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Förord 
 
Vi vill börja med att rikta ett stort tack till vår handledare Sofia Isberg som funnits nära till 
hands och stöttat oss med värdefull feedback genom hela arbetet. Vi vill även rikta ett tack till 
de respondenter som lagt ner tid på att bidra till genomförandet av denna studie genom deras 
medverkan. Dessutom vill tacka varandra och övriga seminariedeltagare som gett oss nya 
betydelsefulla infallsvinklar. 
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Sammanfattning 
Kollaborativ konsumtion i form av kläduthyrning i fysiska butiker är ett relativt nytt och 
outforskat koncept som vuxit fram delvis på grund av den hårda konkurrensen från e - handeln. 
Konceptet kläduthyrning innebär att kunderna kan hyra utvalda klädesplagg under en bestämd 
tidsperiod. Kunden betalar en summa pengar som motsvarar den tiden plagget hyrs. Det nya 
konceptet faller inom ramen för begreppet kollaborativ konsumtion, och innebär att det nu är 
möjligt för individer att dela på modevaror. Konceptet kan både gynna företag, konsumenter 
och samhället ur såväl en ekonomisk som miljömässig aspekt då användningsgraden för varje 
plagg ökar. Dessutom kan konsumenterna maximera sin nytta för pengarna. 
 
En generation som fått lite uppmärksamhet i samband med kollaborativ konsumtion är 
generation X. Denna generation besitter karaktärsdrag som särskiljer sig från andra 
generationer och är bland annat en av de mest högutbildade generationen i historien. De 
kännetecknas av karaktärsdrag såsom självförtroende, individualism och skepsis. Dessa 
karaktärsdrag gör generationen till en intressant grupp att studera i förhållande till kollaborativ 
konsumtion. 
 
Syftet med vår studie är att identifiera vilka motiv, hinder och attityder modeintresserade 
individer i generation X har till deltagande i kollaborativ konsumtion i form av kläduthyrning. 
Vi vill även ge ett praktiskt bidrag till företag angående huruvida generation X kan vara en 
potentiell målgrupp för det nya konceptet. För att uppfylla studiens syfte har en kvalitativ studie 
genomförts, där data samlats in genom semistrukturerade intervjuer. Totalt genomfördes åtta 
intervjuer med individer som tillhör generation X, har ett modeintresse och som handlar 
moderelaterade varor minst var tredje månad. För att uppfylla studiens syfte har även teorierna 
Theory of reasoned action och Theory of planned behavior använts. Dessutom har även tidigare 
forskning kring hinder och motiv till deltagande i kollaborativ konsumtion använts. Genom 
detta har vi kunnat besvara studiens problemformulering: 
 
Vad är det som gör att generation X väljer att delta eller inte delta i kollaborativ konsumtion? 
 
Resultatet av studien visar att generationens främsta motiv för att delta i konceptet kollaborativ 
konsumtion i form av kläduthyrning är att maximera nytta för pengarna samt negativa känslor 
kring outnyttjade resurser. Det som visade sig kunna hindra generationens deltagande var 
materiellt ägande, hygien, bekvämlighet samt att det är ett okänt koncept. Företag som vill få 
generation X att delta i kläduthyrning behöver tänka på att tydliggöra riktlinjerna för konceptet 
samt kommunicera ut detta på ett sätt som generationen förstår. Dessutom behöver företagen 
utforma konceptet på ett sätt som gör det enkelt och bekvämt för generationen att delta. 
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1. Inledning 
Detta avsnitt avser att ge en introduktion och problembakgrund av ämnet och de teorier som 
kommer behandlas ytterligare i den teoretiska referensramen. Därefter presenteras 
problemformuleringen och syftet för studien. Sist presenteras en definitionslista som förklarar 
de begrepp som ofta förekommer i uppsatsen. 
 
1.1 Konceptet att hyra kläder i fysiska butiker 
 
I dag utgör e-handeln nio procent av den totala försäljningen i detaljhandeln. År 2017 
konsumerades varor för 80 miljarder kronor av svenskarna från både inhemska och utländska 
aktörer genom e-handeln (Svensk handel, 2018, s.7). Antalet fysiska butiker har minskat 
kraftigt under de senaste sex åren, vilket beror på bland annat ökad konkurrens från e-handeln 
och globaliseringen. Uppemot 5000 butiker har försvunnit inom sällanköpshandeln och var 
sjunde butik inom modebranschen (Svensk handel, 2018, s. 12).  
 
Enligt Hsiao (2009, s.86) har konsumenters sätt att shoppa förändrats avsevärt de senaste tio 
åren. Att handla på internet har gjort att konsumenter inte längre behöver besöka fysiska 
butiker. Detta har lett till att människors vardag har förändrats samt att shoppingaktiviteter inte 
längre är bundna till plats eller tid. I och med den ökade konkurrensen har det resulterat i att 
företag inom klädbranschen fått ekonomiska problem. Samtidigt har de fysiska butikerna dyra 
hyreskontrakt som ibland är skrivna under flera år (Yttergren, 2019). Vidare betonar Hsiao 
(2009, s.87) att detta ställer krav på att fysiska butiker erbjuder något som e-handeln inte har. 
Den rådande krisen inom klädbranschen har lett till att nya affärsmodeller och koncept har 
tvingats fram. En ny trend som vuxit fram inom branschen är kläduthyrning i fysiska butiker. 
H&M och Gina Tricot är två klädföretag som anammat trenden. Gina Tricot har än så länge 
lanserat konceptet i sin butik i Göteborg, men konceptet kommer att lanseras i fler butiker. 
H&M kommer att hyra ut utvalda varor i butiken vid Sergels torg i Stockholm (Bränström, 
2019). Konceptet kläduthyrning innebär att kunderna kan hyra utvalda klädesplagg för 
exempelvis vardagliga aktiviteter, fester eller anställningsintervjuer. Kunden hyr ett plagg 
under en bestämd tidsperiod och betalar en summa pengar som motsvarar den tiden plagget 
hyrs. När plagget lämnas tillbaka sköter företaget tvätt av plagget. Det nya konceptet faller 
inom ramen för begreppet kollaborativ konsumtion, och innebär att det nu är möjligt för 
individer att dela på modevaror (Adervall et al., 2015, s.94). 
 
De flesta tidigare studier som gjorts inom kläduthyrning har varit inriktade på uthyrning av 
kläder online. Exempelvis en nyligen publicerad studie av Lang et al., (2020) syftade i att förstå 
konsumenters upplevelser angående uthyrning av kläder online. Fysiska butiker utsätts för hård 
konkurrens och hyrkonceptet kan vara ett koncept som underlättar fysiska butikernas 
överlevnad. Där av är det av vikt att studera hur konsumenterna ställer sig till att delta i 
konceptet i fysiska butiker, och på sätt kunna ge rekommendationer om hur företag kan lyckas 
med konceptet. 
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1.2 Kollaborativ konsumtion 
 
Att dela på saker är en aktivitet som sträcker sig långt tillbaka i tiden. Människor har 
exempelvis delat på ägodelar med grannar, vänner och familj i alla tider. På senare tid, i takt 
med den ökade digitaliseringen, har nya lösningar för delande vuxit fram, såsom uthyrning av 
bilar och boende genom tjänsterna Uber och Airbnb (Adervall et al., 2015, s.17). Detta har lett 
till att även etablerade modeföretag nu har börjat använda kollaborativ konsumtion och utökat 
sina affärsmodeller från att bara sälja till att även inkludera uthyrning (Adervall et al., 2015, 
s.90). Uthyrning gör det möjligt för konsumenter att få snabb tillgång till kläder och accessoarer 
för specifika tillfällen, exempelvis anställningsintervjuer eller festligheter, utan att behöva 
spendera en förmögenhet. Med andra ord ger kollaborativ konsumtion konsumenterna tillgång 
till en garderob med större variation och som kan uppfylla deras specifika behov. 
Konsumenterna får även tillgång till kläder de annars kanske inte hade haft råd med, vilket kan 
ge positiva effekter som exempelvis ökad självkänsla (Adervall et al., 2015, s.94). 
Återanvändning av modevaror kan även bidra till minskad miljöpåverkan, och känslan av att 
ta ansvar kan motivera individer att hyra kläder från fysiska butiker istället för att köpa 
(Mayasari & Haryanto, 2018, s.337).  
 
Hyrkonceptet är fortfarande ett relativt nytt koncept och har inte hunnit bli något som faller sig 
naturligt i människors vardag. Även om konsumenter påträffar hyrkonceptet allt oftare är det 
fortfarande ovisst hur konceptet kommer utvecklas (Pedersen & Netter, 2015, refererad i Lang 
et al., 2020, s.133). Genom att identifiera och uppmärksamma vilka fördelar konsumenter kan 
uppnå med kollaborativ konsumtion, kan det leda till ökat deltagande för allt fler personer. Om 
fler konsumenter deltar i kollaborativ konsumtion kan det i sin tur leda till att ytterligare 
personer känner en trygghet i att också våga prova på kläduthyrning i fysiska butiker och sedan 
använda det som en del i deras vardagliga konsumtionsmönster. 
 
Tidigare studier har gjorts kring deltagande i kollaborativ konsumtion i syfte att utveckla 
konceptet, men då med fokus på generation Y, det vill säga en generation födda mellan årtalen 
1980-2000. En studie har gjorts av Godeliniks, (2017, s.40) som belyser att generation Y är 
noggranna när de konsumerar produkter. Generationen har generellt låga inkomster men är på 
väg att bli en inflytelserik generation med en ökad roll i utformningen av sociala -och 
ekonomiska trender i samhället. Vidare menar Godelinik (2017, s.41) att generation Y har 
värderat ägodelar och konsumtion, likt deras föräldrar i generation X, men går allt mer mot att 
värdera relationer och upplevelser istället. Kollaborativ konsumtion har därför visat sig vara 
naturligt för denna generation, likaså när det kommer till att ta till sig trender och förändringar 
(Godelinik, 2017, s.40). Det är därmed av intresse i denna studie att undersöka om kollaborativ 
konsumtion faller sig lika naturligt för andra generationer, närmare bestämt generation X, en 
generation födda mellan årtalen 1961-1980. 
 
1.3 Generation X och Kollaborativ konsumtion 
 
En generation som fått lite uppmärksamhet inom kollaborativ konsumtion är generation X 
(Gurau, 2016, s.103). Generationen placerar sig årtalsmässigt mellan babyboomers och 
generation Y (KPMG, 2018, s.27). Generationen besitter karaktärsdrag som särskiljer sig från 
andra generationer. Det är därmed intressant att studera denna generation i förhållande till 
kollaborativ konsumtion i form av kläduthyrning för att se om de är mottagliga för det nya 
konceptet. Generation X är dessutom en intressant generation att studera då det råder brist på 
forskning inom generationen i förhållande till kollaborativ konsumtion. Därmed kommer 
studien att lämna efter sig ett teoretiskt bidrag. 
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Generation X är en av de mest högutbildade generationerna i historien (Lissitsa & Kol, 2016, 
s.304). Yrkesmässigt är generationen på toppen av sitt arbetsliv, innehar ofta ledande 
befattningar inom branscher och omsätter mycket pengar i sitt privatliv (KPMG, 2018, s.9). 
Generation X har begränsad tid på grund av att de är upptagna med sina karriärer. De värderar 
generellt bekvämlighet och föredrar att shoppa genom one-stop shopping, exempelvis i ett 
köpcentrum där de kan införskaffa allt under samma tak (Sullivan & Hyun, 2016, s.127). Med 
tanke på deras livssituation blir det intressant att undersöka om generationen är villiga att delta 
i kollaborativ konsumtion trots hög inkomst och lite tid. 
 
Något som särskiljer generationen från andra generationer är att de växt upp under en period 
av ekonomisk osäkerhet i ett hem där båda föräldrarna var yrkesverksamma eller med skilda 
föräldrar. Detta har resulterat i att många i generationen blivit oberoende i tidig ålder (Lissitsa 
& Kol, 2016, s.304). Karaktärsdrag som beskriver generationen menar Lissitsa & Kol (2016, 
s305) är självförtroende, individualism och skepsis. När generation X gör inköp används ofta 
traditionella sök -och beslutsmetoder. De vill veta allt om produktens funktioner samt ha en 
förklaring till varför dessa funktioner är nödvändiga. För att förstå generation X karaktärsdrag 
i relation till deras motiv eller hinder för att delta är det av vikt att belysa en individs 
bakomliggande faktorer till varför ett visst beteende uppvisas. För att ta reda på detta används 
Theory of reasoned action (senare benämnt som TRA) och den utvidgade versionen Theory of 
planned behavior (senare benämnt som TPB). Syftet med teorierna är att lyfta fram 
motivationer och underliggande faktorer som påverkar människors beteenden.  
 
1.3 Theory of reasoned action & Theory of planned behavior 
 
TRA och TPB har förekommit i samband med kollaborativ konsumtion i tidigare forskning, 
men i de flesta fall med hjälp av en kvantitativ forskningsstrategi. Exempelvis har en kvantitativ 
studie gjorts av Hahn & Roos (2017) där TPB används för att förstå konsumenternas 
underliggande värderingar gällande kollaborativ konsumtion. Ett problem vid kvantitativa 
forskningsstrategier är att det är svårt att komma forskningsobjektet på djupet, exempelvis när 
beteenden och attityder ska studeras. TRA och TPB har även använts i andra kontexter. 
Exempelvis användes teorierna i en studie av Japutra et al., (2019) som behandlar resenärers 
tankesätt i relation till teorierna för att förklara resenärers önskningar och avsikter att besöka 
eller rekommendera en destination. Teorierna har inte påträffats i någon tidigare kvalitativ 
studie som behandlar kollaborativ konsumtion i form av kläduthyrning och generation X. En 
kvalitativ studie inom området gör att teorierna kan kopplas till kollaborativ konsumtion på ett 
djupare plan och inom en specifik generation. Denna studie sätter därmed TRA och TPB i en 
ny kontext och kommer därmed addera forskning till det relativt outforskade området 
kollaborativ konsumtion i form av kläduthyrning i fysiska butiker. TRA och TPB är även 
relevanta teorier för denna studie då de kan användas som ett verktyg för att förstå 
omkringliggande faktorer som påverkar generation X attityder och motiv till att delta i 
konceptet kläduthyrning i fysiska butiker.  
 
TRA togs fram med antagandet om att beteenden kan kontrolleras av den enskilde individen 
(Tu & Hu, 2018, s.7). Madden et al., (1992, s.3) förklarar att teorin behandlar 
beteendeintentioner, det vill säga att ett utförande av ett visst beteende kommer resultera i ett 
specifikt utfall. Beteendeintentionerna delas in två delar; beteende och normer. Beteende 
innefattar det underliggande inflytandet som påverkar en individs attityd till att utföra ett visst 
beteende, medan normer innebär att samhällets subjektiva normer har ett inflytande på en 
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individs beteende. Beteenden påverkas därmed antingen av attityder och/eller subjektiva 
normer (Madden et al., 1992, s.3).  
 
