? 
  
R – Ja det är den. Och även om det är rent så är det såhär ”någon annan har haft det” väldigt 
nära kroppen liksom. 
 
I – Men om det skulle vara butikerna som tvättar kläderna, skulle det göra någon skillnad? 
 
R – Nej. För det blir liksom ingen skillnad för mig om jag köper ett par egna kalsonger och 
använder sönder dem. Den enda skillnaden är att då har bara jag haft dem.  
 
I – Men antagligen så skulle det ju inte vara uthyrning av underkläder, det är svårt att få folk 
att hyra tror jag [skratt].  
 
R – Ja.  
 
I – Har du några andra tankar om det här? 
 
R – Nej… Det har jag inte.  
 
I – Då är jag färdig, tack! 
 
R – Varsågod! 
 
 
 
RESPONDENT 4  
Kvinna, 28 år, Göteborg 
”Ruth” 
  
Intervju 4, 20:19 minuter  
I= Intervjuare  
R=Respondent  
Transkribering påbörjad vid samtalets start. 
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I – Då kör vi, hur gammal är du? 
 
R – 28. 
 
I – Och du är bosatt i…? 
 
R – Göteborg. 
 
I – Okej, jag börjar med att fråga – hur skaffar du dig huvudsakligen kläder? Och lite hur 
tänker du när du skaffar kläder? 
 
R – Jag köper oftast på nätet, alltså via webbshop. Och det första jag tänker på är att ja, att 
man egentligen vill få så mycket som möjligt för så billigt som möjligt. Så det är liksom 
såhär, hittar man något som man verkligen gillar eller om det är något man verkligen är ute 
efter så vill man att det liksom ska… Ja men uppnå det man vill att det ska, alltså hur det ska 
se ut så rent såhär och för det billigaste, det är liksom det jag tänker typ jämt. Fast vissa grejer 
kan vara såhär, ja men vissa skor och sådant som jag… Ja men jag använder mycket Vans 
och sådant och då är det ju såhär ett specifikt märke och det finns kanske inga andra sneakers 
som kanske… Alltså där hade jag hellre valt att köpa deras som är dyrare och kostar typ 700-
800 kr än att gå och köpa ett par såhär fake typ för att de inte såhär… Alltså vissa grejer vill 
man ändå ha såhär äkta för det är mer associerat med liksom en viss typ av… Ja, så. Men just 
kläder är inte lika... Där liksom nöjer jag mig med ett par jeans från H&M liksom och jag 
behöver inte ha ett par från Lee så länge de har den passformen som jag vill att de ska ha 
liksom.  
 
I – Varför köper du nya kläder då, eller vad är det som skapar behovet? 
 
R – Ja men typ såhär att man tror att man mår bra av det eller man sätter så mycket av sin 
såhär identitet eller såhär sin stil i… Man skulle ju kunna bara släppa det och skita i såhär… 
För man har ju tillräckligt med kläder egentligen men man tror att man ”ja men om jag köper 
det här så…”, ja men hur man känner sig och ser ut har så mycket att göra med… Ja men det 
har väl med välmående att göra typ och att man kanske också undermedvetet ska konsumera 
liksom. Eller jag vet inte.  
 
I – Är det så du känner? 
 
R – Ja eller att vi... Alltså det är en del av vårt samhälle, vi ska göra det när man bor i ett 
välfärdsland. Men ja, för min del är det nog såhär att jag liksom får för mig bara att jag mår 
bra av det, eller ja, jag vet inte. Man ser något och så bara ”åh det där vill jag ha”, jag vet 
inte...  
 
I – Äger du kläder som du inte använder? 
 
R – Ja, ja det gör jag men jag har blivit mycket bättre på att rensa ur och blivit såhär ganska 
hård liksom typ att om det verkligen är något som jag känner lite såhär att det sitter fel eller 
är lite obekvämt eller såhär och även om jag gillat det mycket innan så har jag... Ja men då 
gör jag mig av med det liksom för jag vill att allt jag har ska vara såhär klockrent liksom och 
det ska vara kläder som jag kan använda jämt liksom.  
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I – Så när du har kläder som ligger får du en viss känsla av dem eller...? 
 
R – Ja precis, ja alltså det är speciellt om de hänger framme kanske så att jag ser dem. Vissa 
kläder kan man ju såhär plocka undan och bara såhär ligga liksom undangömda och så hittar 
man dem ibland och bara ”åh nej” och så gör man ingenting åt det. Men speciellt, ja men 
precis jag försöker såhär hänga fram kläder och bara såhär allt som hänger ska liksom ge en 
bra känsla, det ska vara kläder som jag vill använda och som ja... Absolut det är väl något 
såhär dåligt samvete i kombination med någon känsla som ett gammalt plagg framkallar, jag 
vet inte...  
 
I – Men vilka plagg är det som blir liggandes? Eller vilken typ? 
 
R – Ja men det är ofta de här mer årstidsrelaterade kläderna, typ såhär sommartoppar är det 
nog oftast som man använder såhär förra sommaren och så ligger de kvar men sen så vill man 
inte ha dem nästa säsong eller typ sådant.  
 
I – Brukar du ångra de här köpen, de plaggen som blir liggandes? 
 
R – Alltså ofta de som blir liggandes är billiga sommartoppar och sådant som såhär var 
väldigt billigt och som är typ ”ja jag behöver det egentligen inte” men man köper det ändå för 
att det är billigt och man är såhär... Jag vet inte.  
 
I – Okej men hur ser du på dina egna konsumtionsvanor av kläder? 
 
R – Alltså det är... Jag vill ju egentligen... Det är som att man är någon sånhär dubbel person 
eller man vill såhär verkligen vara den bara ”nej jag vill inte shoppa” och typ såhär vara 
medveten men sen ändå så faller man hela tiden för att man... Det är ju liksom kul att shoppa 
typ så man gör det ändå och man vet att man gör det för mycket men man typ tränger bort det 
liksom. 
 
I – Så du skulle vilja ändra på dina konsumtionsvanor? 
 
R – Eh... Ja, precis. Det vill man ju. Eller man vill liksom ha, om man säger, båda delarna. 
Som man säger – både äta kakan och ha kvar den. Så man vill väl liksom ha allt det där, alltså 
alla kläderna, fast man vill ändå inte äga det så, ja.  
 
I – Okej nu kommer vi in lite på hyrtjänster här. Känner du till några hyrtjänster för kläder? 
 
R – Ja, Klädoteket då. Och sen de här vanliga då som hyr ut finkläder eller högtidskläder typ. 
 
I – Har du någon gång använt dig av någon sådan här tjänst? 
 
R – Nej. 
 
I – Okej. Vart brukar du handla kläder förresten? 
 