Människor kan köpa modevaror för att uttrycka sin sociala klass, ålder och status. Människor 
kan använda kläder för att kommunicerar ut vem de är eller vem de vill utge sig för att vara 
(Becker-Leifhold, 2018, s.783). Becker-Leifhold (2018, s.783) förklarar vidare att intentionen 
till att delta i kollaborativ konsumtion anger i vilken grad en person är villig att anstränga sig 
för att engagera sig i ett visst beteende. Ju starkare avsikten är till att delta, desto mer sannolikt 
är det att personen kommer att utföra beteendet (Becker-Leifhold, 2018, s.783).  
 
Fishbein & Ajzen (2010, s.20) förklarar att en individs attityd gentemot att anta ett visst 
beteende kommer från de förväntningar denne har på resultatet av att uppvisa det specifika 
beteendet. Exempelvis om en individ förväntar sig att känna glädje efter att ha deltagit i 
kollaborativ konsumtion så är det mer troligt att denne kommer ha en positiv inställning till att 
delta. Även omgivningen spelar roll för en individs attityd gentemot ett beteende. Attityden 
påverkas av huruvida viktiga personer eller grupper i en individs liv skulle godkänna eller inte 
godkänna beteendet (Fishbein & Ajzen, 2010, s.20).  
 
TPB är i sin tur en utvidgad version av TRA och inkluderar upplevd beteendekontroll. TPB tar 
hänsyn till både individuella och sociala faktorer. De personliga faktorerna inkluderar attityder 
och upplevd beteendekontroll, medan de sociala faktorerna inkluderar subjektiva normer. 
Subjektiva normer förklaras, som tidigare beskrivet, som påtryckningar från samhället som 
leder till att en individ beter sig på ett visst sätt (Lang & Armstrong, 2017, s.40). Detta sociala 
tryck är därmed det som skapar en upplevd norm (Fishbein & Ajzen, 2010, s.20). Vidare 
förklarar Fishbein & Ajzen (2010, s.21) att personliga -eller miljömässiga faktorer kan hjälpa 
eller hindra individen att utföra beteendet. Om individen kan utföra beteendet ges en känsla av 
upplevd beteendekontroll. Ju positivare attityd och upplevd norm är och ju större den upplevda 
beteendekontrollen är, desto större blir viljan att utföra ett specifikt beteende (Fishbein & ajzen, 
2010, s.24). I detta fall handlar beteendet om att delta i kollaborativ konsumtion i form av 
kläduthyrning i fysiska butiker. 
 
1.4 Problemformulering 
Inledningen och det identifierade bidraget har resulterat i ett relevant problemområde som 
mynnar ut i följande problemformulering; 
 
Vad är det som gör att modeintresserade individer i generation X väljer att delta eller inte 
delta i kollaborativ konsumtion? 
 
1.5 Syfte 
Syftet är att identifiera vilka motiv, hinder och attityder modeintresserade individer i generation 
X har till deltagande i kollaborativ konsumtion i form av kläduthyrning. Vidare är det praktiska 
bidraget att undersöka om generation X är en potentiell målgrupp för det nya konceptet. 
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1.6 Definitionslista 
 

Begrepp Definition 

Kollaborativ konsumtion Förklaras som en transaktion där en part 
erbjuder en artikel till en annan part under 
en viss tid i utbyte mot ett fast belopp, där 
det inte finns någon ägarförändring (Dugree 
& O’Connor, 1995, s.90). 
 
I denna studie kommer kollaborativ 
konsumtion innebära kläduthyrning i fysiska 
butiker och defineras ibland som 
“konceptet”. 

Generation X 
 

En generation födda mellan årtalen 1961 till 
1980 (Gurau, 2016, s.103). 

Generation Y 
 

En generation födda mellan årtalen 1980-
2000 (Wu och Wang, 2014, s.51). 

Modebranschen 
 
 

Modebranschen definieras i denna studie 
som en bransch för handel av kläder, skor, 
väskor och accessoarer.  

Beteende I denna studie kommer beteende definieras 
som deltagande i kollaboration konsumtion i 
form av uthyrning av kläder i fysiska 
butiker.  

Tabell 1. Definitionslista 
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2.  Vetenskapsteoretiska utgångspunkter 
Detta avsnitt beskriver ämnesvalet samt vår förförståelse inom ämnet. Därefter leds läsaren 
genom de vetenskapliga utgångspunkterna som ligger till grund för den forskningsstrategi och 
de angreppssätt som studien bygger på. Avsnittet avslutas sedan med en litteratursökning samt 
hur källor har blivit kritiskt granskade.     
     
2.1 Ämnesval 
 
Valet av ämne grundar sig i ett gemensamt intresse för utvecklingen av handeln och fysiska 
butikens överlevnad. Genom universitetsstudier har vi författare förvärvat kunskap inom 
handel och marknadsföring vilket ligger till grund för intresset. Kollaborativ konsumtion i form 
av kläduthyrning ligger rätt i tiden och har en spännande framtid. Särskilt intressant är det att 
studera ett relativt nytt koncept inom modebranschen. Vi författare har som konsumenter egna 
erfarenheter inom situationer där modevaror köpts för specifika tillfällen och sedan bara 
används en eller ett fåtal gånger. Erfarenheter som dessa har lett fram till valet att studera ämnet 
ur ett kundperspektiv. 
 
2.2 Förförståelse 
 
Bryman (2011, s. 43) menar att det idag finns en medvetenhet kring att en viss subjektivitet 
kommer att föreligga i forskning, samt att egna värderingar kan påverka forskningsprocessen. 
Saunders et al. (2007, s. 101) understryker detta påstående genom att förklara att författarnas 
värderingar kan leda till att studien kan anses som partisk i vissa avseenden. Dalen (2015, s. 
17) betonar i sin tur att forskarnas egna upplevelser kan färga studien, både omedvetet och 
medvetet. För att kunna åstadkomma en förståelse bör forskaren ha en viss förförståelse av 
liknande verkligheter, men samtidigt kunna skilja på rollen som forskare från egna värderingar 
och attityder.  
 
Vi författare studerar Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik vilket 
har lett till förkunskaper gällande teorier och begrepp. Exempelvis har vi en fördjupad kunskap 
inom konsumentbeteende på avancerad nivå. Vi är medvetna om att vissa begrepp kan anses 
otydliga för personer som inte besitter samma förkunskaper. Därför har vi försökt att tydligt 
förklara begrepp som för oss är självklara men som inte är lika självklara för andra utomstående 
läsare. Dessutom har en begreppslista utformats för att tydliggöra förståelsen kring vissa 
begrepp. Våra förkunskaper kan dessutom ha påverkat våra val av teorier och hur dessa teorier 
har tolkats. Förkunskaperna har dels underlättat letandet av vetenskapliga artiklar och 
tolkningen av teorier, men kan även ha gjort att vi har riktat in oss på specifika artiklar och 
teorier. Därav kan det finnas en risk att studien antagit en viss riktning.  
 
Som konsumenter inom modebranschen har vi förvärvat förkunskaper och upplevelser inom 
området. Dessutom har en av oss författare arbetat inom handeln vilket förvärvat vissa 
erfarenheter. Vi är medvetna om att våra erfarenheter, värderingar och tidigare förståelse kan 
påverka såväl val av ämne som metod och slutsatser. Studien har därför eftersträvat att vara så 
objektiv som möjligt för att inte färgas av subjektivitet. Studien har dessutom kontinuerligt 
granskats av utomstående parter för att möjliggöra att ta hänsyn till olika perspektiv. På så sätt 
kan vi minimera missuppfattningar och subjektivitet.  
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2.3 Vetenskaplig utgångspunkt 
Vetenskaplig forskning bör anta en vetenskaplig utgångspunkt kring hur världen ska tolkas 
med forskaren som betraktare. För att besvara den valda problemformuleringen krävs kunskap 
om olika metoder och vilket tillvägagångssätt som ligger till grund för uppsatsen (Åsberg, 
2001,s.1). 
 
2.3.1 Kunskapssyn 
 
Kunskapssyn, eller epistemologi, beskriver vad som är kunskap, hur kunskap kan betraktas och 
hur den kan överföras till andra. Två olika synsätt utgör epistemologin; positivism och 
interpretivism (Saunders et al., 2016, s.127). Positivism bygger på en ståndpunkt i 
naturvetenskapens metoder för att förklara den sociala verkligheten (Bryman & Bell, 2015, s. 
28). Det som kännetecknar det positivistiska synsättet är att forskare använder befintliga teorier 
för att ta fram kvantifierbara resultat, vanligtvis genom hypoteser, samt använder stora urval 
(Saunders et al., 2016, s.137). Positivismen syftar till att resultera i objektiva och 
generaliserbara forskningsresultat (Saunders et al., 2016, s.127). Interpretivism är motsatsen 
till positivism och bygger att på att skapa nya tolkningar och förståelser av sociala världar ur 
olika gruppers perspektiv (Saunders et al., 2016, s.140). Den interpretivistiska forskaren agerar 
empatiskt för att djupare förstå den sociala världen ur respondenternas perspektiv (Saunders et 
al., 2016, s.141). Interpretivismen karaktäriseras av små urval, kvalitativa forskningsmetoder i 
form av djupgående intervjuer och ett induktivt angreppssätt (Saunders et al., 2016, s.136). 
Vidare bekräftar Collis & Hussey (2014, s. 46) att vid en interpretivistiskt ståndpunkt krävs det 
interaktion med respondenten för att sedan tolka dessa interaktioner. 
 
Denna studie ämnar undersöka generation X motiv, hinder och attityder till kläduthyrning i 
fysiska butiker och vi vill därför uppnå en djupare förståelse. Dessutom är människors motiv, 
hinder och attityder subjektiva, vilket också är en anledning till varför vi vill uppnå en djupare 
förståelse för respondenterna. För att kunna besvara studiens problemformulering och syfte 
lämpar sig därför en kvalitativ forskningsstrategi med djupgående intervjuer i en 
interpretivistisk ståndpunkt. Saunders et al., (2016, s.140) stärker detta genom att betona att 
den interpretivistiska ståndpunkten inte bara inkluderar en sann verklighet som går att applicera 
på alla individer, utan att det finns olika världar. Valet av kunskapssyn bekräftas även som 
rimligt genom förklaringen att forskaren i det interpretivistiska synsättet interagerar med 
respondenten, vilket är viktigt för att i denna studie förstå individernas attityder och motiv. 
    
2.3.2 Verklighetssyn 
 
Verklighetssynen benämns som ontologi, vilket innebär om forskare ska se på sociala enheter 
som externa objekt eller som sociala konstruktioner, vilka grundar sig i uppfattningar och 
handlingar. Synsätten inom ontologin kallas objektivism och konstruktionism (Bryman & Bell, 
2015, s.32). Objektivism är en ontologisk position som betyder att vi inte kan påverka fakta. 
Objektivismen ser på sociala enheter som föremål vilket innebär att människor har en objektiv 
verklighetssyn. De sociala enheterna påverkas därmed inte av att aktörer förändras (Bryman & 
Bell, 2015, s.32). Konstruktionismen ifrågasätter tanken om att sociala enheter är 
förutbestämda och inte kan påverkas (Bryman, 2011, s.37). Inom detta synsätt ger forskarna 
istället sin syn på den sociala världen och anger den som en referenspunkt snarare än som något 
konstant. Konstruktionism kan därmed ses som något ständigt föränderligt (Bryman & Bell, 
2015, s.33). Vidare menar Bryman & Bell (2015, s.34) att den sociala världen ses som 
konstruktioner som är beroende av både tid och plats och därför ses kunskap som något 
obestämt. Kunskapen uppnås av sociala interaktioner, men även av det förändrade tillståndet i 
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omgivningen. Bryman & Bell (2015, s.34) menar även att konsumenterna är sociala aktörer 
som är oberoende av andra individers åsikter och har sina egna uppfattningar och unika 
upplevelser, vilket innebär att situationen de befinner sig i kan tolkas på olika sätt. Denna studie 
har antagit en konstruktionistisk verklighetssyn eftersom den ämnar undersöka konsumenters 
attityder och motiv gentemot det nya konceptet kläduthyrning i fysiska butiker. 
Respondenterna som deltagit i studien ha sina egna unika upplevelser och uppfattningar 
gällande konceptet, vilket gör att en konstruktionistisk verklighetssyn lämpar sig i denna studie. 
Denna verklighetssyn lämpar sig bättre än den objektivistiska verklighetsynen eftersom vi ser 
att människor har en subjektiv verklighetssyn, samt att vi forskare vill använda respondenternas 
åsikter som referenspunkter snarare än fakta.  
 
2.4 Vetenskapligt angreppssätt 
 
Det finns två olika typer av angreppssätt; deduktivt och induktivt. Ett induktivt angreppssätt 
innebär att data samlas in för att utforska ett fenomen för att sedan generera teorier, förklara 
mönster och förstå olika teman (Saunders et al., 2016, s.145). Vid ett deduktivt angreppssätt 
utgår forskningen från teorier som sedan testas (Saunders et al., 2016, s.145). Ett deduktivt 
angreppssätt är ofta förknippat med en kvantitativ insamlingsmetod, men kan i vissa fall även 
använda sig av en kvalitativ insamlingsmetod om studiens syfte är att ställa befintlig teori mot 
empiri istället för att generera nya teorier (Saunders et al., 2016, s.146). 
 
Studien kommer anta ett deduktivt angreppssätt då den teoretiska referensramen används som 
ett verktyg för att besvara problemformuleringen och formulera intervjufrågor. Studien följer 
därmed en ordning som går från teori till empiri, vilket är i linje med det deduktiva 
angreppssättet. Däremot är vi medvetna om att studien kan komma att innehålla inslag av 
induktion då den valda forskningsstrategin ämnar till att identifiera ett gemensamt mönster för 
generation X motiv, hinder och attityder gentemot kollaborativ konsumtion i form av 
kläduthyrning i fysiska butiker.  
 
2.5 Forskningsstrategi 
 
En studies forskningsstrategi kan baseras på antingen ett kvantitativt eller ett kvalitativt 
tillvägagångssätt, eller kombination av båda (Bryman & Bell, 2015, s.38). Frågeformulär är en 
vanlig datainsamlingsteknik inom den kvantitativa metoden medan den kvalitativa metoden 
vanligtvis använder sig av intervjuer (Saunders et al., 2016, s.166-168). Fortsättningsvis menar 
Bryman & Bell (2015, s.38) att skillnaden mellan forskningsstrategierna är att den kvalitativa 
betonar ord medan den kvantitativa inriktar sig på insamling och analys av data. Den kvalitativa 
forskningen används i stor utsträckning när forskare måste verka inom ett 
forskningssammanhang som syftar till att skapa deltagande för att utveckla en djupare 
förståelse (Saunders et al., 2015, s.168). 
 