R – Det blir ju typ H&M, Indiska och sen kom jag på Asos också kan det hända att det blir. 
Men då är grejen – man gillar ju det här med att kunna betala senare. Då är nackdelen med 
typ Asos och sådana som är utomlands att man måste betala med en gång. Då blir det också 
en sån grej att det kanske inte passar och bla bla bla. Men ja, så det är väl de tre främst. 
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I – Men om vi säger att de här företagen som du nu brukar handla av, skulle börja hyra ut 
kläder, skulle du kunna tänka dig att ta del av det sättet? 
   
R – Ja alltså det tror jag liksom. Det beror ju på vad man... Om det uppfyller liksom det som 
man vill ha. Men ja, precis, om man jämför det med att låna andra grejer så funkar det ju bra 
egentligen. Såhär att man får lite mer ombyte och att man kanske aldrig hinner tröttna liksom 
på det som man tröttnar på men sen är det ju såklart att såhär vissa plagg vill man ha. Eller 
kanske att man lånar dem längre perioder eller typ per säsong eller typ såhär någonting. För 
det är ju sällan du har plagg i flera, flera år.  
 
I – Är det att du skulle hyra en viss typ av plagg eller skulle du kunna tänka dig att hyra på 
vardaglig basis? 
   
R – Alltså jag tror, nej men om jag skulle hyra kläder skulle det nog främst vara typ 
överdelar, för jag tror att typ underdelar är svårare att... Eller det är isåfall om du kan typ lite 
nischa dig såhär att den här typen eller den här modellen eller det här märket har... För det är 
såhär alla modeller passar ju inte, det är tillexempel svårare att hitta bra jeans och så vidare. 
Så det skulle nog vara mer isåfall att man investerar och kanske köper byxor så att det är mer 
att man äger och har en kombination och lånar vissa grejer kanske. Men mer överdelar tror 
jag, typ olika skjortor och toppar. Ja men lite såhär, jag tror ändå att jag hade hyrt lite mer 
säsongsbaserat, byta ut... Kanske att man äger vissa basplagg och sen hyr mer de här lite mer 
rörliga plaggen som man kan anpassa efter lite efter årstid och vad man gillar.  
 
I – Men tycker du att det är viktigt att äga dina kläder? 
 
R – Nej alltså jag tror inte det egentligen. Nä, det tror jag inte. För det är såhär, ja men om 
man jämför med musik liksom innan, innan fick jag alltid för mig att ville äga musiken men 
nu är det som att eftersom Spotify och allting finns... Jag tror att så länge du har tillgång, det 
är tillgången det handlar om, att du ska kunna använda det när du vill, tillgängligheten 
liksom. Och är det då att man bygger upp ett sådant liksom, med kläderna, att du ska kunna 
använda det när du vill, då tror jag... Jag tror inte det handlar om ägandet utan 
tillgängligheten. 
 
I – Okej. Har priset någon betydelse? 
 
R – Både ja och nej, det beror på, alltså som jag sa innan, skor eller vissa märken som man 
vill ha och inte vill kompromissa där... Då är man liksom villig att lägga mer om man vet att 
något är kvalitativt eller bara att det är märke vissa grejer, men annars mer basic... Toppar 
och så här då är det mer... Alltså oftast så billigt som möjligt. 
 
I – Men tror du att man skulle göra ekonomisk... Alltså tjäna på att hyra kläder? 
 
R – Ja för då blir det liksom inte att du kö... Men så här att om du tröttnar på något så behöver 
du inte köpa det utan du kan låna liksom... Så att ja, det borde man ju verkligen göra. 
Alla kanske inte gör det, jag vet inte det beror ju het på vad man har för vanor. Men jag att 
den vanliga liksom... Vad ska man säga, svensken höll jag på att säga... Kvinnan i min ålder.  
 
I – När du shoppar kläder, tycker du att det är viktigt att butikerna du handlar i jobbar med 
hållbarhet och etik? 
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R – Alltså det... Man tycker ju det egentligen såklart för man bryr sig om omvärlden, men när 
det väl kommer till kritan och rör ens egen ekonomi, så när man väl står där så typ förtränger 
man det typ. Fast man vill ju ändå att alla butiker ska bry sig fast det är liksom... 
 
I – Men tror du att det är mer miljövänligt att hyra kläder än att köpa? 
 
R – Ja det måste det ju vara liksom för det blir ju lite samma sak som second hand för man 
återanvänder saker. Ja alltså det måste det ju bli... Eller alltså tänker jag... Jag antar att det är 
vitsen med att ens ha det... Att det gynnar.  
 
I – Men det skulle inte vara den största motivationen för dig kanske? 
 
R – Alltså det är väl en kombination så klart för att... för att... Jag får ju dåligt samvete såhär i 
mitt fall jag vill inte äga saker men det är ju också en kombination varför man får dåligt 
samvete är väl för att man vet att ens konsumtion påverkar liksom... andra människor negativt 
och då blir det väl liksom att det går lite hand i hand. Det gör det ju. Bara att man liksom... 
Man håller det på ett visst avstånd så länge det inte typ så här påverkar en själv liksom. Men 
när det väl sen kommer till sina egna pengar så är det... Så det... Ah, man är ju självisk tyvärr. 
 
I – Tror du att du skulle... Om du nu skulle börja hyra kläder, tror du att du skulle köpa 
mindre kläder då? 
 
R – Ehm... Ja... Jo men det skulle jag väl då. Eh... Absolut så här att man ser till att man har 
såhär man får bestämma typ "nu investerar jag i det här och det här" ehm typ att man har 
vissa plagg som man har, typ såhär byxor som jag sa... Sen så får man liksom... Jag tror att 
man får planera ganska mycket vad man ska... För man vill ju ändå ha lite koll och det här 
med tillgänglighet... Att kunna... Ah men liksom det här med låna då, då kan man inte liksom 
vara spontan då liksom utan då måste man ändå lite planera vad man vill... Kanske veta att 
nästa vecka så ska jag låna det här... Alltså man vet ju inte vad man kommer känna för då 
liksom. Eller vad var frågan förresten? 
 
I – Nä men om du skulle köpa färre plagg om du hyrde kläder. 
 
R – Alltså man hoppas ju det för det är lite tanken med det liksom, man vill ju konsumera 
mindre så det måste man göra... Annars är det ingen vits med det. Tänker jag.  
 
I – Men om du tänker på det här konceptet i stort vad är ditt helhetsintryck? Hur tror du att 
det skulle tas emot? 
 