Denna studie har tillämpat en kvalitativ forskningsstrategi i form av intervjuer eftersom syftet 
är att skapa en djupare förståelse för generation X motiv, hinder och attityder till att delta i 
kollaborativ konsumtion i form av kläduthyrning i fysiska butiker. Genom en kvalitativ 
forskningsstrategi kan vi på ett lättare sätt skapa ett aktivare deltagande från respondenten än 
exempelvis vid en enkät som är kvantitativ. Genom ett aktivt deltagande tror vi att vi kommer 
kunna få fram respondenternas attityder, motiv och hinder. Dalen (2015, s.15) förklarar att den 
kvalitativa forskningsstrategins mål är att skapa en djupare förståelse kring hur människan 
rättar sig till sin livssituation. Strategin strävar också efter att skapa en förståelse för hur världen 
uppfattas utifrån respondentens perspektiv för att sedan ta sig an vetenskapliga förklaringar. 
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För att förstå intervjupersonens attityder, motiv och hinder och för att svaren ska presenteras 
så enhetligt med respondentens utlåtande som möjligt behöver vi sätta oss in i dennes 
livssituation. Den kvalitativa forskningen kan även med större sannolikhet locka fram dolda 
motiv hos respondenten än vid kvantitativ forskning. Vid intervjufrågor blir det därmed lättare 
att ställa följdfrågor som leder respondenten till att svara sanningsenligt snarare än vad som är 
“rätt” enligt normen. Detta är något som skulle vara svårare vid datainsamling genom 
frågeformulär. 
 
2.6 Sammanfattning av vetenskapliga utgångspunkter 
Ontologi Konstruktionism 

Epistemologi Interpretivism 

Vetenskapligt angreppssätt Deduktivt angreppssätt 

Forskningsstrategi Kvalitativ studie 

Tabell 2. Vetenskapliga utgångspunkter 

2.7 Litteratursökning 
 
Saunders et al., (2015, s.79) menar att litteratursökningen är en viktig del i studien. Under 
litteratursökningen ska författarna kritiskt granska källorna som hittas och beskriva hur 
litteraturen som används i studien har valts ut. Vidare belyser Ejvegård (2009, s.47) att 
bibliotekens databaser kan vara passande för att söka litteratur till studien samt att sökningen 
vanligen baseras på ett antal valda nyckelord. 
 
Litteratursökningen inleddes enligt Ejvegårds rekommendation med att några nyckelbegrepp 
valdes ut. Detta för att kunna göra en noggrann sökning inom det valda området, samt för att 
leda bort från irrelevant litteratur. De nyckelbegrepp som använts är; Collaborative 
consumption, Sharing economy, Attitude, Consumer behvavior, Generation X. I så stor 
utsträckning som möjligt har engelska sökord och engelsk litteratur använts, då de flesta 
publikationer är på engelska. Med hjälp av goda kunskaper i engelska samt engelsk-svenskt 
lexikon har engelska termer kunnat översättas på ett bra sätt. Vi har främst använt vetenskapliga 
artiklar från Umeå universitets databas, Science direct och Google scholar. De vetenskapliga 
artiklarna kommer alla från journaler inom bland annat Journal of Retailing and Consumer 
Services, Journal of environmental Innovation and Societal Transitions, Journal of Consumer 
Marketing och Journal of Business Research. 
 
Inledningsvis användes även referenslistor i den relevanta litteraturen som inspiration för att 
hitta ytterligare böcker och artiklar inom området samt för att dessa källor kan anses 
tillförlitliga då de har blivit granskade av andra forskare innan publicering. Dock finns det en 
risk att litteratursökningen får en viss riktning genom detta tillvägagångssätt. Ett fåtal källor 
har hämtats från hemsidor och elektroniska nyhetsartiklar för att belysa relevansen i ämnet och 
för att väcka ett intresse i det inledande kapitlet. 
 
Vi har under hela litteratursökningen försökt vara kritiska i valet av litteratur och exempelvis 
bytt ut artiklar om årtalet varit för långt bak i tiden mot artiklar som ligger mer rätt i tid. När 
nyare vetenskapliga artiklar inte funnits tillgängliga har en gemensam bedömning gjorts 
angående källans tillförlitlighet, vilket skett i enlighet med trovärdighetskriterierna. I dessa fall 
har även olika författares litteratur ställts mot varandra för att finna gemensamma nämnare eller 
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skillnader inom det specifika området. När en gemensamhet i olika vetenskapliga artiklar 
återfunnits, har källan kunnat antas vara tillförlitlig trots det äldre årtalet. Vi är medvetna om 
att användning av Google Scholar inte alltid ger tillgång till fulla texter. Därför har vi 
eftersträvat att återfinna ursprungskällan samt använt Google scholar mer som en första 
sökmotor. 
 
2.8 Källkritik 
 
Inom forskningen är det viktigt att källorna är tillförlitliga, det är viktigt att kontrollera allt som 
verkar märkligt. Det finns fyra kriterier att använda sig av för att säkerställa källans 
tillförlitlighet, vilka är; äkthetskriteriet, oberoendekriteriet, tidssambandskriteriet och 
tendensfrihetskriteriet (Ejvegård, 2009, s.71). 
 
2.8.1 Äkthetskriteriet 
 
Äkthetskritetiet handlar om att granska att en källa är vad den utger sig för att vara och att den 
inte på något sätt tyder på en förfalskning (Thurén, 2013, s.17). Denna studie har eftersträvat 
att uppfylla äkthetskriteriet genom att till stor grad använda akademiska artiklar, publicerade i 
journals, som källa. Detta kriterium har tagits i beaktning i valet av litteratur genom hela 
arbetet. Thuréns, (2013, s.75) menar att vetenskapliga artiklar kan antas vara skrivna med hög 
tillförlitlighet eftersom att dessa artiklar har granskats av andra ämnesexperter. En utmaning i 
sökandet av källor har varit att olika forskare har använt sig av varierande definitioner på 
generationens åldersspann. Slutligen har valet av åldersspann grundat sig på Gurau (2016, 
s.103) definition som menar att generation X är individer födda mellan årtalen 1961 till 1980, 
något som även KPMG:s studie “Me, my life, my wallet” bekräftar (KPMG, 2018, s.27). 
 
2.8.2 Tidssambandskriteriet 
 
Thuréns (2013, s.7) beskriver att en källa är mer tvivelaktig ju längre tidsspannet är mellan 
källan och den faktiska händelsen. Eftersom det valda ämnet är så pass nytt har det där av varit 
relativt enkelt att hitta nutida källor. Det har varit en större utmaning att hitta nutida källor till 
de valda teorierna TRA och TPB, då dessa använts i olika sammanhang långt tillbaka i tiden. 
Ejvegård (2009, s.73) menar dock att tidssambandskriteriet inte alltid kan användas fullt ut. Vi 
har i så stor utsträckning som möjligt strävat efter att använda aktuella källor i form av böcker 
och vetenskapliga artiklar för att uppfylla kriteriet. 
 
2.8.3 Oberoendekriteriet 
 
Oberoendekriteriet anses vara uppfyllt när en källa är en primärkälla med 
ursprungsinformation. Sekundärkällor kan ha tolkats i flera led och riskerar att förvränga 
sanningen (Ejvegård, 2009, s.71). Studien har försökt utföras oberoende av sekundärkällor i 
allra största grad. Primärkällan har försökt återfinnas och granskats, men i de fall primärkällor 
inte kunnat tillämpas har en gemensam bedömning gjorts av källans trovärdighet. Exempelvis 
har vi försökt återfinna andra tillförlitliga artiklar som använt källan. Vi har även ställt 
sekundärkällor mot andra liknande artiklar för att se om innehållet kan anses vara trovärdigt. 
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2.8.4 Tendensfrihetskriteriet 
 
Tendensfrihetskriteriet innebär att en källa kan vara partisk och förskönad på ett sätt som 
gynnar forskaren. Detta kan leda till en falsk bild av verkligheten och därmed även till ett icke 
trovärdigt resultat (Thurén, 2013, s. 63). Tendens innebär även att källor kan föråldras och 
ersättas av nya vetenskaper, vilket gör att nyare källor är lämpligare att använda än äldre. Som 
tidigare nämnt kan vetenskapliga artiklar antas vara av hög tillförlitlighet då forskare 
genomgående måste redogöra varifrån information har hämtats och vilka metoder som använts 
i studien. Vetenskapliga artiklar har även granskats av andra forskare innan publikationen 
(Thurén, 2013, s.75). Vidare menar Thurén (2013, s.78) att om två olika källor är enade om 
något är trovärdigheten större. Studien har försökt grundas på forskning och litteratur av nyare 
årtal. När nutida källor inte kunnat återfinnas eller misstänks vara förvrängda har tidigare 
forskning ställts mot varandra för att hitta enighet kring en specifik fråga för att på så sätt 
bekräfta tillförlitligheten. 

3. Teoretisk referensram 
Inledningsvis beskrivs kollaborativ konsumtion, vilket är den teori som uppsatsen grundar sig 
på. För att besvara studiens syfte är en beskrivning av den valda målgruppen generation X 
nödvändig. Vidare beskrivs de motiv och hinder som finns för deltagande i kollaborativ 
konsumtion generellt samt i form av kläduthyrning. Fortsättningsvis lyfts de teorier som hjälper 
till att skapa en grundläggande förståelse för varför generationen antar en specifik attityd 
gentemot konceptet. Avslutningsvis presenteras en definition på attityder och hur tidigare 
forskning kopplat attityder till kollaborativ konsumtion. 
 
3.1 Kollaborativ konsumtion 
 
I och med att kollaborativ konsumtion har en central roll i vår studie, anser vi att det är av 
betydelse att ge bakgrund till konceptet. Benämningen kollaborativ konsumtion är en definition 
av delningsekonomi och har kommit att bli ett uppmärksammat begrepp. Delningsekonomi 
definieras som aktiviteter för att hyra, byta, låna, ge och få varor eller tjänster gratis alternativt 
mot en ersättning (Adervall et al., 2015, s.14). Adervall et al., (2015, s.16) menar 
fortsättningsvis att begreppet kollaborativ konsumtion snarare används framför 
delningsekonomi när människor helt- eller delvis är medskapare av produkter eller tjänster. I 
sin tur definierar Dugree & O’Connor (1995, s.90) kollaborativ konsumtion som “en 
transaktion där en part erbjuder en artikel till en annan part under en viss tid i utbyte mot ett 
fast belopp, där det inte finns någon ägarförändring”. I denna uppsats definieras kollaborativ 
konsumtion enligt Dugree & O’Connor’s definition. Detta eftersom denna studie endast avser 
att behandla uthyrning till en viss kostnad och under en bestämd tidsperiod, vilket innebär att 
uthyrningen inte medför något ägarbyte. Begreppet kollaborativ konsumtion kan även omfatta 
både business-to-consumer och consumer-to-consumer. Denna studie kommer endast se på 
kollaborativ konsumtion ur en business-to-consumer-kontext. 
 
Enligt Lang (2018, s.4) är uthyrning inte är ett nytt fenomen, utan det har funnits länge inom 
exempelvis bilbranschen och hotellbranschen. Belk (2014, s.1598) förklarar att många av 
företagen som erbjuder delningstjänster, exempelvis Airbnb och Uber, startades kring 
finanskrisen 2008 som en reaktion på att konsumenter förlorade sina bilar, hem och 
investeringar. Barnes & Mattsson (2017, s.1) menar att de ekonomiska svårigheterna efter 
finanskrisen resulterade i att allt fler började ifrågasätta om det faktiskt var nödvändigt att köpa 
och äga så många tillgångar. Barnes & Mattsson (2016, s.200) menar att även miljömässiga 
och sociala problem har skapat ett behov av nya lösningar. Teknologiska marknadsplatser har 
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gjort det möjligt att fylla dessa behov och underlättat uppkomsten av nya lösningar som 
exempelvis kollaborativ konsumtion. Uppkomsten av konceptet kollaborativ konsumtion 
menar Agyeman et al., (2013; Botsman och Rogers, 2011) refererad i Barnes & Mattsson 
(2016, s.201) har resulterat i att resursförbrukningen har blivit mer effektiv, miljöförstöringen 
i samhället har minskat samt att social nytta kunnat uppnås. Walsh (2011) refererad i Barnes 
& Mattsson (2016, s.200) belyser att tidningen Time magazine skriver att kollaborativ 
konsumtion är en av de tio idéerna som kommer att förändra världen. De kollaborativa 
affärsmodellerna har påverkat motiven för både hållbarhet, ekonomisk samhörighet och den 
sociala utvecklingen. 
 
Enligt Barnes & Mattson (2017, s.2) är bilbranschen den marknad som utvecklats mest inom 
kollaborativ konsumtion, framförallt på grund av de ekonomiska och miljömässiga fördelar 
som kan uppnås genom delande i denna bransch. Konceptet har även fått framfart inom 
modebranschen bland annat genom att en medvetenhet har skapats kring vilka positiva 
miljöaspekter och kostnadsfördelar konceptet kan bidra med. I och med att kollaborativ 
konsumtion har utvidgats till den bransch vi avser att studera kommer vi fortsätta kapitlet med 
att beskriva närmare hur begreppet vuxit fram inom forskningen. 
 
3.1.1 Kollaborativ konsumtion i form av kläduthyrning i fysiska butiker 
 
Ett nytt koncept som vuxit fram är erbjudandet av kläduthyrning i fysiska butiker. Belk (2014, 
s.1599) menar att det nya konceptet har ändrat den tidigare definitionen på ägandeskap från 
“du är vad du äger” till “du är vad du kan få tillgång till”. Den nya formen av konsumtion 
skapar nya möjligheter för konsumenter att få tillgång till både unika och fler produkter utan 
att äga dem (Lang, 2018, s.4). Belk (2014, s.1598) beskriver att exempelvis företaget Bag 
barrow gör det möjligt för individer att få tillgång till dyra designerväskor genom att betala en 
månadsavgift på 50 dollar. Vissa individer hade behövt spara pengar under en lång tid för att 
få ihop till vad en väska kostar.  
 
Enligt Becker-Leifhold (2018, s.781) är det av vikt att förstå vilka faktorer som hindrar eller 
främjar deltagandet i kollaborativ konsumtion. Detta för att kunna utveckla konceptet för 
kläduthyrning inom modebranschen. Med bakgrund till detta samt till syftet av vår studie så 
kommer vi härnäst beskriva den valda generationen mer ingående, för att sedan leda in på de 
motiv och hinder som finns för deras deltagande i kollaborativ konsumtion. 
 
3.2 Generation X 
 
Generationen är uppvuxen i en tid då antalet skilsmässor var de flesta i historien, och det sägs 
att många därför ofta kände sig utfrysta från sina frånvarande föräldrar under uppväxten (Noble 
et al., 2009, s.626). Till följd av detta menar Noble et al., (2009, s.626) att generationen blivit 
självmedvetna och oberoende redan från tidig ålder, men hade under uppväxten inte köpkraften 
att använda produkter för att uttrycka sin personlighet. I ungdomen beskrivs generationen som 
rebelliska och orädda för att gå utanför normen. Generation X lägger inte tid på att bry sig om 
vad andra tycker och använder inte heller produkter för att visa upp samhörighet med andra 
eller för att få status (Noble et al., 2009, s.626). 
 
Generationen är ofta skickliga och motiverade till att söka efter information om produkter innan 
de gör ett inköp. Detta för att försäkra sig om att inte bli utnyttjade av marknadsförare och för 
att göra en bra affär. Vidare letar generationen troligen efter den lägsta kostnaden istället för 
att tänka på investeringsvärdet av inköpet (Noble et al., 2009, s.626). Lissitsa & Kol, (2012, 
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s.306) betonar precis som Noble et al., (2009) att åldersgruppen har en riskundvikande 
inställning. Det som däremot skiljer deras forskning åt är att Lissitsa & Kol, (2012, s.306) 
menar att gruppen är lojala såväl mot varumärken som företag. Noble et al., (2009, s.626) 
menar tvärtom, att generationen blivit påverkade av att deras föräldrar var den första 
generationen som inte var lojala mot varken arbetsgivare eller varumärken. Detta ledde till att 
generation X under uppväxten kände att de inte heller hade någon skyldighet att vara lojal mot 
varken företag eller varumärken. Istället gjorde de uppror mot sina föräldrars varumärken 
(Noble et al., 2009, s.626).  
 
Wu och Wang (2014, s.43-44) menar att förhållandet mellan företagets varumärkesimage och 
konsumenters attityder mot varumärket är viktiga att förstå, eftersom varumärkesattityden kan 
användas till att förutspå köpbeteenden och köpvilja. Wu och Wang (2014, s.51) visar i sin 
studie att attityder kring varumärken och företag kan skilja sig mellan olika generationer. 
Exempelvis påstås generation X tycka att miljöaspekter är en viktig del i hur ett varumärke 
upplevs medan generation Y bryr sig mer om gemenskap och symboliska faktorer, som 
exempelvis status. 
Barnes & Mattsson (2016, s. 204) belyser att generation X ägandekostnader inte är avgörande 
för deras deltagande i kollaborativ konsumtion i dagsläget. Detta eftersom de befinner sig i en 
fas i livet med en stabil ekonomi och att äga därmed inte ses som betungande för deras ekonomi. 
Däremot kan ekonomiska faktorer spela en avgörande roll för andra generationer, som 
exempelvis generation Y, som ofta har en lägre inkomst. Lägre ägandekostnader, som följd av 
deltagande i kollaborativ konsumtion, ger möjligheten för individer att uppnå ekonomiska 
fördelar. Individer som exempelvis inte har råd att bo på hotell kan genom deltagande i 
kollaborativ konsumtion hyra en lägenhet via Airbnb till en lägre kostnad (Barnes & Mattsson, 
2016, s. 204).  
 
3.3 Motiv till att delta i kollaborativ konsumtion 
 
Konsumenter deltar i kollaborativ konsumtion av olika anledningar. Enligt Benoit et al., (2017, 
s.222) är de främsta motiven för att delta ekonomiska-, sociala -och hedoniska motiv. Det 
ekonomiska motivet anses vara det viktigaste för att en individ ska välja att delta i kollaborativ 
konsumtion framför att privat äga något. Fortsättningsvis menar Benoit et al., (2017, s.220) att 
det ekonomiska motivet inkluderar minskade kostnader. Detta eftersom när konsumenten köper 
en produkt måste denne betala en summa som utgör hela produktens värde. När konsumenten 
istället hyr produkten krävs endast en monetär kompensation för den period som produkten 
hyrs. Hallem et al., (2019, s.5) bekräftar detta genom att förklara att den ekonomiska aspekten 
till att delta i kollaborativ konsumtion är en dominerande drivkraft. Att hyra innebär en lägre 
kostnad för konsumenten jämfört med ägandekostnaden. Barnes & Mattsson (2016, s.204) 
instämmer också i att den ekonomiska faktorn är en av de viktigaste drivkrafterna för att delta 
i kollaborativ konsumtion då deltagande i konceptet gör att konsumenter får mer för pengarna. 
Därefter förklarar Benoit et al., (2017, s.222) den sociala motivationsfaktorn som viljan att 
skapa kontakter och på så sätt uppnå en känsla av tillhörighet. Det hedoniska motivet innebär 
i sin tur att individen känner ett värde när denne uppnår tillfredsställelse och status. Becker-
Leifhold (2018, s.783) menar att det hedoniska värdet innehar en viktig roll i valet att delta i 
kollaborativ konsumtion. 
 
Benoit et al., (2017, s.222) nämner att miljömässiga faktorer inte verkar ha någon större 
betydelse i valet att delta i kollaborativ konsumtion. Barnes & Mattsson (2016, s.204) menar 
även de att miljö är ett av motiven som rankas lägst. Detta motsäger Aparecida Vasques et al., 
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(2017, s.725) som menar att oron om överkonsumtion har lett till att miljömedvetenhet är en 
av faktorerna som driver människor att delta i kollaborativ konsumtion. Mayasari & Haryanto 
(2018, s.334) förklarar i sin tur att miljö är ett av de viktigaste motiven för att delta i konceptet 
och att motivet grundar sig i viljan att minska klimatpåverkan genom att återanvända varor 
istället för att köpa nytt. Författarna förklarar också att det miljömässiga motivet är kopplat till 
en psykologisk aspekt då känslan av att ta ansvar för samhället gör att en individ väljer att delta 
i kollaborativ konsumtion (Mayasari & Haryanto, 2018, s.337).  
 
Mayasari & Haryanto (2018, s.332) hävdar att ägande har börjat anses som en börda. Detta har 
lett till att konsumentbeteendet har ändrats från att värdesätta ägande som viktigast vid tillgång 
av produkter, till att värdesätta tillfällig tillgång till produkter. Med andra ord har handeln börjat 
gå från enbart köp till att även inkludera delande. Benoit et al., (2017, s.222) bekräftar detta 
påstående genom att förklara att ett motiv för att delta i kollaborativ konsumtion är minskat 
ansvar för att äga varor, exempelvis lagring i hemmet, underhåll och bortskaffande. Det 
minskade behovet av ägande kan därmed ses som fördelaktigt både för individen och miljön.  
 
I en tidigare kvantitativ studie av Lee & Chow (2020, s.5) beskriver de att genom att 
kollaborativ konsumtion är ett växande fenomen, inte minst inom modebranschen, är det av 
stor vikt att förstå varför konsumenter väljer att engagera sig i kollaborativ i form av 
kläduthyrning. Detta leder oss in på nästa del i avsnittet. 
 
3.3.1 Motiv för att delta i kläduthyrning i fysiska butiker 
 
Det ekonomiska motivet till att delta i kläduthyrning förklarar Lang (2018, s.3) är 
konsumenternas möjlighet att få tillgång till produkter de annars inte skulle haft råd med. Lee 
& Chows (2020, s.6) studie om konsumenters attityder till kläduthyrning belyser att de 
ekonomiska motiven även är att spara pengar och få maximerad nytta av varor. Det hedoniska 
motivet till deltagandet relateras till att mode kan ses som en förstärkande faktor för en 
människas identitet. Mode kan användas som ett sätt att förmedla social status och hur man vill 
bli uppfattad. Samtidigt utvärderar människor även andras status och identitet utifrån hur de 
klär sig (Becker-Leifhold, 2018, s.783). Även Willems et al. (2012, s.1-2) betonar i sin studie 
att konsumenter inte bara köper modevaror för praktiska skäl, utan också för att identifiera sig 
med specifika grupper eller för att uppnå en viss status. Ett högre pris och märket på kläderna 
signalerar ofta högre kvalitet, men det ger även ett tecken på rikedom. Lang & Armstrong 
(2017, s.45) förklarar i sin tur att det hedoniska motivet till att delta kan vara behovet av att 
vara unik. Författarna menar att konsumenter som har ett större behov av att vara unika är mer 
benägna att hyra kläder. Adervall et al., (2015, s.94) instämmer genom att förklara att 
människor under lång tid har ansetts ha högre status ju dyrare och nyare deras ägodelar är. 
Detta gör att kläder inte bara är något fysiskt att ta på, utan kan även ses som något symboliskt. 
Vidare menar Lee & Chow (2020, s.7) att det hedoniska motivet till att delta även kan vara 
bekräftelsen från personer i sin omgivning. Författarna visade i sin studie att individer söker 
information från sin sociala krets när det handlar om ett obekant och nytt koncept. Därav har 
bekräftelsen från familj och vänner ett starkt inflytande på individen när det handlar om att 
bilda en uppfattning om konceptet kläduthyrning.  
 
Det miljömässiga motivet till att delta i kläduthyrning är relaterat till viljan att minska 
miljöpåverkan och att uppnå en känsla av att ta ansvar för samhället (Mayasari & Haryanto, 
2018, s.337). Överkonsumtion är en av de största utmaningarna i modebranschen, vilket är en 
följd av att konsumenter idag köper fler modevaror än de egentligen behöver. I och med detta 
skapas en stor mängd textilavfall (Lang, 2018, s.2). Vidare menar Lang (2018, s.2) att många 
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individer känner en press att följa modetrenderna som finns i samhället och köper därmed 
kontinuerligt de senaste modevarorna. Som en följd av det snabbt förändrade modet används 
plagg endast ett fåtal gånger innan de blir omoderna, vilket leder till överkonsumtion. Lang 
(2018, s.3) fortsätter beskriva att deltagandet i kläduthyrning kan minska miljöproblemet 
genom att användarfrekvensen för varje produkt ökar. Lang & Armstrong (2017, s.45) 
instämmer att det miljömässiga motivet till att delta i kläduthyrning är viljan att agera hållbart. 
Detta genom att förklara att konsumenter som anser att de har ett hållbart beteende troligare 
kommer att hyra kläder. 
 
Andra motiv till att delta i kläduthyrning är exempelvis möjligheten till variation i klädval och 
en möjlighet för de som endast vill bära ett plagg vid enstaka tillfällen, såsom vid festligheter 
eller vid en anställningsintervju. Individer kan även motiveras till att delta om de genomgår en 
förändring av kroppsformen, exempelvis under en graviditet (Lang, 2018, s.3). 
 
3.4 Hinder för att delta i kollaborativ konsumtion 
 
Det finns även forskning som tyder på att vissa konsumenter är mindre positiv gentemot 
kollaborativ konsumtion. Lang & Armstrong (2017, s.45) menar att ett skäl till att individer 
inte väljer att delta i kollaborativ konsumtion är behovet av materiellt ägande. Materialister är 
enligt författarna mindre villiga att delta i konceptet eftersom kollaborativ konsumtion är 
förknippat med minskat ägande. Minskat materiellt ägande kan därmed avskräcka 
materialistiska individer att delta i kollaborativ konsumtion. Å andra sidan kan en materialistisk 
individ som deltar i konceptet få tillgång till varor som är relaterade till lyx och hög status 
(Lang & Armstrong, 2017, s.45). Barnes & Mattsson (2017, s.2) menar att konsumenter anser 
att vissa produkter är viktigare att äga än att hyra eftersom att konsumenter kan känna en stor 
känslomässig koppling till vissa produkter. Vidare menar författarna att ett hinder till att delta 
kan vara behovet av att kunna kontrollera sina ägodelar. 
 
Hallem et al., (2019, s.8) menar att ett annat hinder kan vara att individer inte känner behovet 
av att delta eller inte tycker sig ha nytta av konceptet. Fortsättningsvis förklarar Hallem et al., 
(2019, s.8) att kollaborativ konsumtion är ett nytt koncept som bryter det traditionella 
konsumtionsmönstret och att dessa förändringar kan ta tid. Barnes & Mattsson (2016, s. 206) 
menar precis som Hallem et al., (2019, s.8) att det finns kulturella hämningar och djupt rotade 
mönster som exempelvis att människor vill äga saker istället för att hyra. Dessutom menar 
Hallem et al., (2019, s.8) att en grundläggande förutsättning för att delta är medvetenhet om 
konceptets existens. Om denna medvetenhet inte finns, utgör det ett hinder från att delta. Barnes 
& Mattsson (2016, s.206) förklarar att majoriteten av befolkningen inte känner till begreppet 
kollaborativ konsumtion, vilket kan vara en förklaring till varför vissa individer inte deltar i 
konceptet. 
 
3.4.1 Hinder för att delta i kläduthyrning i fysiska butiker 
 
Möhlmann (2015, s.196) förklarar att konsumenter kan välja att avstå från att delta i 
kollaborativ konsumtion i form av kläduthyrning om de inte har tidigare erfarenheter från 
deltagande i konceptet. Fishbein & Ajzen (2010, s.22) förklarar att om en individ inte har 
nödvändiga resurser i form av exempelvis pengar eller att det inte går att hyra kläder i den stad 
individen bor i, kan människor hindras från att delta även om avsikten var att delta.  
 
Ett ytterligare hinder för att hyra kläder i fysiska butiker är enligt Lang (2018, s.5) att det kan 
finnas en ekonomisk oro kring att kvaliteten inte stämmer överens med förväntningarna och att 
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individen då inte får vad hen betalade för. Detta kan leda till att ett bristande förtroende mot 
uthyrningsföretagen uppstår hos konsumenterna. Vidare menar Lang (2018, s.5) att eftersom 
kläderna som hyrs ut används av flera personer, kan konsumenter uppleva att det är ohygieniskt 
att hyra ett redan använt plagg och därmed känna en oro över smitta och bristande renlighet.  
 
Lang (2018, s.6) förklarar vidare att individer dessutom kan känna att de tappar sin självbild 
genom att hyra kläder. Vissa individer anser att ägandet är en symbol för status och oberoende. 
Att äga har länge varit relaterat med hög status och höga inkomster medan hyrkonceptet 
relateras till låg ekonomisk kontroll och låg social status. Utifrån detta kan vissa individer 
uppleva att hyrkonceptet inte matchar deras personlighet och är rädd för hur andra personer 
kommer uppfatta dem om man väljer att hyra kläder. Lee & Chow (2020, s.6) belyser också i 
sin studie att viljan att äga kan utgöra ett hinder. Resultatet av studien visade att individer med 
starka intentioner att äga har en negativ korrelation till kläduthyrning.  