R – Alltså för mig personligen... Man har ju ändå hört lite om det såhär, det handlar väl som 
sagt om okunskap för människor. Jag tror vid första åtanken så är det såhär... För några år sen 
var säkert också second hand så här "nä det bara gör man liksom inte", nu är det skittrendigt 
liksom. Men också att det är lite associerat med klass också, en människa som kanske är lite 
mer etablerad, lite mer fin såhär kanske inte skulle göra det här för att kanske skulle ses som 
lite såhär... Ja men fattigt typ. Ja men det har ju såklart att göra med status också så jag tror 
att i första hand så är det kanske den "vanliga" personen som skulle göra det liksom. Inte den 
som… 
 
I – Varför tror du att det skulle uppfattas som fattigt då? 



68 
 

 
R – Jo men för att du... Lite som second hand gjorde för några år sedan... Att det är lite 
skabbigt... Du använder kläder som någon annan har haft typ det är lite den grejen och att 
"vadå har du inte råd att köpa dina egna kläder?". Så har du mycket pengar så kanske du 
inte... Fast du kan ju fortfarande såklart få dåligt samvete och sådär. Men alltså har du pengar 
så kanske du inte behöver... Eller jag vet inte... Det är klart att det kan vara individuellt det är 
klart att det beror på... Om du är någon såhär... Sen å andra sidan någon som har status och 
som kan påverka andra om den personen inger respekt så kan ju den då å andra sidan göra det 
här och påverka andra. Men jag vet inte... Jag tror ändå... 
  
I – Är det just ägandet då som... 
  
R – Ja i det fallet så har det kanske med statusen at göra, det är ju ändå lite såhär att äga saker 
och genom det du har så liksom... Ja, men det har det väl kanske ja. Bara överlag liksom men 
sen såklart... Jag vet inte. 
 
I – Men vad tycker du skulle vara fördelarna med att hyra kläder? 
  
R – Mm... Jo men det att man inte behöver ha massa kläder liggande som man inte använder 
utan att det blir såhär... Ja men att man får ombyte och att man inte hinner tröttna på saker 
och att det blir liksom... Jag gillar inte att ha massa grejer liggandes såhär och bara att... Ja 
men det är nog bara det. 
 
I – Vad tror du skulle... Vad tror du talar emot det här konceptet? Finns det någonting som 
talar emot det? 
 
R – Om folk får kunskap om det och man lägger fram fördelar och att folk... Det här att man 
får någon vinning på det själv som sagt för jag tror inte att folk är villiga att uppoffra, ja men 
det här man vill ju ändå ha tillgång till saker... Tillgång till... Ja men alltså det passar kanske 
inte alla... Jag vet inte, men... Vad sa du? Vad som är nackdelen? 
 
I – Ja, eller vad som talar emot det. 
 
R – Ja men det är väl det ifall folk får för sig det som det härmed second hand att folk inte vill 
använda andras kläder. Att man får för sig lite att det är sunkigt typ isåfall… Eller också det 
att man inte vill riktigt släppa kontrollen över att äga. Kanske. Eller att det är lite så 
främmande och nytt fortfarande så det handlar nog bara om kunskap... Att man behöver få ut 
det liksom till... och liksom såhär... framförallt till unga människor kanske, yngre såhär som 
ofta inte bryr sig om någonting liksom. Att tala deras språk så att man lägger fram att... Fast 
sen är det viktigt också att folk liksom inser att man också vågar vara obekväm och liksom 
utmanar sig själv. Det ska ju inte bara vara så att man stryker folk medhårs... att man ska få 
allt man vill heller, för det är viktigt att folk liksom... för vi konsumerar ju för mycket och det 
är ju alarmerande... Alltså det är också viktigt att folk fattar det.   
 
I – Tror du att fler skulle ta till sig det här med att hyra kläder om det skulle vara vanliga 
butiker som hyr ut? 
   
 
R–Ja, jag tror det, för det är ju där det måste vara tillgängligt liksom. Det är dit folk går och 
de största är ju liksom H&M och de här och det är ju klart att om de använder sin makt och 
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det utrymmet de har så hade det ju vart... Alltså lite såhär deras ansvar då kanske att prata om 
det här, om det är något de står för. Sen vet man ju inte... De liksom livnär ju såg på att folk 
konsumerar så att jag vet ju inte...  
 
I – Men vad tror du skillnaden är på att klädbibliotek hyr ut kläder och en modebutik? 
   
R – Men jag menar om H&M gör det då antar jag att då kommer de bara hyra ut sina kläder 
liksom, medans ett annat ställe kan ju blanda lite vad som helst. Så det bästa kanske snarare 
är att... kanske H&M inte behöver hyra ut själv, de kan liksom göra reklam för det och att de 
sponsrar då och snarare att de finns klädbibliotek som blir sponsrade av stora liksom namn, så 
att det inte då bara är random, typ secondhandplagg utan att det ändå finns nya plagg. Eller 
det som finns i butiken fast det finns mindre upplagorav det och du hyr det liksom och att 
dem gör reklam för ed här andra biblioteken isåfall. Så att H&M själva kanske inte behöver 
hyra ut, utan det är någon annan som gör det. Fast å andra sidan så kanske de förlorar på det 
för själva tanken är att folk ska handla mindre... frågan är ju... det är ju det, jag vet inte om 
stora klädföretagen inte är villiga att offra sin... Alltså det är såhär... 
 
I – Men de kanske kan tjäna på att ha det också hos sig?  
 
R – Nej alltså, jag vet inte. 
 
I – Är det något du vill tillägga? 
 
R – Nä, det är väl bara viktigt att prata om det, jag tror att det är ganska främmande för folk 
fortfarande. Och att isåfall... jag vet ju inte hur detta liksom... men du sa att Filippa K 
stöttade, men då som sagt... de själva kommer säkert förlora på det rent konsumtionsmässigt 
för att det säljs ju inte lika många plagg isåfall.  
  
I – Ja men då tar vi och avslutar där, tack så mycket! 
 
R – Varse! 
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RESPONDENT 5 
Kvinna, 24 år, Malmö   
”Leia” 
 
Intervju 5, 24:50 minuter [Telefonintervju]  
I= Intervjuare   
R=Respondent   
Transkriberingen startar 3 minuter och 14 sekunder in i samtalet.  
   
I – Hur gammal är du?  
 
R – 24 år. 
 
I – Var är du bosatt?  
 
R – Malmö. 
  
I – Då vill jag börja med att fråga hur skaffar du dig kläder huvudsakligen och hur brukar du 
tänka när du skaffar dig kläder?  
 
R – Alltså hur jag köper dem eller vart jag köper dem?  
 
I – Ja både och. 
  
R – Ehm, jag köper ofta kläder på loppmarknader och då köper jag nog efter tycke. Kanske 
inte av behov... mer om jag hittar något som jag tycker att jag vill ha och tycker är snyggt. Så 
köper jag det... också för att priset är billigt... men jag går... om det är något specifikt jag 
behöver så går jag kanske till en butik där jag vet att det finns liksom. Men det mesta kommer 
från loppis eller second hand.   
   
I – Är det några särskilda du går till och är det några särskilda andra butiker du går till?  
 
R – Ehm, jag går gärna till Humana i Malmö… ehm annars kanske Röda Korset... Myrorna 
och Emmaus, iallafall de jag har varit till, tycker jag är för dyra. Annars handlar jag gärna på 
Weekday eller... ah... underkläder och sådant handlar jag på Lindex, kanske ibland H&M. 
Sen kan det va alltså jag kan handla vart som helst men det är om jag råkade gå in där om jag 
råkade hitta något.   
 
I – Äger du kläder som du inte använder?  
 
R – Ja väldigt mycket.  
 
I – Vad tänker du om det?  
 
R – Jag tycker att det är jobbigt att frakta runt eftersom jag flyttar så mycket... men jag tycker 
även det är kul att äga mycket... både alltså att ha mycket att välja på... jag tycker det är kul. 
Jag tror inte jag ser mina kläder, även fast jag har så mycket.  
 
I – Du känner det inte som en börda liksom? 
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R – Ehm... jo. Det gör jag. Både platsmässigt och sen ja... det känns väl onödigt också men 
jag tror att eftersom jag köpt det mesta i second hand så känns det mer okej än om jag köpt 
allt i butik. För då hade jag nog tänkt att jag hade lagt ut väldigt mycket pengar och att det 
hade vart massa nyproduktioner som alltså... jag vet inte... miljömässigt också. 
 
I – Hur ser du på dina konsumtionsvanor när det gäller kläder?  
 
R – Jag lägger inte så mycket pengar på kläder överlag.  
 
I – Är det något du skulle vilja förändra?  
 
R – Ehm, nu när vi pratar om byte så skulle jag nog gärna ha mer spontanbyten med vänner 
typ att man så här... jag gör det ibland om jag känner att jag inte behöver något så ”ja men vill 
du ha den här?” Så kan jag ge bort någonting. Men ah, så på så sätt så ehm, jag önskade nog 
att mina kläder skulle bli mer använda än vad de blir. Men jag tycker inte att jag... jag vet 
inte, det är en hobby att jag handlar på loppis för mig, så därför tycker jag att jag får handla 
kläder [skratt].  
 
I – Gör du dig någonsin av med kläderna som du inte använder?  
 
R – Ja, jag ger till second hand. Ibland.  
 
I – Du var inne på att byta kläder med vänner, men om du tänker på att hyra, känner du till 
några hyrtjänster för kläder? 
 
R – Jag har hört talas om några. Jag vet inget här i Malmö. Men jag har hört talas om det, 
men jag har inte koll på någonting. 
 
I – Vad är det för typ av hyrtjänster? 
R – Som jag har hört talas om? Ja... jag har hört att Filippa K hyr ut kläder. Ehm... ah det är 
väl det. Klädoteket har jag hört någonting. De hyr ut... jo de har olika märkeskläder som de 
hyr ut. Eller så här miljövänliga kollektioner tror jag... om man kan... och sen finns det ju 
också så här... balklänningar och hyr brudklänningar och såna där saker. Men jag har inte alls 
koll på om det är mer vardagliga kläder som hyrs ut i Malmö. 
 
I – Har du någon gång använt dig av hyrtjänster för kläder? 
 
R – Nej. 
 
I – Men okej, men om de här… Nu köper du ju mest kläder på loppis och second hand, men 
om till exempel Weekday som du handlar på och Lindex skulle börja hyra ut kläder, tror du 
att du skulle hyra kläder då? Hur skulle du uppleva det?  
 
R – Det skulle vara intressant. Jag skulle vilja veta mer, jag skulle vilja veta vad det skulle 
kosta och hur länge man fick ha det isåfall. Jag kan tänka mig att om det var liksom... ja men 
“hyr den här över sommaren” och det inte är så dyrt så skulle jag kanske vara intresserad av 
det. 
 
I – Så priset har betydelse?  
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R – Ja. Priset har betydelse.  
 
I – Men tror du att du skulle kunna tjäna på att hyra kläder?  
 
R – Nej, det tror jag inte. Eftersom jag köper ofta väldigt billiga kläder.  
 
I – Tror du att andra skulle kunna tjäna på det?  
 
R – Ja det tror jag absolut.  
 
I – Okej, men när du väljer butiker och sådär är det viktigt för dig att det jobbar med 
hållbarhet och sociala förhållanden?  
 
R – Ja... jag ser det som... eller ett plus, jag ser det väl som mer än ett plus men jag kan ju 
fortfarande handla på H&M liksom och de... jag är kanske inte stolt över det men jag gör det 
ändå. Och jag blir... om jag vet att något är i hållbart tänk eller miljömedvetet så tycker jag ju 
det är jättebra, men det är ju det att det ofta är dyrare och då blir det att man inte köper det. 
Helt enkelt.  
 
I – Men om du nu skulle börja hyra kläder, tror du att du skulle köpa färre plagg än tidigare? 
Tror du att du skulle förändra dina konsumtionsvanor?  
 
R – Mm, ja... det tror jag. Kanske av nya kläder. Om jag... om kläderna jag hyrde var 
nyproduktion eller så... så kanske jag inte hade köpt så mycket nya kläder, vilket jag inte gör 
så mycket nu heller. Så det är väl en liten ändring i hur min kläd konsumtion ser ut. Men jag 
tror att jag skulle fortsätta handla på loppis och second hand. 
 
I – Tror du att det är bättre för miljön att hyra kläder än att köpa?  
   
R – Ja det tror jag absolut. 
   
I – På vilket sätt?  
   
R – Jag tänker att det är så mycket kläder som köps och inte används så mycket som det 
skulle kunna göras... alltså jag tror att de flesta har mer kläder än vad de behöver hemma så...  
   
I – Vad tror du fördelarna skulle vara med att hyra kläder?  
   
R – Fördelarna för alla? Nej jag tror om folk skulle börja hyra kläder mer så... ja... 
miljömässigt... jag tror att folk skulle handla mindre... köpa mer... nya kläder och bara ha dem 
i sin garderob så jag tror att ah... det skulle behöva göras mindre kläder eftersom om de delas 
så. Så miljömässigt så tror jag att det skulle funka.  
   
I – Men vad tror du talar emot det här konceptet? Finns det någonting som...  
   