 

Figur 1. Sammanfattande figur av motiv och hinder för att delta i kollaborativ konsumtion i 
form av kläduthyrning i fysiska butiker. Till vänster återfinns de hinder som framkommit i 
teorin. Till höger återfinns de motiv som delats upp i fyra huvudkategorier; Ekonomiska, 
hedoniska, miljömässiga motiv samt negativa känslor kring outnyttjade resurser. Figuren visar 
på att teorin identifierat fler motiv än hinder till deltagande i kollaborativ konsumtion i form 
av kläduthyrning i fysiska butiker. Detta tyder på att det generellt finns potential för konceptet. 
Figuren är däremot inte riktad mot någon specifik generation och tar inte hänsyn till 
generation X karaktärsdrag. En reviderad figur återfinns i avsnitt 7.2.  
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3.5 Theory of reasoned action & Theory of planned behavior 
 
Theory of reasoned action (TRA) är en modell utvecklad 1975 av Fishbein och Ajzen (2010, 
s.22). Teorin har använts flitigt för att förutsäga attityder, avsikter och beteenden, samt 
sannolikheten att en individ kommer att agera i enlighet med dennes beteendeavsikter och 
attityder. Teorin menar att individens beteende påverkas av dennes attityder och sociala 
normer. Theory of planned behavior (TPB) är en utvidgad version av TRA och inkluderar 
ytterligare en faktor; upplevd beteendekontroll (Guo et al., 2007, s.1068). Becker-Leifhold, 
(2018, s.783) beskriver att TPB, likt TRA, förklarar förhållandet mellan attityder och 
beteenden. Däremot sträcker sig TPB från att enbart förklara en individs beteendeintentioner 
till att beskriva det faktiska beteendet (se figur 2). TPB är användbar för att förstå kollaborativ 
konsumtion, då dess grundläggande faktorer är relevanta i relation till attityder gentemot 
delningskonceptet. TPB kan framförallt förklara hur attityder till att delta i kollaborativ 
konsumtion påverkas av socialt tryck, men också av andra motiv såsom ekonomiska eller 
miljömässiga faktorer. TRA är nödvändig för att förstå TPB, men hädanefter behandlas endast 
den utvidgade versionen TPB. 
 
TPB är ett av de ramverk som använts flitigast för att studera individers beteenden (Yuriev et 
al., 2020, s.1). Genom en sökning på begreppet “Theory of planned behavior” på Science direct 
återfanns mer än 23 000 träffar publicerade under år 2019 och nästan 10 000 träffar publicerade 
under år 2020. En studie har exempelvis syftat till att skapa en förståelse kring vilka gröna 
beteenden som oftast utforskas i relation till de olika delarna i TPB för att sedan ge 
rekommendationer till framtida forskare (Yuriev et al., 2020, s.6). Resultatet av studien visade 
att organisationer kan spela en viktig roll när det gäller att främja gröna beteenden. Exempelvis 
menar de att chefer kan uppmuntra anställda att agera ansvarsfullt genom att vara förebilder 
(Yuriev et al., 2020, s.7). Detta stämmer överens med vad övrig forskning som presenterats i 
vår studie har belyst angående att referensgrupper har en stor inverkan på en individs beteende. 
En annan studie som gjorts inom TPB är Japutra et al., (2019) studie som behandlar resenärers 
tankesätt i relation till TPB för att förklara resenärers önskningar och avsikter att besöka eller 
rekommendera en destination. Resultatet av studien visade att socialt tryck direkt påverkar 
resenärers attityder till destinationer och deras upplevda beteendekontroll att besöka 
destinationen (Japutra et al., 2019, s.195). Även detta resultat ligger i linje med övrig forskning 
som presenterats i vår studie, vilka har poängterat att socialt tryck kan ha en inverkan på en 
individs attityder.  
 
Becker-Leifhold, (2018, s.783) förklarar att TPB utgår från tre faktorer. Första är attityden 
gentemot ett beteende, d.v.s. i vilken grad en individ har en positiv, negativ eller neutral 
inställning till det givna beteendet. Fortsättningsvis förklarar Becker-Leifhold (2018, s.783) att 
den andra faktorn är subjektiva normer, vilket handlar om det uppfattade sociala trycket från 
omgivningen. Med andra ord, det inflytande vänner och sociala referensgrupper har på 
individens beteenden och avsikter. Ju mer individen bryr sig om vänners eller referensgruppers 
uppfattning, desto troligare är det att individens beteende kommer att förändras i linje med det 
sociala trycket. Becker-Leifhold, (2018, s.783) hävdar också att konsumenter kan utveckla nya 
sociala relationer genom delande, vilket kan leda till att deltagandet i kollaborativ konsumtion 
ger en positiv känsla hos individen. Författaren fortsätter förklara den tredje faktorn, närmare 
bestämt den upplevda beteendekontrollen. Om individen kan utföra ett planerat beteende 
skapas en känsla av upplevd beteendekontroll. Lang & Armstrong (2017, s.40) menar i sin tur 
att den upplevda beteendekontrollen är förknippat med individens uppfattning om hur svårt 
eller enkelt det är att utföra ett beteende. Lang & Armstrong (2017, s.40) menar också att en 
individs attityd och den upplevda beteendekontrollen är personliga faktorer, medan sociala 
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normer är sociala faktorer. Becker-Leifhold, (2018, s.783) förklarar sedan att ju positivare 
dessa tre faktorer är, desto troligare är det att en individ engagerar sig i det givna beteendet. 
 
Fishbein & Ajzen (2010, s.22) nämner att bara för att individer har en positiv attityd till något 
samt upplever ett social tryck är det inte garanterat att beteendet utförs om upplevd 
beteendekontroll saknas. Fishbein & Ajzen (2010, s.20-21) menar också att olika individer 
kommer att ha olika beteenden beroende på exempelvis personliga erfarenheter, utbildning, 
social bakgrund, intressen och personlighet. Fishbein & Ajzen (2010, s.22) belyser detta genom 
ett exempel där en potentiell deltagare i en konferens har en positiv inställning till konferensen, 
samt upplever ett socialt tryck från kollegor till att delta. Trots detta väljer den potentiella 
deltagaren att inte delta, det vill säga utföra beteendet. Detta kan, enligt Fishbein & Ajzen 
(2010), vara för att individen saknar ekonomiska resurser och därmed upplever att denne inte 
har möjlighet att delta på konferensen, även om individens avsikt var sådan. Exemplet av 
Fishbein & Ajzen (2010) belyser att en kombination av sociala normer, attityder och upplevd 
beteendekontroll är det som gör att en individ väljer att uppvisa ett specifikt beteende, men att 
de olika faktorerna däremot kan ha olika stor påverkan. Betydelsen av de olika faktorerna kan 
även skifta från en population till en annan. 
 
Individer har, som tidigare beskrivits i avsnitt 3.3.1, olika motiv för att delta i kollaborativ 
konsumtion i form av kläduthyrning i fysiska butiker, vilket även exemplet ovan antyder. En 
individ kanske deltar i kollaborativ konsumtion på grund av att denne har en positiv inställning 
till konceptet medan en annan individ deltar för att hen upplever ett starkt tryck från vänner 
och samhället. Lang & Armstrong (2017, s.40) förklarar att beteendeavsikten till stor del 
grundar sig i att individen har en positiv inställning till konceptet. De menar att ju positivare 
inställning en person har till kläduthyrning, desto starkare blir avsikten att delta. I sin tur 
förklarar Lee & Chow (2020, s.7) att en individs attityd gentemot kläduthyrning och avsikt till 
att delta i konceptet ofta formas av subjektiva normer. Den positiva attityden kan däremot 
hämmas av beteendekontrollen. I denna studie handlar beteendekontrollen om hur lätt eller 
svårt det är för individen att delta i kollaboration i form av kläduthyrning i fysiska butiker. De 
faktorer som kan hämma beteendekontrollen har lyfts fram i avsnitt 3.4 och 3.4.1. 



19 

 
Figur 2. Theory of planned behavior. Översatt till svenska. (Fishbein & Ajzen, 2010) 

3.6 Attityder 
 
Fishbein & Ajzen (2010, s.76) definierar attityd som en individs utvärdering av ett psykologiskt 
objekt. Attityden kan resultera i att vara positiv, negativ eller neutral. Som nämnt i föregående 
avsnitt kan en individs attityd till att utföra ett beteende, det vill säga delta i kollaborativ 
konsumtion i form av kläduthyrning i fysiska butiker, vara baserat på individens uppfattning 
om att deltagandet kommer leda till ett visst utfall (Lance & Armstrong, 2017, sida 40). 
Däremot menar Fishbein & Ajzen (2010, s.22) att det inte är säkert att en individ kommer att 
delta bara för att denne har en positiv attityd gentemot konceptet. Även andra faktorer som 
exempelvis upplevd beteendekontroll och socialt tryck kommer påverka valet att delta eller 
inte delta. Lang & Armstrong (2017, s.40) har däremot funnit ett positivt förhållande mellan 
attityd och kollaborativ konsumtion. Detta innebär att en individ som har en gynnsam 
inställning till kollaborativ konsumtion är mer benägen att delta i konceptet än en individ som 
har en negativ attityd.  
 
Fishbein & Ajzens (2010, s.20-21) konstaterande om att en individs beteende och attityder även 
kan bero på faktorer som personlighetsdrag och intressen bekräftas av andra författares 
studieresultat. Lance & Armstrong (2017, s.41) förklarar exempelvis att det finns en positiv 
relation mellan intresse för mode och attityden till hållbart beteende. Detta innebär att individer 
som har stort intresse för mode ofta har en positiv inställning till att agera hållbart. Vidare kom 
Lang & Armstrong (2017, s.44) fram till att modemedvetna individer har en positiv attityd till 
att hyra kläder, eftersom de är uppdaterade om nya modetrender och är mer villiga att testa nya 
saker. De fann även att konsumenter som känner ett behov av att vara unik och få bekräftelse 
har en positiv attityd gentemot kläduthyrning eftersom de vill differentiera sig från andra. 
Möhlmann (2015, s.196) menar i sin tur att konsumenter som har ett intresse för att följa trender 
dras till att använda innovativa och moderelaterade produkter och tjänster. Vid konsumtion av 
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dessa produkter och tjänster kan en positiv attityd framkallas och leda till fortsatt deltagande i 
konceptet. Författaren menar också att konsumenter som använder trendiga produkter är mer 
benägna att använda delning istället för ägande. 

 

Figur 3. Sammanfattande figur över teorikapitlet. 
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4. Praktisk metod 
I detta avsnitt presenteras och motiveras de praktiska metoderna som använts för att insamla, 
genomföra, analysera och framställa empirisk data. Därefter beskrivs de etiska aspekterna 
som studien tagit hänsyn till. 
 
4.1 Metod för insamling av data 
 
I det vetenskapsteoretiska avsnittet beskrev vi att studien antar en kvalitativ forskningsstrategi 
och ett interpretivistiskt synsätt för att kunna besvara den valda frågeställningen och uppfylla 
studiens syfte. Enligt Bryman & Bell (2011, s.344) finns det olika typer av kvalitativa 
forskningsmetoder, däribland fokusgrupper, observationer, fältstudier och intervjuer. Denna 
studie använder intervjuer som kvalitativ datainsamlingsmetod för att kunna få en djupare 
förståelse för respondenternas attityder och motiv gentemot kollaborativ konsumtion i form av 
kläduthyrning i fysiska butiker. Valet av datainsamlingsmetod stöds av Bryman & Bell (2015, 
s.210) som menar att intervjumetoden är lämplig när målet är att få en förståelse för 
respondentens beteenden, attityder och normer. 
 
Enligt Bryman & Bell (2015, s.479) kan intervjuer struktureras enligt tre olika utformningar; 
strukturerade-, semistrukturerade -och ostrukturerade intervjuer. Författarna menar dock att de 
vanligaste metoderna för kvalitativa forskningsstrategier är ostrukturerade och 
semistrukturerade intervjuer. Collis & Hussey (2014, s.133) förklarar i sin tur att ostrukturerade 
och semistrukturerade är de enda intervjuteknikerna som ingår i den interpretivistiska 
kunskapssynen. Därav är det enbart dessa två utformningar som är relevanta för vår studie. 
Bryman & Bell (2015, s.481) förklarar att strukturerade och semistrukturerade intervjuer skiljer 
sig åt framförallt i aspekterna förberedelse och öppenhet. Ostrukturerade intervjuer inkluderar 
inte några förberedda frågor, utan denna typ av intervju ter sig som en vanlig konversation. 
Collins & Hussey (2014, s.133) menar att endast öppna frågor används i ostrukturerade 
intervjuer, vilket gör att respondenten inte kan besvara frågan med enbart “ja” eller “nej”. 
Vidare förklarar Bryman & Bell (2015, s.481) att semistrukturerade intervjuer grundar sig i en 
lista med förberedda frågor, en så kallad intervjuguide. Däremot behöver inte frågorna ställas 
enligt ordningen i intervjuguiden och intervjuaren kan även ställa följdfrågor till respondentens 
svar. May (2013, s.162-163) menar att semistrukturerade intervjuer gör det lättare för 
respondenten att svara med egna ord, samtidigt som det blir lättare för intervjuaren att skapa 
en större förståelse för respondentens utlåtanden och underliggande meningar. För att besvara 
studiens problemformulering är det av vikt att kunna ställa mer specifika frågor samt 
följdfrågor, men fortfarande få öppna och nyanserade svar av respondenterna. Vi anser därför 
att semistrukturerade intervjuer är den intervjuteknik som passar denna studie bäst. Eftersom 
att vi är ovana intervjuare så finns det en risk att följdfrågorna ställs på ett ledande sätt. Vi har 
därför valt att inte formulera följdfrågorna på ett sätt som leder respondenten till ett specifikt 
svar eller en specifik riktning. Vi har även valt denna intervjuteknik för att öppna upp för att 
respondenten med egna ord ska kunna ge utvecklade svar på andra frågor än de vi ställer. Detta 
gör att vi kan få en djupare förståelse för respondenternas attityder och motiv, samtidigt som 
vi kan få svar på frågor som vi glömt ställa. De semistrukturerade intervjuerna kommer utgå 
från en intervjuguide med ett antal huvudfrågor som grundar sig i några intressanta teman i 
studien, vilket förklaras närmare i avsnitt 4.3 Utformning av intervjuguide. 
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4.2 Urval av respondenter 
 
Enligt Bryman (2011, s.194) finns det två olika typer av urval; Sannolikhetsurval och icke-
sannolikhetsurval. I denna studie kommer ett icke-sannolikhetsurval att användas, vilket kan 
delas in i tre olika urval; bekvämlighetsurval, snöbollsurval och kvoturval. Vi har använt ett 
snöbollsurval, vilket är en form av bekvämlighetsurval. Genom denna urvalsmetod får 
forskaren kontakt med ett mindre antal individer för att sedan, via dem, få kontakt med fler 
individer som är relevanta för studien. Snöbollsurval kan även användas när en population är 
svår att nå (Bryman & bell, 2015, s.435). Vidare betonar Bryman & Bell (2015, s.430) att 
urvalet inom kvalitativa studier oftast är avsiktligt i någon grad. Detta eftersom urvalet 
genomförs med hänvisning till forskarens mål. Därav görs urvalet utifrån kriterier som gör det 
möjligt för forskaren att besvara forskningsfrågan. 
 
Vi har valt att använda oss av ett snöbollsurval för att vi har specifika krav på vår population, 
vilket gör att det kan vara svårt att nå respondenter som passar in på de specifika kriterierna.  
Genom ett snöbollsurval kan vi även lättare nå relevanta respondenter. De urvalskriterier som 
använts är att respondenterna måste vara födda mellan åren 1961-1980, vara modeintresserade 
samt köpa moderelaterade varor minst en gång var tredje månad. Åldersspannet baseras på de 
årtal som karaktäriserar generation X. Det är av vikt att respondenterna är modeintresserade till 
en viss grad eftersom att studien behandlar moderelaterade varor. Vi tror att detta koncept riktar 
sig till personer som har ett någorlunda modeintresse och därför tror vi att det krävs att 
respondenterna har en viss förkunskap inom ämnet för att kunna ge så konkreta svar som 
möjligt. Att respondenterna ska köpa moderelaterade varor minst en gång var tredje månad 
ansåg vi som rimligt eftersom det tyder på att respondenterna har ett visst modeintresse. Om 
respondenterna köper moderelaterade varor mer sällan än en gång var tredje månad anser vi att 
det kan vara av behov snarare än intresse. Vi har tagit kontakt med släkt och familj via telefon 
och frågat dem om de vet några individer som stämmer överens med våra urvalskriterier. De 
har sedan hört av sig till kollegor och vänner som de sedan hänvisat oss till. Vi har då tagit 
kontakt med dessa via mail och stämt av om de uppfyller våra urvalskriterium. Däremot är vi 
medvetna om att detta kan leda till att de valda respondenterna är homogena. Vilket kan leda 
till att vi kan uppnå mättnad tidigare än om vi hade använt oss utav en annan urvalsmetod. 
Eftersom vi har specifika krav på vår population har vi därav ändå valt att använda oss av ett 
snöbollsurval. Dessutom förklarar Trost (2010, s.143) att kvalitativa intervjuer med fördel kan 
bestå av ett fåtal intervjuer, omkring fyra till åtta personer. Ett färre antal intervjuer gör det 
lättare att hantera insamlad data samt att uppfatta hur detaljer kan överensstämma eller skilja 
sig. Därför valde vi ut åtta respondenter som passar vår studie. Dessa personer delades sedan 
in i två olika åldersspann; 1961-1970 och 1971-1980. Generationen delas upp i åldersspann då 
den sträcker sig över två årtionden, vilket innebär att det kan finnas en skillnad mellan de äldsta 
och de yngsta i generationen. Genom dessa åldersspann kan vi generera resultat från ett större 
omfång i generationen. 
 
De potentiella respondenterna kontaktades sedan via mail. Vi valde detta tillvägagångssätt 
eftersom vi inte ville vara bekanta med de vi intervjuade. Esaiasson et al., (2017, s.268-269) 
förklarar att de som intervjuas i studien ska vara obekanta till intervjuaren. Detta eftersom att 
det är svårare att upprätthålla en vetenskaplig distans till personer som intervjuaren känner. Är 
intervjuaren och respondenten vänner sedan innan kan det leda till ett flertal svårigheter. Dels 
tycker intervjuaren att denne känner respondenten, därav känns det konstigt att fråga allt för 
detaljerade frågor. För det andra är det lättare för respondenten att öppna upp sig för någon 
denne inte har en vänskapsrelation med. Esaiasson et al. (2017, s. 268-269) fortsätter att betona 
att respondenterna inte bör vara experter inom området och inte heller vara arbetsam inom den 



23 

valda branschen. Vi har utgått från dessa rekommendationer i urvalet av respondenter till vår 
studie. Ingen av respondenterna som deltog i studien hade tidigare deltagit i konceptet. Detta 
eftersom det delvis är ett relativt nytt koncept vilket gör det svårt att hitta individer som tidigare 
deltagit i konceptet. Konceptet har börjat utvecklas i södra Sverige vilket hade kunnat ett 
område att hitta respondenter ifrån för att finna respondenter som tidigare deltagit i konceptet. 
Bland de utvalda respondenterna var det endast en individ som var hemmahörande i södra 
Sverige. Vi är dock medvetna om att studiens resultat hade kunnat bli annorlunda om vi valt ut 
respondenter som tidigare deltagit i konceptet. Då konceptet är relativt nytt begränsar de våra 
möjligheter att hitta individer som tidigare deltagit i konceptet. Trots att vi vill studera 
generation X attityder till konceptet är vi även medvetna att det kan vara svårt att ha en attityd 
till något när man tidigare inte provat det.  
 
4.3 Utformning av intervjuguide 
 
En intervjuguide har använts som utgångspunkt för datainsamlingen för att säkerställa att 
studiens huvudsakliga områden behandlas. Intervjuguiden är baserad på den teoretiska 
referensramen och syftar till att besvara studiens frågeställning.  
 
Saunders et al., (2015, s.402) menar att det finns ett behov av att utforma en intervjuguide i 
samband med semistrukturerade intervjuer. Intervjuguiden omfattar centrala teman och de 
frågor som behövs för att kunna svara på studiens frågeställning. Dessa frågor och teman kan 
baseras på bland annat teori och/eller eget intresse. Eftersom vår studie går från teori till empiri 
och antar ett deduktivt angreppssätt baseras teman och frågor framförallt på teori. Vidare menar 
Saunders et al., (2015, s.402) att genom att intervjun baseras på ett antal teman och huvudfrågor 
kommer relationen mellan olika teman kunna identifieras under intervjun. 
 
Vi har utgått från fyra huvudteman (Appendix 1). Dessa teman har till största del baserats på 
det teoretiska ramverket. Det första temat är Generellt om respondentens tidigare konsumtion. 
Därefter leder intervjun in på temat Kollaborativ konsumtion för att ta reda på vad konsumenten 
redan vet om konceptet, samt för att leda in på nästa tema som är Attityder. Temat attityder 
syftar till att analysera vilken inställning respondenterna har till kollaborativ konsumtion i form 
av kläduthyrning i fysiska butiker. Det fjärde och sista temat är Motiv, vilket syftar till att 
identifiera vad som driver respondenterna till att delta eller inte delta i konceptet.  
 
Det finns olika riktlinjer och rekommendationer på hur intervjufrågor bör formuleras och 
framföras. May (2013, s.140) förklarar att frågorna bör ställas i en logisk ordning. Samtidigt 
menar Trost (2010, s.84) att de inledande frågorna sätter prägel på intervjun och lägger grund 
för hur intervjun kommer fortlöpa. Vi har därför valt att inleda intervjun med bakgrundsfrågor 
om respondenten samt dennes konsumtionsvanor, för att sedan komma in på intervjuguidens 
teman. Dalen (2015, s.32) betonar i sin tur att det är viktigt att inte inleda intervjun med 
specifika frågor, utan de inledande frågorna ska få respondenten att känna sig bekväm och 
avslappnad. Vi har genom hela intervjun, samt när vi utformade frågorna, försökt ha detta i 
åtanke och försökt använda ett så enkelt språk som möjligt. Vi tror också att användandet av 
ett enkelt språk kan undvika missuppfattningar och oklarheter. Vi har även försökt sträva efter 
att använda ett så neutralt språk som möjligt för att undvika att leda respondenten till ett 
specifikt svar och för att inte uppfattas som fördomsfulla. Detta stödjs av Saunders et al., (2015, 
s.408) som påpekar att det är viktigt att vara saklig och att undvika ett emotionellt språk. Längre 
fram i intervjun menar Dalen (2015, s.32) att frågorna bör relateras till de mer väsentliga 
temana, vilket stämmer överens med hur vi utformat intervjuguiden.  
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Saunders et al., (2015, s.408) betonar vikten av att använda öppna frågor vid semistrukturerade 
intervjuer. Denna typ av frågor ger respondenten möjligheten att med egna ord besvara frågan 
på ett beskrivande sätt. Detta gör att intervjuaren lättare kan identifiera attityder och skapa en 
djupare förståelse. För att tillåta respondenten att svara så öppet som möjligt har vi valt att 
formulera frågor med “varför”, “hur” eller “vad”. Saunders et al., (2015, s.408) menar vidare 
att följdfrågor kan vara ett bra tillvägagångssätt för att utveckla svar av betydelse för 
forskningen. Valet av semi-strukturerade intervjuer ger oss möjlighet att lägga till eventuella 
följdfrågor som ett komplement till intervjufrågorna. Intervjuguiden innehåller även några 
förberedda följdfrågor för försäkra oss om att respondenten kan besvara frågorna på ett utförligt 
sätt. Dalen (2015, s.17) menar att respondentens uttalanden måste tolkas av forskaren, vilket 
innebär att forskarens egen förförståelse kan komma att påverka tolkningen. Vi är medvetna 
om att det finns en risk som kan innebära en missvisande tolkning av respondentens svar. 
Därför har intervjufrågorna formulerats på ett sätt som bäddar för så tydliga svar som möjligt 
samt för att minimera risken att tolkningen blir snedvriden. Exempelvis utformades ett antal 
frågor på ett sätt som gjorde att respondenterna ställdes inför olika scenarion i syfte att ta reda 
på hur de skulle reagera i sådana situationer. På så sätt gav det respondenterna möjligheten att 
ge utförliga och konkreta svar. 
 
4.4 Pilotstudie 
 
Dalen (2015, s.42) menar att provintervjuer bör utföras vid kvalitativ forskning, dels för att 
testa frågorna men också för att testa sig själv som intervjuare. Efter att vår mall på 
intervjuguiden blivit granskade av både oss och utomstående parter justerades den. Därefter 
ville vi testa den uppdaterade versionen på en utvald person i vår omgivning. Personen som 
intervjuades var en gemensam kompis till oss författare. Personen valdes till pilotstudien 
eftersom hon stämde in på urvalskriterierna att vara modeintresserad och köpa kläder minst en 
gång var tredje månad. Genom att välja en person som stämde in på dessa två kriterium kunde 
vi få utförliga svar och på så sätt testa om intervjufrågorna var nog lämpliga för 
modeintresserade personer. Däremot faller hon inte inom ramen för generation X åldersspann. 
Vi ansåg dock att detta urvalskriterium inte var avgörande för att kunna utföra pilotstudien på 
ett utförligt sätt.  Genom att utföra pilotstudien kunde vi få feedback som var till hjälp inför de 
riktiga intervjuerna. Exempelvis kunde vi med större sannolikhet säkerställa att frågorna var 
tillräckligt lätta att förstå, att frågorna inte var för ledande samt vilka eventuella följdfrågor 
som skulle vara passande. Vid samtal med vår handledare kom vi fram till att det var av extra 
stor vikt för denna studie att utföra en pilotstudie då vi avser att identifiera attityder och motiv 
och därav behöver djupa och utvecklade svar. Vi ville dessutom utföra pilotstudien för att med 
större sannolikhet säkerställa att intervjufrågorna är ställda på ett sätt som ger svar som är 
sanningsenliga snarare än “korrekta” för studiens resultat. 
 
Inför pilotstudien informerades respondenten om hur intervjun förväntades gå tillväga samt om 
studiens syfte och de etiska riktlinjer som studien tar hänsyn till. Vi var även noga med att 
poängtera att det endast var en pilotstudie och att respondentens svar inte kommer tas med i 
studien. Vi utförde alla steg som även planerades utföras i de riktiga intervjuerna för att få en 
mer precis uppfattning om tiden samt att vi såg detta som ett övningstillfälle. Vi kunde få 
konkret feedback och tips från test-respondenten då hon själv varit student och utfört intervjuer 
till en studentuppsats. Efter genomförandet av pilotstudien insåg vi att vissa frågor gav 
upprepade svar. Respondenten i pilotstudien poängterade dock att dessa frågor kunde vara bra 
att ställa trots att hennes svar blev upprepande då alla respondenter kanske inte svarar på ett 
sätt som ger liknande svar. Därav kan respondenten få utrymme att tolka frågorna på sitt sätt. 
Vi märkte också att vi behövde lägga till vissa följdfrågor för att få mer utvecklade svar. Dock 
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behövde vi inte ställa alla följdfrågor som förberetts då respondenten redan hade utvecklat 
svaret i en föregående fråga. Trots det valde vi att behålla vissa av dessa följdfrågor som en 
säkerhet ifall respondenten inte utvecklat svaret vid någon tidigare fråga. En av frågorna valde 
vi att ta bort helt från intervjuguiden då den inte upplevdes relevant för studiens syfte. Genom 
att testa intervjuguiden kunde vi också få en uppfattning om hur lång tid varje intervju 
förväntades ta. Vi kunde fastställa att vardera intervju kunde förväntas ta omkring 30 minuter. 
 
4.5 Utförande av intervjuer 
 
Vi tog kontakt med respondenterna två veckor innan intervjuerna för att ge dem information 
om syftet med studien och vad deltagandet i studien skulle innebära. Respondenterna blev även 
informerade om vad som gäller kring anonymitet, konfidentialitet och tystnadsplikt. Saunders 
et al., (2015, s.402) menar att trovärdigheten och relevansen kan stärkas i studien om relevant 
information kan ges till respondenterna innan intervjun. Genom att informera respondenterna 
om vilka teman som är aktuella kan de på så sätt bli förberedda inför intervjun. 
 
Collis & Hussey (2014, s. 134) beskriver att intervjuer kan ske ansikte mot ansikte, vilket kan 
vara till fördel om känsliga eller komplexa frågor ska ställas till respondenten. Även 
telefonintervjuer och onlineintervjuer är användbara intervjumetoder. Vi hade för avsikt att 
främst genomföra intervjuer ansikte mot ansikte för att underlätta kommunikationen och för att 
kunna avläsa respondentens kroppsspråk. Utfallet blev däremot inte enligt avsikten, då 
Coronaviruset bröt ut i Sverige. Restriktioner från Folkhälsomyndigheten om att undvika 
fysiska möten gjorde att vi istället var tvingade att utföra intervjuerna över videointervju eller 
telefon. De allra flesta intervjuerna gjordes via videosamtal, vilket gjorde att vi fortfarande 
kunde uppfatta respondentens kroppsspråk. Endast en intervju utfördes över telefon på grund 
av att respondenten saknade tillgång till videosamtal. Bryman och bell (2011, s.219) menar att 
det finns vissa nackdelar med telefonintervjuer, exempelvis att inte kunna se personen som 
intervjuas och därav inte heller kunna läsa av ansiktsuttryck eller osäkerhet. Vid en personlig 
intervju kan intervjuaren utveckla en fråga om denne märker att respondenten inte förstår 
frågan. Vi upplevde att det fanns en viss skillnad mellan de intervjuer som utfördes via 
videosamtal och telefonsamtal. Det uppstod några tillfällen under telefonintervjun där vi råkade 
avbryta respondenten då det var svårt att avgöra om respondenten hade pratat klart. Under 
videointervjuerna var det lättare att avläsa kroppsspråk och ansiktsuttryck, vilket skapade ett 
bättre flyt under intervjuerna. Trots detta valde vi ändå att ta med telefonintervjun då vi kände 
att den tillförde bredd och intressanta synvinklar till studien.  
 