R – Jag har svårt att se alltså... Ehm... jag tänker att det skulle vara för krångligt, men det 
behöver det ju inte vara... bara för att ingen vet hur det funkar, men det skulle man ju kunna 
vänja om. Jag tror att företagen tjänar mer på att sälja för att om... för att då köper folk mer än 
om de skulle hyra. 
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I – Men om du tänker ur ett konsumentperspektiv, vad tror du skulle vara att hinder för att 
använda... För att börja hyra kläder?  
   
R – Jag tror att som när jag själv tycker så tycker jag om att äga mina dem, jag tycker om att 
ha dem hemma, att ha mycket att välja på. Eh... vilket man också skulle kunna hyra många 
samtidigt med i och för sig. Jag tror ägandet av kläderna är något som är svårt... sen tror jag 
också att folk skulle tycka att det är krångligt att liksom ”Ah, nu måste jag lämna tillbaka den 
här”, mer att hålla kolla på. Typ som när jag ska låna böcker har jag ingen aning om när de 
ska vara tillbaka. Jag har liksom inte koll på det och sen så känns det bara jobbigt att behöva 
gå och lämna dem. Så såna saker tänker jag... och sen nämen sen också att när man köper 
något så får man, jag handlar ju mycket på second hand, men det är speciellt att få ett plagg 
som är helt nytt. Ehm... som inte har blivit använt förut. Jag vet inte om många kanske 
tycker... alla tycker inte att det är kul att handla på second hand för att det har blivit använt 
förut och om det skulle hyras ut så kommer man ju få plagg som har använts förut.   
   
I – Du talade om att det kan kännas krångligt... vad tror du skulle underlätta?  
   
R – Kanske om... om man enkelt fick med sig en påse hem, som man med porto betalt till 
påsen, lägger i kläderna i och bara behöver ta det till närmsta brevlåda... och att det är 
mycket... alltså att kommunikationen mellan uthyraren... eller bolaget och personen som hyr 
är väldigt tydlig, att man kanske får ett sms ”Nu är det dags att lämna tillbaks din tröja”... att 
det är väldigt mycket... att det känns som att det är enkelt, att instruktionerna är väldigt enkla 
så att man tror att det är enkelt. Det tror jag skulle underlätta. 
   
I – Men tror du att det finns någon fördel att man som etablerat modeföretag skulle börja hyra 
ut kläder?  
   
R – Ja om det är dyra kläder, så de som inte har så mycket pengar skulle kunna få råd att ha 
på sig kläder som är dyrare än vad de har råd att köpa. Ehm, jag tror inte så här billigare 
etablerade modeföretag tror jag inte det. Eller jag har svårt att se hur det skulle funka.  
   
I – Om du skulle hyra kläder, vad skulle du kunna tänka dig att hyra?  
   
R – Mm... ja, det skulle väl vara något väldigt specifikt som är väldigt dyrt eller väldigt svårt 
att få tag på. Ehm, vilket plagg det skulle vara alltså... ah det skulle nog kunna vara vilket 
plagg som helst, att det är något som är svårt att få tag på liksom. Eller dyrt.   
   
I – Skulle du kunna se dig själv hyra kläder som till vardags?  
   
R – Ehm... alltså jag har svårt att föreställa mig det nu eftersom jag inte vet hur någonting 
sådant går till eller hur det skulle gå till... och jag tror att jag ekonomiskt sätt... eller vänta nu, 
vad är frågan? (Skratt)  
   
I – Skulle du kunna tänka dig att alltså hyra kläder till vardags? För det är ju en sak att hyra 
vid specifika tillfällen men det är ju en annan att hyra till vardags liksom. Man skulle ju 
kunna ha huvudsakligen sin garderob i en butik om man har en sådan prenumeration att 
man... ah.  
   
R – Ja, just det... ja alltså skulle, vi säger... alltså skulle jag hitta... eller alltså det är så svårt 
att säga när jag inte vet hur det skulle gå till.  
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I – Det kan ju till exempel vara att man får betala en summa i månaden och så får man hyra 
ett antal plagg, eller veckovis och så kan man byta ut... man kanske får hyra fem plagg under 
den här perioden, men man kan byta ut de plaggen men så att man hela tiden har fem plagg.   
   
R – Jo om det skulle vara ett företag som har kläder som jag tycker om och om priset skulle 
vara billigt, vad nu billigt är... så skulle jag kunna se mig göra det. Ehm... ja.  
   
I – Vad tror du om den stora massan då? Vad tänker dem?  
   
R – Den stora massan människor, om de skulle... Ehm... Jag tror att typ... för de med väldigt 
lite pengar tror jag inte att det är någon vits. Jag tänker att de kanske har fått tag i sina kläder 
billigt någonstans och byter inte ut dem så ofta och lägger inte pengar på det. Men folk som 
köper nytt plagg varje vecka tror jag nog att det skulle funka om det kommer några enkla 
koncept. Om det är bra PR för det. Alltså om det läggs fram på ett lockande sätt. Jag tror att 
det skulle funka med folk som konsumerar mycket. Fast jag tror att det är svårt att få hela 
massan att börja hyra helt plötsligt och jag tror det blir en vaneperiod tror jag... som kanske är 
ganska lång.  
   
I – Är det någonting annat du tänker på om det här med att hyra kläder?  
   
R – Nej. 
   
I – Isåfall så kan vi avsluta nu tror jag. Tack så mycket.  
   
R – Tack. Var så god [skratt].  
 
RESPONDENT 6  
Kvinna, 27 år, Stockholm   
”Daphne” 
   
Intervju 6, 26:33 minuter   
I= Intervjuare   
R=Respondent   
Transkriberingen startar 3 sekunder in i samtalet.   
   
I – Jag börjar med att fråga - hur gammal är du?   
  
R – Jag är 27.  
   
I – Vart är du bosatt?  
  
R – I Stockholm.  
   
I – Hur anskaffar du främst kläder?  
    
R – Jag köper oftast nyproducerade antingen på nätet eller i butik, oftast i butik.   
   
I – Är det några speciella butiker som du handlar i?  
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R – Jag gynnar H&M, [skratt] nej men H&M, COS, &Other Stories, Weekday och de 
svenska märkena, ibland. Jag tycker fortfarande att de är lite för dyra så jag kan inte köpa där 
så ofta, isåfall tror jag att det är Whyred, Dagmar, Filippa K, väldigt sällan Acne men det 
händer väl kanske fortfarande. Och sen så... Ehm vad är det mer... Nej men det är väl typ det. 
Jag hänger mycket på typ APC och ATP men jag tror inte att jag köpt någonting där någon 
gång men det skulle inte vara främmande att göra det.   
 
I – Du gillar ändå deras utbud så?  
   
R – Ja precis.   
   
I – Men har du någon tanke, såhär, har du någon plan när du handlar kläder? Om du väljer att 
köpa nya kläder, varför?  
   