Saunders et al., (2015, s.403) betonar att platsen som intervjun sker på kan komma att påverka 
resultatet. Eftersom intervjuerna i denna studie inte kan utföras via fysiska träffar kommer 
platsen inte vara lika avgörande för studiens resultat. Vi uppmuntrade däremot respondenten 
att befinna sig på en bekväm plats utan störande ljud. Detsamma gällde för vårt val av plats. 
Collis & Hussey (2014, s.136) poängterar att det kan vara en fördel att vara på plats några 
minuter innan intervjun inleds. Detta för att kunna lätta upp atmosfären och skapa en god 
stämning tillsammans med respondenten. Collis & Hussey (2014, s.136) menar att detta är 
viktigt eftersom respondenten kan ha upplevt en negativ händelse just innan intervjun vilket 
kan påverka respondentens svar och deltagande. Därav tog vi några minuter att prata allmänt 
med respondenten för att lätta upp stämningen innan vi påbörjade intervjuguiden.  
 
Bryman & Bell (2015, s.488) påpekar att kvalitativa intervjuer nästan alltid sker under 
ljudinspelning för att kunna ta fram detaljer i analysen och för att säkerställa att respondentens 
svar framställs enligt dennes ord och framförande. Därför valde vi att spela in intervjuerna för 
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att sedan kunna transkribera dem till text utan att förlora använda fraser, betoningar och språk. 
Att använda ljudinspelningar istället för att föra anteckningar gör även att vi kan rikta full 
koncentration mot respondenternas svar och hur de framförde svaren. Ljudinspelningarna 
skedde efter godkännande av respondenterna. 
 
Kvale & Brinkmann (2009,s. 55) betonar att det är viktigt vid intervjun att visa intresse, vara 
respektfull och att lyssna uppmärksamt på respondenten. Det är också av vikt att låta 
respondenten tala till punkt och inte avbryta. Trost (2010, s.97) hävdar i sin tur att intervjuare 
kan vara rädd för tystnad, men att det i intervjusammanhang kan vara bra med tystnad för att 
låta respondenten tänka. Genom att avbryta tystnaden, kan en tankebana hos respondenten 
avbrytas. Det är viktigt att låta respondenten reflektera över frågan och få tänka klart. När 
intervjuaren kommer med nya frågor direkt denne upplever tystnad kan det uppfattas som att 
intervjuaren är ointresserad. Detta är något vi la stor vikt vid under intervjuerna och valde 
därför även att dela upp intervjun så att vi tog hälften av frågorna var. Detta för att undvika att 
avbryta varandra. Under intervjun lyssnade vi aktivt till respondenterna och vid de tillfällen 
respondenten gav korta och outförliga svar uppmuntrade vi dem att utveckla svaren genom 
följdfrågor som “Hur kände du då?” och “Varför tror du att du reagerade så?”. På så sätt 
kunde vi få mer djup i svaren utan att leda in respondenten till ett specifikt svar.  
 
Respondenterna som deltog i studien representerar generation X då de i dagsläget är mellan 
åldrarna 45-60 år. Respondenternas födelseår sträcker sig därmed mellan 1961-1974, vilket 
faller inom ramen för generation X. Majoriteten av respondenterna är i dagsläget bosatta i norra 
delen av Sverige, närmare bestämt Umeå och Luleå. En av respondenterna är bosatt i 
Stockholm. För att värna om respondenternas anonymitet har vi valt att inte presentera vilken 
respondent som kommer från respektive stad. Alla respondenter är intresserade av mode, men 
i olika stor utsträckning. Gemensamt för alla respondenter är däremot att de köper modevaror 
minst en gång var tredje månad. Som tidigare nämnt har vi valt att ge varje respondent ett fiktivt  
namn av hänsyn till respondenternas rätt att vara anonym. 
 
Namn Födelseårtioende Tidsåtgång Intervjuform 

Anna 1960 27 minuter Videosamtal 

Britta 1960 25 minuter Videosamtal 

Cissi 1970 31 minuter Videosamtal 

David 1960 29 minuter Videosamtal 

Elsa 1970 27 minuter Videosamtal 

Frida 1970 34 minuter Telefonsamtal 

Greta 1960 29 minuter Videosamtal 

Helen 1970 33 minuter Videosamtal 

Tabell 3. Intervjuöversikt/Beskrivning av respondenterna 
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4.6 Hantering av insamlad data 
 
4.6.1 Transkribering 
 
Bryman & Bell (2017, s.465) förklarar att transkribering hjälper intervjuarna att förfriska sina 
minnen och underlättar analysen av det människor har sagt. För att kunna utföra en noggrann 
analys -och empiriframställning av det respondenterna sagt så valde vi att transkribera alla 
intervjuer. Bryman & Bell (2017, s.112) menar även att man ska undvika att skjuta upp 
transkriberingen tills allt material är insamlat då det ofta tar lång tid. Därmed valde vi att 
transkribera all insamlad data löpande under datainsamlingsperioden, samt i så nära anslutning 
till varje intervju som möjligt.  
 
Trost (2010, s.149) menar att det är viktigt att få med allt vid transkriberingen exempelvis skratt 
och pauser. Därav valde vi att transkribera allt som respondenterna sa. Detta resulterade i att vi 
fick en stor mängd data att hantera, men riskerade däremot inte att missa någon viktig 
information. Efter att alla intervjuer var genomförda tilldelades respondenterna fiktiva namn 
för att låta de vara anonyma i studien. Varje respondent namngavs med ett namn som börjar på 
bokstaven A-H, beroende på i vilken ordningsföljd de intervjuades. Vi har undvikit att dela 
information om respondenterna som kan avslöja exempelvis var de bor. Däremot kommer de 
fiktiva namnen vara representativa med respondenternas kön och tillhörande årtionde, även om 
kön inte har någon betydelse för resultatet av studien. 
 
4.6.2 Empiriframställning 
 
Empirikapitlet inleds med en presentation av respondenterna då deras personligheter och 
situationer är heterogena. Vi anser att läsaren på så sätt kan få en mer övergripande förståelse 
för respondenterna och dess personlighet utan att försöka leta kopplingar till andra individer 
där situation kan se annorlunda ut. Fortsättningsvis leds empirikapitlet in på de olika teman 
som tagits fram från de transkriberade intervjuerna. Temana presenteras under avsnitt 4.6.3. 
Där belyser vi de likheter och olikheter som visat sig mellan respondenterna. I empirikapitlet 
kommer vi även lyfta fram citat från respondenternas intervjusvar för att belysa deras 
personliga åsikter. De citat som valts ut stärker samband och olikheter mellan de olika 
respondenterna och ger samtidigt en mer personlig och beskrivande bild av respondenternas 
åsikter.  
 
4.6.3 Analysmetod 
 
Trost (2010, s.147) beskriver att det ofta finns olika regler och definierade modeller över hur 
materialet ska tolkas vid kvantitativa studier. Däremot vid kvalitativa studier menar författaren 
att det inte finns några färdigskrivna regler, utan forskarna bör använda sin kreativitet och 
fantasi som redskap för att analysera det insamlade materialet. Collis & Hussey (2014, s.157) 
menar att kvalitativa analyser i allmänhet innefattar att minska omfattningen data för att försöka 
rikta in sig på just det som är viktigt för studien. Dessutom är det av vikt att presentera datan 
på ett väldisponerat sätt samt att komma fram till slutsatser och säkerställa validiteten för dessa. 
Bryman och bell (2011, s.528) förklarar att den analysmetod som oftast förekommer vid 
kvalitativa data är “tematisk analys”. Analysmetoden identifierar teman där varje tema är en 
kod. Ett tema kan även bestå av flera koder.  
 
Bryman & Bell (2017, s.552) beskriver några olika steg och överväganden som behöver göras 
vid kodning. Bland annat bör utskrifterna läsas igenom utan att försöka spåra vilka tolkningar 
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som finns, för att sedan läsa igenom utskrifterna en gång till. Vidare menar författarna att vid 
den andra läsningen bör kommentarer föras om viktiga iakttagelser. Det är i denna fas som 
återkommande teman tas fram ur respondentens svar. Bryman & Bell (2017, s.552) menar att 
koderna bör granskas kritiskt för att koppla tolkning till teori. Bryman & Bell (2017, s.557) 
menar också att det är viktigt att reflektera över saknad data. Därför har vi inte bara eftersträvat 
att vara noggranna i analysen av vad respondenten sagt, men även kring vad respondenten inte 
har sagt. Det kan vara av betydelse för resultatet att se vad respondenterna utelämnat men som 
litteraturen tagit upp.    
      
Braun & Clarke (2006, s. 16) beskriver precis Bryman & Bell (2017, s.552) den tematiska 
metoden vilket de gör genom att dela in den i sex olika steg. Det första steget handlar om att 
fördjupa sig i datan som samlats in. Detta kan göras genom att läsa transkriberingen några 
gånger och försöka söka efter olika mönster. Braun & Clarke (2006, s. 16-17) menar att denna 
fas är det som lägger grunden för hela analysen. Därefter handlar det om att identifiera koder i 
datan som leder fram till egenskaper som är givande för analysen. Kodningen kan göras på 
olika sätt beroende på om analysens tema är baserade från data eller teori. Braun & Clarke 
(2006, s. 18) beskriver att när de är drivna från teorin kan ett antal frågor eller teman användas 
för att på så sätt koda datan utifrån dessa frågor. Genom att identifiera koder i datan kan 
understrykningspennor och postit lappar vara till användning. Braun & Clarke (2006, s. 20) 
betonar att det tredje steget fokuserar på att skapa bredare teman utifrån de koderna som 
identifierats. I denna fas kan, med fördel, en tankekarta användas för att enklare kunna sortera 
alla koder och analysera hur de olika koderna kan kombineras för att sedan bilda ett generellt 
tema. I steg fyra granskas temana. I detta steg gäller det att försöka hitta sammanhängande 
mönster och även ta bort de teman som inte innehåller tillräckligt med data (Braun & Clarke, 
2006, s.20-21). Fortsättningsvis beskriver Braun & Clarke (2006, s.20-21) att det femte steget 
handlar om att namnge temana. En analys bör skrivas om varje tema för att sedan kopplas till 
till studiens forskningsfråga. I det sista och sjätte steget menar Braun & Clarke (2006, s.23-24) 
att det är dags att framställa rapporten. Det viktigaste är att kunna presentera sin data och 
övertyga läsaren. Författarna betonar också att det är av vikt att analysen är logisk och 
sammanhängande. 

Vi har utgått från dessa sex steg genom hela vår analys, däremot har vi varit flexibla och inte 
gjort exakt som Braun och Clarke beskriver. Braun och Clarke, 2006, 16) menar att vid en 
tematisk analys finns det inga rätt eller fel, utan processen är flexibel och stegen ska ses som 
riktlinjer och inte som regler. De menar också att processen inte handlar om att gå från ett steg 
till nästa steg utan att processen är repeterbar. Vilket innebär att vid analysen kan författarna 
behöva röra sig fram och tillbaka mellan de olika stegen.  

Vi transkriberade intervjuerna manuellt vilket gjorde att vi blev ännu mer bekanta med 
intervjuerna då vi både lyssnade på intervjuerna en till två gånger samt även skrev av dem. 
Efter detta läste vi den transkriberade texten flertalet gånger. Detta gjorde att vi hade ett bra 
utgångsläge när vi skulle genomföra vår analys. Efter transkriberingen började vi kodningen 
av datan. Vi tog fram ett antal teman och frågor från vår teoridel för att kunna koda datan utifrån 
dessa frågor. Temana var Attityder, Motiv och Hinder. Detta för att vi ville ta reda på vilka 
motiv, hinder och attityder det fanns hos respondenterna till att delta i kollaborativ konsumtion 
i form av kläduthyrning i fysiska butiker. För att identifiera koder i datan använde vi oss av 
överstrykningspennor i olika färger för att på så sätt kunna hitta intressanta mönster och 
egenskaper i datan. Vi skrev även noteringar vid sidan om understrykningarna för att tydliggöra 
den mest relevanta fakta som respondenterna bidrog med. De teman vi hittade i datan var: 
Fördelar -och nackdelar med kollaborativ konsumtion i form av kläduthyrning i fysiska butiker 
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samt generella åsikter om konceptet. Dessa teman följs av ett antal undertema; Möjlighet till 
variation, möjligheten att spara pengar, miljömedvetenhet, negativ känsla kring outnyttjade 
resurser, socialt tryck, brist på erfarenhet, bristfällig tillgänglighet och bekvämlighet, viljan 
att äga, ekonomisk oro och hygienaspekter. Vi valde att använda oss utav underteman för att 
göra vår empiridel så djupgående som möjligt. 
 
4.7 Forskningsetik 
 
Trost (2010, s.123) menar att det är av stor vikt att ta hänsyn till etiska aspekter vid 
forskningsstudier. Det är även viktigt att förstå konsekvenser och vad som eventuellt kan hända 
vid genomförandet av intervjuer. Fortsättningsvis menar Trost (2010, s.124) att det är fyra 
etiska principer som bör tas i beaktning av forskaren vid forskningsstudier, vilka är; 
samtyckeskravet, informationskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Denna 
studie har tagit dessa etiska principer i beaktning för att belysa den transparens som studien 
innehar och för att respondenten inte ska känna sig vilseledda eller förvirrade kring syftet med  
deras deltagande. 
 
Bryman och bell (2011, s.131) beskriver att samtyckeskravet relaterar till att respondenterna 
själva bestämmer över om de vill delta i studien eller ej. Vi har varit noga med att garantera 
fullständigt samtycke från respondenterna angående såväl deltagande som ljudinspelning av 
intervjuerna. Bryman och bell (2011, s.131) fortsätter beskriva Informationskravet som handlar 
om att forskaren bör informera respondenterna om studiens syfte. Respondenterna bör 
informeras om att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta intervjun när de än 
känner för det. I ett mailutskick till respondenterna (se appendix 2) informerades de om dessa 
rättigheter. Konfidentialitetskravet innefattar att information om respondenterna ska hanteras 
så att inga obehöriga kan komma åt dessa. För att skydda respondenternas integritet har vi valt 
att låta respondenterna förbli anonyma genom att tilldela dem fiktiva namn. Det går därmed 
inte för utomstående läsare att räkna ut vem respondenten är. Slutligen får informationen som 
samlats in för studiens syfte endast brukas för forskningsändamålet, vilket handlar om 
nyttjandekravet. De respondenter som valde att delta i intervjuerna har informerats om att 
inspelningarna och transkriberingen kommer att raderas när uppsatsen har godkänts. Vi har 
också varit noga med att ingen utomstående får ta del av varken intervjuerna eller 
transkriberingen.  
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5. Empiri 
I detta avsnitt presenterar vi den empiriska insamlingen. Inledningsvis görs en presentation 
av respondenterna som deltagit i intervjun. Sedan beskrivs respondenternas motiv och hinder 
till att delta i kläduthyrning i fysiska butiker. De olika motiv och hinder som framkom under 
intervjuerna delas in i olika teman.  
 