R – Jag försöker att alltid köpa det som jag verkligen vill ha och behöver och som jag 
kommer vilja ha länge, inte sådana saker som blir trendiga i en säsong och sen så tröttnar man 
utan det ska vara saker som jag vet att jag vill ha och som... Alltså det blir som små 
investeringar även om det kanske inte är jättedyra plagg. Men om jag köper en svart tröja så 
väljer jag den med noggrannhet och jag vet att jag liksom använder den så att det kommer 
hålla länge så att jag kan ha den i flera år.  
   
I – Ja, handlar du kläder ofta?  
   
R – Mm, ja, kanske, säkert en gång i månaden i alla fall.   
    
I – Har du kläder som du inte använder?  
   
R – Ehm... Jag vet att jag har två plagg som jag inte använder som stör mig lite på min 
klädhäst men det är också sådana plagg som jag inte vill ta bort. Det är bland annat en glittrig 
jacka från Urban Outfitters som jag har haft och som jag tänker att jag kommer ha någon 
gång igen men jag har den inte nu, den finns liksom inte i mitt synfält när jag väljer kläder på 
morgonen. Så jag har några sådana kläder och vissa av dem... Jag är ganska duktig på att 
rensa och det är sällan jag har ett överflöd som jag inte behöver eller använder, jag försöker 
att hålla det liksom upprensat men det finns vissa, vissa plagg som jag inte använder men 
som jag ändå har en förhoppning om att jag någon gång kommer använda eller spara till mina 
barnbarn.  
   
I – Mm, men är det någon speciell typ av plagg som blir liggandes eller skulle de kunna 
kategoriseras eller är det vitt spritt ur olika plaggkategorier?  
   
R – Alltså det är sådana plagg som sticker ut, typ som den här glittriga koftan eller en liten 
såhär liten fjäderhistoria, alltså sådant som man inte har till vardags utan som jag kanske haft 
vid speciella tillfällen. 
   
I – Har du då köpt dessa plagg till specifika tillfällen eller har du ändå haft en förhoppning 
när du har köpt dem att du kommer använda dem mycket?  
   
R – Både och. Vissa har jag nog bara köpt för att jag blivit så kär i dem men jag har inte haft 
någon tanke med det men jag har bara inte kunnat motstå det men sen så har jag också sådana 
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här klänningar som jag haft på något dop, som jag haft vid specifika tillfällen som jag inte har 
använt igen.  
    
I – Har du då ångrat att du har köpt dem?  
  
R – Ja det har jag. Det känns som jätteonödiga pengar.  
   
I – Men nu hade du ju inte jättemycket hemma som du inte använder men har du någon gång 
i perioder haft mer?  
   
R – Gud ja, det är ju sådant som jag har skänkt iväg eller prackat på kompisar eller sålt. 
Alltså en kompis har en stor del av min garderob som hon bara har fått för att jag inte har 
pallat själv. 
  
I – Men när du har haft såhär mycket kläder som du inte använder, har det då känts som en 
börda?  
   
R – Ja, jättestressande. Då har jag också lagt dem i högar för att jag ska bli av med dem sen 
så har jag liksom fått ångest lite varje gång som jag ser den där högen som jag snart ska göra 
mig av med och då känns det också bäst att egentligen sälja dem på Tradera eller skänka dem 
eller ha en loppis så att det på något sätt ska kännas som att jag inte bara ger iväg dem. Alltså 
jag måste göra något för att de ska försvinna också så att det inte blir för lätt för mig på något 
sätt. 
   
I – Det kanske genererar lite pengar tillbaka och dels också att man inte lättvindigt bara kastar 
iväg saker?  
  
R – Ja men exakt.   
    
I – Nu ska vi gå in lite på att hyra kläder. Känner du till några hyrtjänster för kläder?  
    
R – Ehm, nej... Nej... Nej inte på rak arm.   
   
I – Så du har inte någon gång använt dig av en tjänst där du har hyrt kläder?  
  
R – Jag tror inte att jag har hyrt något annat än film typ, kanske cykel.   
   
I – Men om de här butikerna som du nämnde att du handlar på, om de skulle bjuda en 
hyrtjänst, skulle det vara intressant för dig?  
   
R – Ja absolut. Men inte då till vardags tänker jag för mina vardagskläder vill jag ändå ha i 
och med att jag är noga med att jag väljer ut dem men däremot såhär de här festkläderna... 
Eller de plagg som liksom bara blir hängande i garderoben, de skulle jag lätt kunna hyra 
istället. Alltså om jag ska på ett bröllop eller om jag ska på något ställe där jag köper kläder 
som jag vet att jag inte kommer ha så ofta.   
   
I – Men vad är det... Kan du specificera vad det är för plagg som du skulle vara intresserad av 
att hyra då?  
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R – Klänningar till såhär festligare tillfällen eller alltså om jag skulle ha typ en kostym också 
till festligare tillfällen eller mm... Jag tror att det är det. Skor och väskor vill jag fortfarande 
också äga av någon anledning som jag inte riktigt vet men det vill jag faktiskt ha. Men de här 
plaggen som jag inte skulle använda sen vill jag hyra. Alltså sådant som är till festligare 
tillfällen och är... Som jag inte kommer använda ofta - klänningar, kostymer och liknande, 
jackor skulle jag kanske kunna hyra.  
   
I – Är det på något speciellt ställe som du tänker att du helst skulle hyra?  
   
R – Nä men jag kan tänka mig att isåfall är det från någon av de dyrare märkena eller om typ 
H&M skulle ha någon specialhistoria eftersom att det är sådant som kostar väldigt och känns 
onödigt att köpa om man inte kommer använda så ofta.   
   
I – Men tänker du då att det skulle vara av ekonomiska skäl eller hur tänker du?  
   
R – Men dels ekonomiska skäl, också lite beroende på vad det skulle kosta att hyra såklart. 
Men också att såhär slippa ha en klänning som jag inte använder igen. Det känns som att det 
är såhär onödiga resurser, det är störigt att ha den hängande i garderoben, det är onödigt. Och 
speciellt om man går inför och känner att "det här kommer jag aldrig använda igen". Jag var 
ju på ett bröllop i somras exempelvis där jag skulle köpa en klänning. Det var ett bröllop som 
jag inte såg jättemycket fram emot och jag skulle inte ha några minnen därifrån som jag 
behövde specificera till kläder och då lånade jag en klänning av en kompis istället. I sådana 
exempel, där skulle det vara jättebra att kunna hyra istället.   
  
I – Så det kändes inte viktigt för dig då att du skulle äga den här klänningen som du använde 
på bröllopet, även om du inte planerade att ha fina minnen därifrån [skratt]?  
   
R – [skratt] Nej men exakt, om det skulle vara min egen bröllopsklänning så skulle jag 
kanske vilja äga den bara för att det skulle sitta mycket minnen i den men det här spelade 
ingen roll.   
   
I – Nä, men är det så att du... Tillexempel en bröllopsklänning, du säger att du har minnen i 
den, du lägger affektionsvärde i dina kläder?  
   
R – Ja det gör jag.   
   
I – Vad... Vill du utveckla lite, hur tänker du?  
   
R – Kan du bara specificera frågan lite då så att jag vet...  
   
I – Nej men tillexempel om du tänker på någonting som har mycket minnen och så, hur kan 
du beskriva liksom den känslan och varför den är viktig?  
   
R – Men jag är ju tyvärr materialistisk av mig, jag har jättesvårt att göra mig av med kläder 
och saker och speciellt om det är något jag har haft länge och som varit med vid många 
viktiga tillfällen. Det är såhär, det blir som en... Vad svårt det är att säga, det blir som en... 
Det fastnar mycket minnen i den och det gör att ännu svårare att göra sig av med saker för 
mig. Typ också att jag vet exakt vart jag har köpt alla mina kläder och när jag har gjort det 
ungefär och hur jag mått när jag har gjort det.   
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I – Så du har mycket känslor kring dina kläder?  
   
R – Ja Gud jag lät ju som att jag är dum i huvudet.   
   
I – [skratt] Nej det är vanligt.   
   
R – [skratt]  
   
I – Men tror du att om de här butikerna skulle ha uthyrning, tror du att det skulle det påverka 
ditt sätt att konsumera kläder i stort? Eller skulle det vara någon "då och då-grej" såhär typ 
någon gång per år eller skulle du se det som ett alternativ ofta?   
   
R – Nej det skulle nog bli någon per år för min del. Kanske också om jag skulle liksom fatta 
grejen med att hyra kläder så kanske jag skulle börja göra det oftare, att det kanske skulle bli 
mer på en såhär daglig basis, inte att jag skulle göra det när jag ska till jobbet men om jag 
skulle på någon fest eller någonting och har sett att det funkar bra för mig att hyra så kanske 
jag skulle göra det mer. Men utifrån mitt perspektiv nu så skulle jag bara hyra vid vissa 
speciella tillfällen och då skulle det kanske landa på några gånger om året. Typ nyårsafton.  
   
I – Har du exempel på fler tillfällen än typ bröllop och nyårsafton som du tror att du skulle 
kunna tänka dig att hyra till?  
   
R – Men alla högtider, såhär födelsedagar, om någon fyller 50... Nej men det är den typen av 
dagar. Om jag någon gång blir bjuden på en gala.  
   
I – Nu när du nämner gala, du kommer inte att tänka på några tjänster som redan finns som är 
förknippade med kanske mer sådant?  
   
R – Nej eller jag tänker kanske mer på såhär presslån och att vissa märken kanske lånar ut för 
att synas men då tänker jag att det sker på klädmärkets villkor på ett annat sätt än att jag 
skulle bestämma vad jag vill ha på mig och att det på något sätt skulle vara villkorslöst i och 
med att jag betalar för tjänsten.   
   
I – Så du tänker mer på lån till bloggare och kändisar och så? Som i princip sponsras för en 
kväll typ?  
   
R – Ja exakt.  
    
I – Det jag fiskade efter var att hyra balklänning eller...  
    
R – Ja men det skulle jag lätt kunna göra. För det är ju typ ett sådant där tillfälle där man har 
klänningen en gång och så det är ju också kul att gå på bal så nästa gång jag går på bal så vill 
jag ju inte ha samma klänning även med tio års mellanrum.   
  
I – Men hyrde du klänning när du var på bal?  
    
R – Ja det gjorde jag.   
   
I – Kändes det på något sätt tråkigt att lämna tillbaks den efteråt för att den, förhoppnings, 
hade fina minnen i sig eller tänkte du inte alls på det?  
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R – Nej det tänkte jag faktiskt inte alls på. Men då var jag också så med på noterna att jag 
hade hyrt en klänning och det var ju också en klänning som jag visste att jag aldrig mer skulle 
ha igen. Jag tror inte att den skulle få plats i min garderob ens [skratt].   
   
I – [skratt] Men du kände att det är "this night, this night only"?  
   
R – Ja precis.   
   
I – Men är det liksom viktigt för dig att äga dina kläder, är det mycket liksom att "jag äger det 
här"?  
   
R – Ja det gör jag nog... Ja det gör jag. Jag vet inte varför men det är något i det som känns att 
det är helt mitt och att den på något sätt är tillgänglig precis när jag vill och att jag har valt 
den. Också att jag väljer med omsorg gör ju att jag tycker väldigt mycket... Jag tycker om de 
sakerna jag har väldigt mycket.  
   
I – Men tror du att den... Känslan helt skulle gå förlorad om du hyrde saker? Skulle du inte ha 
något känslomässigt band alls till de sakerna då eller vad tror du?  
   
R – Nej men inte på samma sätt. Jag skulle nog såklart känna mig fin om jag skulle hyra 
något från Filippa K för att gå på något event. Så skulle jag nog säkert känna mig fin hela 
kvällen men jag skulle också vara med på noterna att "den här har jag hyrt" och det känns 
skönt, alltså som en lättnad att jag ska lämna tillbaka den här och sen inte behöver tänka mer 
på det. Men sen så kan jag också tänka att om det är någonting som jag verkligen skulle falla 
för och verkligen tycka om så kanske jag kanske skulle kunna köpa loss den eller köpa 
någonting liknande om jag vet att det här är någonting som jag vill ha på flera tillfällen.   
  
I – Då kommer vi byta inriktning lite här. Är det viktigt för dig att de butiker eller 
varumärken som du handlar från jobbar med hållbarhetsarbete?  
   
R – Ja det tycker jag. Men också så vet jag inte... Jag är inte helt säker på att alla de butiker 
jag handlar i faktiskt gör det också.   
   
I – De marknadsför inte det eller du kanske inte bara uppfattat det...?  
   
R – Ja men precis, men jag tänker också att när jag handlar så vill jag ha saker som ska hålla 
länge och som inte är liksom kvantitet eller att det lossnar sömmar efter två gånger eller man 
kan inte tvätta den, jag letar ju efter hållbarhet och då skulle det ju underlätta jättemycket ifall 
att butikerna också strävar efter hållbarhet. Och det kanske är något undermedvetet, jag vet 
inte, för de som jag ofta väljer har ju också bra kvalitet.   
   
I – Så du tänker att bra kvalitet, det är hållbarhet, inte att de kanske skyltar med "åh ekologisk 
bomull" eller så?  
   
R – Nä men jag skulle ju också om någon skyltar med ekologisk bomull eller om någon 
skyltar med, som &Other Stories har nu att "kom in med dina gamla kläder och få 10 %" så 
blir det ju... Alltså på något sätt så är det ett... Jag tror att det påverkar mig undermedvetet att 
jag tycker att det här är positivt och jag tänker att jag kanske hellre handlar där då när jag vet 
att det tänker på det sättet.  



80 
 

   
I – Kanske inte att det är en avgörande faktor men...?  
   
R – Den spelar in.   
   
I – Du får lite mer välvilja när du är där?  
   
R – Ja. Precis.  
   
I – Okej men om du inte bara utgår från dig själv, tror du att det här med att hyra ut kläder, är 
det något för företag att satsa på eller tror du att målgruppen är så pass liten?  
   
R – Nej jag tror definitivt att det är något att satsa på. Jag tror att redan idag så vill många 
hyra kläder men att utbudet kanske är för litet eller att det liksom är för snävt vilket gör att 
man kanske inte alltid gör det istället. Jag får en bild av såhär medelålders män som ska på 
någon såhär smokingmiddag och då vet man att man vänder sig till såhär lokala Granlunds 
och då får man en 80-talskavaj typ, alltså... Nej men jag tror att fler skulle hyra om det fanns 
tillgängligt men jag tror att det kanske skulle vara en process också.  
   
I – Tror du liksom att det är främmande för folk, det här sättet liksom?  
   
R – Nej jag tror inte det, inte just vid högtider och alltså sådana här galaföreställningar eller 
den typen av tillfällen. Vid den typen av tillfällen tror jag inte alls att det är främmande. 
Däremot tror jag att såhär "rent-a-bag"-liknande grejer är kanske ännu mer främmande men 
att de skulle slå ännu hårdare, alltså skulle slå igenom ännu hårdare.  
   
I – Alltså uthyrning av lyxväskor?  
   
R – Ja precis.  
   
I – Men om man tänker uthyrning, om du inte bara utgår från dig själv då, vilka slags butiker, 
om man tänker antingen prissegment eller så, vilka tror du att det skulle funka för?  
   
R – Jag tänker eller jag tror att det tyvärr bara är de dyrare märkena som skulle tjäna på det 
eller de dyrare varuhusen för jag tror att det är svårt för... Alltså jag tror det är svårt för 
budgetkedjorna att hyra ut sina grejer för då tror jag att de som väljer att köpa därifrån 
faktiskt skulle spara pengar på att köpa deras kläder istället för att hyra de dem. Om man inte 
köper ett såhär abonnemangskort, ett månadskort där man får hyra några plagg. Det beror ju 
på på vilket sätt det sker också. Det kanske skulle vara någonting.  
   
I – Ja det finns ju... Jag vet inte om du vet det men det finns ju såhär klädbibliotek som... Ja 
det har börjat poppa upp i olika städer... Där vissa bara har utbud av second hand, vissa har 
blandat och vissa har nya kläder från kanske lokala designers och så. Tror du att det... Är 
bättre än att etablerade företag skulle hyra ut också eller tror du att ja, etablerade företag har 
någon slags fördel mot de här klädbiblioteken?  
  
R – Alltså jag tänker att de etablerade företagen har fördel i och med att de är stora, de syns, 
de har marknadsföring, de har PR, de har allt det. Det kommer märkas mer när de går ut och 
hyr kläder, eller, hyr ut sina kläder men samtidigt så tror jag att de här mindre biblioteken 
kanske är de som faktiskt skulle lyckas med det bättre även om de skulle ha en mindre 
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målgrupp. Jag tänker att det är såhär unga hipsters som hittar dit eller äldre människor. Jag 
tänker att det inte är vem som helst som går till klädbibliotek, det är antingen yngre 
människor eller personer som kanske är äldre och på något sätt har gjort liknande saker 
tidigare. Men jag tror att de faktiskt skulle lyckas hyra ut sina kläder mer, alltså de här 
biblioteken, än om stora varuhus eller stora företag gjorde det.  
  
I – De här biblioteken... Ja ett av de som jag känner till dem har ju ett sådant 
månadsabonnemang med poäng och så är varje plagg värt olika poäng och som man får ha 
typ en månad och som kanske ja, tilltalar en viss grupp människor och då blir det ju, ja, 
återkommande kunder, man binder ju upp dem men det låter på dig som att de här, ja 
märkena som du vill hyra av skulle vara mer ja, enskilda tillfällen?  
   
R – Ja exakt alltså om man jämför men det här klädbiblioteket så tänker jag att de här stora 
kedjorna på något sätt skulle ha att man skulle ha nästan som en vanlig butik eller att man... 
Att det är en vanlig butik där man erbjuder vissa plagg... Alltså vissa plagg får man hyra, 
vissa får man köpa, vissa får man göra både och med.  
   
I – Men om vi skulle sammanfatta det då, vilka är det, som en grupp människor, som skulle 
välja att hyra hos de här varumärkena?  
   
R – Säkert mer karriärmänniskor, folk som går på den här typen av events. Jag tror att det 
kanske är... Det är nog kanske en ganska bred målgrupp med väldiga många olika människor 
men att det hör till samma kategori, de måste ju fortfarande vara lite såhär att de har den här 
typen av events, bröllop iförsig... Jag vet inte alls. Gud jag har ingen aning. Men det är nog 
ganska vitt spritt men fortfarande... Man kanske inte ens måste ha ett intresse för kläder om 
man hyr iförsig?  
   
I – Men då folk som ändå är "out and about" som går på den här typen av event och bryr sig 
så pass mycket att de inte vill ha samma varje gång?  
   
R – Ja men exakt. Precis, tack.  
   
I – Är det något på ämnet uthyrning hos etablerade företag... Har du något mer att säga, 
någon tanke? Eller så, kommentar?  
   
R – Nej jag tror inte det. Det som jag tänkte mest på var de här klädbiblioteken, för så, när du 
pratade om uthyrning så var det inget som ens existerade i mig att det skulle finnas den typen 
av sätt utan jag tänkte bara att det skulle vara de stora klädföretagen som skulle hyra ut på det 
sättet, på ett annat sätt, inte det här med abonnemang. 
   
I – Nej alltså vår undersökning har ju riktat sig mot marknadspotentialen för företag att göra 
det här men det som finns idag är ju de här klädbiblioteken som har börjat poppa upp, ja, typ 
det senaste året. Det är ju en grej för sig, så att säga. 
   
R – Är det något du inte fått svar på?  
    
I – Nej, det är det inte. Tack!  
    
R – Tack själv! 
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