5.1 Respondenterna 

Anna: 
Anna är född på 1960-talet och beskriver sig själv som en modeintresserad person som gillar 
att shoppa kläder. Hennes klädstil beskriver hon som vanlig, den sticker inte ut och den är inte 
extrem. Hon föredrar sköna och bekväma kläder. Anna shoppar ofta kläder inför specifika 
tillfällen, exempelvis när hon ska på någon tillställning. Hon hämtar inspiration från 
klädkataloger och gillar att strosa runt i affärer. Hon följer samhällets modetrender till viss del, 
men inte när det gäller mer extrema trender. Anna använder cir en fjärdedel av sin garderob 
vilket hon tycker är tråkigt. “Jag har ju arbetskläder på jobbet, jag använder inte mina egna 
kläder, så att det blir ju väldigt sällan som man har användning av sina egna kläder”. 

Britta: 
Britta är född på 1960-talet och är väldigt modeintresserad. Hon gillar att följa trender och 
finner glädje i att variera sig genom att köpa nya kläder, vilket hon oftast gör på internet. Britta 
är säker på sin stil och även fast hon gillar att följa trender köper hon endast kläder som passar 
bra in på hennes stil; “Om det är mode men jag själv inte tycker att det är särskilt snyggt då 
kan jag avstå, oavsett om det är en trend eller inte”. Britta inspireras av personer i sin 
omgivning, men om det är någon modevara som hon själv tycker är fin så påverkas hon inte av 
andras åsikter. Hon använder endast en tredjedel av sin garderob, vilket hon tycker är synd 
eftersom hon tycker att det känns onödigt att ha kläder liggandes i garderoben som inte kommer 
till användning.  

Cissi: 
Cissi är född på 1970-talet och är väldigt säker på sin stil och påverkas därför inte så mycket 
av varken personer i sin omgivning eller av trender. “Jag följer väl kanske de färger som är 
trendiga under årstiderna, men jag vet ju vilken stil jag vill ha även fast det är en annan trend. 
Jag vet direkt vilket plagg som passar mig”. Även fast Cissi inte påverkas av sin omgivning 
eller trender i någon större utsträckning så inspireras hon av sina döttrar och får ofta tips om 
vad som är fint. I slutändan köper hon däremot endast det som hon själv tycker faller henne i 
smaken.  

David: 
David är född på 1960-talet och har ett begränsat modeintresse, men när han shoppar gör han 
det i syfte att använda plaggen kontinuerligt och shoppar sällan för specifika tillfällen. På 
frågan om han följer trender svarar han “Jag är inte så trendkänslig, så jag köper hellre det 
jag vill ha”. Inspiration hittar han när han ögonshoppar på nätet och shoppingen sker sedan 
framförallt via internet. David använder cirka en tredjedel av sin garderob och känner att han 
bör rensa garderoben oftare. Klädstilen beskriver han som avslappnad och fritidsrelaterad och 
tror även att människor i hans omgivning skulle beskriva honom på samma sätt, som en 
sportintresserad person. 
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Elsa: 
Elsa är 70-talist och föredrar att shoppa lokalt i butiker snarare än på internet. Hon förklarar att 
hon kan följa trender så länge hon tycker att det är fint, men beskriver sin stil som enkel. Elsa 
påverkas inte av personer i sin närhet utan finner inspiration när hon går runt i butiker. Hon 
använder endast en fjärdedel av sin garderob och konstaterar att hon gärna skulle vilja bli bättre 
på att använda de plagg hon har snarare än att köpa nytt.  

Frida: 
Frida är 70-talist och beskriver sig som modeintresserad. När hon shoppar kläder gör hon det 
oftast lokalt i stadens centrum. Det händer att hon shoppar kläder för specifika tillfällen, 
exempelvis till en fest eller till en skolavslutning. På frågan om hon följer trender svarar hon 
“Jag skulle säga att jag inte följer trender extremt, men samtidigt så blir man lätt påverkad. 
Exempelvis när jeansmodet vänder så är det väl så att man kanske i början tänker att jag ska 
aldrig ha jeans som ser ut så, men när tiden går och man ser de som är först ut med trenden 
tänker man igen att nej det där kommer jag aldrig att ha. Men så är man ju där tillslut 
iallafall”. Frida inspireras av reklam, men också av vänner och bekanta. Det händer även, när 
hon får tid över, att hon besöker modehemsidor och scrollar igenom dem. Frida uppskattar att 
hon använder ungefär hälften av sin garderob. 

Greta: 
Greta är 60-talist, modeintresserad och gillar att följa nya trender. Hon shoppar nya modevaror 
någon gång varje månad och då i olika stora mängder. Greta kan dessutom köpa modevaror för 
specifika tillfällen. Hon använder omkring en tredjedel av de plagg hon har i garderoben, och 
framförallt använder hon träningskläder. Anledningen till varför hon använder så liten del 
beskriver hon är för att hon måste ha specifika arbetskläder på sitt jobb, men även att hon snabbt 
hinner tröttna på de kläder hon köpt och att kläderna snabbt går ur tiden. Greta påpekar därefter 
att hon tycker det är jättetråkigt att hon använder en sådan liten del av sina kläder. 

Helen:  
Helen är född under 1970-talet och gläds av att införskaffa nya modevaror. Hon föredrar att 
shoppa i butik men på grund av tidsbrist så har hon börjat handla mer på internet. Helen shoppar 
mest kläder som hon kan använda på jobbet eller i vardagen men säger också att hon ibland 
kan köpa kläder för specifika tillfällen. Hon beskriver sin stil som väldigt klassisk och har alltid 
gillat att följa trender och byta ut det hon har i garderoben, men har på senare tid övergått till 
att handla mindre och istället använda det hon redan har. Helen påverkas inte av vad personer 
i sin omgivning tycker utan finner inspiration genom att kolla i butiker och surfa runt på 
internet. Trots att hon köper nya kläder använder hon ungefär hälften av det hon har i 
garderoben eftersom hon gillar att variera sig.  
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5.2 Fördelar med kollaborativ konsumtion i form av kläduthyrning i fysiska butiker 
 
Under intervjuerna uttryckte respondenterna ett antal fördelar med att delta i kollaborativ 
konsumtion i form av kläduthyrning i fysiska butiker. De faktorer som lyftes fram var möjlighet 
till variation, maximera nytta för pengarna, miljömedvetenhet, negativ känsla kring outnyttjade 
resurser samt ingen påverkan av socialt tryck. 

5.2.1 Möjlighet till variation 

Majoriteten av respondenterna framförde att de gillar att variera sig i sina klädval. Samtliga 
respondenter uttryckte att de försöker undvika att ha samma plagg på sig under flera tillfällen 
i rad, framförallt om det är samma personer som befinner sig på tillställningarna. Frida säger 
att “Jag tycker om att variera mig lite grann, jag har nog inte samma dress när jag går på 
flera fester på rad. Det blir roligare om man varierar än att gå runt i ett och samma. Det känns 
inte lika spännande”. Även Helen säger att “Är det i samma sällskap och samma fest, då skulle 
jag gärna ha någonting annat. Jag skulle inte ha samma klänning med samma gäng tre fester 
i rad. Då vill jag variera. Annars kanske folk tänker att där kommer hon med samma klänning 
igen..och igen..och igen..”. Däremot menar Helen att hon var mer noga med att variera sig när 
hon var yngre, i dagsläget är hon mer klassisk i sin stil. 

Greta tycker inte om att använda samma plagg under flera tillfällen i rad eftersom hon oroar 
sig vad andra ska tycka; “Det ogillar jag ju, jag tänker ofta på att inte använda samma kläder, 
då har man ju mellanrum. Vissa använder ju alltid samma, och då tänker man att andra tänker 
att jävlar hon har bara den där klänningen. För så tänker man ju själv”. 

David var den enda respondenten som inte var speciellt noga med variation i sina klädval. Han 
menar att han gärna använder samma kläder och gillar att hålla sig till sin stil eftersom att han 
är osäker på om han passar i någon annan stil. Han lyfter flertalet gånger upp att han trivs med 
att kunna ha kläder under längre perioder utan att behöva köpa nytt. Däremot är även han inte 
så positiv till att ha samma klädesplagg på flera tillställningar i rad med samma personer.  

Britta och Greta poängterade även att fördelen med hyrkonceptet är att man får tillgång till en 
mer varierad garderob. “Man vill ju ha nytt hela tiden. Så på så sätt är det ju bra att man kan 
hyra grejer, att man alltså får större variation i sin garderob”, förklarade Britta. 

5.2.2 Maximera nytta för pengarna 

Samtliga respondenter svarade att den ekonomiska aspekten var en avgörande faktor i valet att 
delta i kollaborativ konsumtion i form av kläduthyrning under minst två tillfällen under 
intervjun. Alla respondenter menade att det måste kännas värt ur ett ekonomiskt perspektiv att 
hyra kläder. De beskrev även att de framförallt kunde tänka sig att delta när det gällde dyrare 
plagg eftersom de inte ansåg att det skulle vara lönsamt att hyra vardagliga. 

Britta förklarar att “Det skulle väl kanske vara om man tycker att utbudet är bra till ett rimligt 
pris och man känner att det är mer värt än att exempelvis köpa, vid de tillfällena då jag känner 
okej, jag kanske bara kommer att använda detta någon enstaka gång. Liksom att det finns fina 
grejer som erbjuds till ett rimligt pris”. Greta menar i sin tur; “Det är ju att det måste vara 
betydligt mer ekonomiskt gynnsamt att hyra kläder än att köpa, isåfall skulle jag kunna tänka 
mig att hyra”. Samtliga respondenter poängterade, likt Britta, att det känns mer ekonomiskt 
fördelaktigt att hyra kläder som man endast använder ett fåtal gånger. Några respondenter 
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nämnde dessutom att fördelarna med hyrkonceptet är att man får tillgång till en mer varierad 
garderob men till ett billigare pris.  

5.2.3 Miljömedvetenhet 

Hälften av respondenterna nämnde miljö som en positiv faktor av att hyra kläder i fysiska 
butiker och såg miljöaspekten som ett motiv till att delta i konceptet. Bland annat berättar Anna 
och Frida att de ibland avstår från att köpa modevaror som de egentligen vill ha med hänsyn 
till den negativa påverkan som klädkonsumtion har på miljön. Frida förklarar; “Man kan ju bli 
frestad om det har kommit in nyheter också kan man tänka, nej fast jag behöver egentligen inte 
det här. Sen är det väl lite det här med den tiden som har varit nu att man ska tänka miljö -och 
klimatsmart, så försöker man väl ändå att tänka till och konsumera mindre”.  

Britta ser också miljöaspekterna som en fördel med konceptet; Jag skulle säga att en fördel 
med konceptet är att det är miljövänligt, och sen att man inte behöver lägga så mycket pengar 
på saker man använder vid några enstaka tillfällen”. Anna förklarar på vilket sätt hyrkonceptet 
kan vara en fördel. Hon menar att användningstiden för modevaror blir längre, vilket kan ses 
som en miljöfördel med konceptet. Även Greta var en av respondenterna som nämnde miljö 
som en fördel med konceptet, men förklarar däremot att hon själv inte tänker på klimatet när 
hon köper kläder. Varken Greta eller någon av de övriga respondenterna handlar i dagsläget på 
second hand eller begagnade kläder. 

5.2.4 Negativ känsla kring outnyttjade resurser 
 
Många poängterade att det skulle kunna tänka sig att hyra plagg som man bara använder vid 
enstaka tillfällen och att sådana plagg är onödiga att köpa då de bara ligger och tar plats i 
garderoben. Majoriteten uttryckte även att de har mer kläder än vad de egentligen behöver. 
Alla respondenter förklarade att de använder mindre än hälften av alla sina kläder i 
garderoben, varav vissa endast använde en fjärdedel. På frågan hur de känner kring att de 
använder en så liten del av sin garderob svarar de flesta att de ofta köper på sig kläder som de 
inte använder och skulle behöva rensa garderoben. Elsa beskriver; “Det är ju sådär att man 
köper på sig grejer och inte hinner rensa, så tänker man att det där kanske jag använder en 
annan gång. Men absolut borde man vara bättre på att använda det som man har”.  

Några av respondenterna upplever det inte som en börda att äga modevaror som de inte 
använder, medan några tycker att det är synd att inte allt kommer till användning och ser det 
som en börda. Cissi är en av respondenterna som inte bryr sig om att användningsgraden är 
låg; “Jag plockar ut ett plagg och tänker att den är ganska fin men kommer jag använda den 
igen, nej mest troligt inte, men kanske någon gång, och då lägger jag tillbaka den. Jag har ju 
plats ändå så det stör mig inte”. Till skillnad från Cissi så känner Helen att det är betungande 
att ha kläder som inte används; “Jag känner ju att jag skulle behöva rensa och lämna bort till 
Röda korset. Jag kan känna att det är en börda att ha så mycket kläder som inte kommer till 
användning”. Detta bekräftas av Frida som uttrycker att hon känner ett dåligt samvete av att 
äga kläder som hon inte använder. Hon förklarar att hon vill bli bättre på att inte handla så 
mycket och att istället använda kläder som hon redan har.  

Greta förklarar att anledningen till varför hon har så mycket kläder som hon inte använder är 
för att hon snabbt tröttnar på sina kläder fastän hon inte har använt de så många gånger. Hon 
känner även att kläderna hinner bli omoderna väldigt fort. Hon upplever detta som tråkigt och 
tycker det är synd att kläderna tar så mycket onödig plats i garderoben. Fortsättningsvis menar 
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hon att detta är en av anledningarna till varför hon skulle kunna tänka sig att hyra vissa 
modevaror.  

5.2.5 Socialt tryck 

Ett antal frågor i intervjuguiden utformades för att ställa respondenterna inför olika scenarion 
i syfte att ta reda på hur de skulle reagera i sådana situationer. En av frågorna handlade om att 
ta reda på hur respondenten reagerar om personer i dennes närhet skulle ha en annan åsikt om 
hyrkonceptet än respondenten själv. Samtliga respondenter var väldigt tydliga med att framföra 
att de inte skulle påverkas av andras åsikter om konceptet, utan skulle stå fast vid sin egen åsikt. 
Om de själva är villiga att delta i konceptet så påverkas de inte av andra som inte är lika villiga 
att delta. Elsa beskriver att andras åsikter inte spelar någon roll; “Jag tror inte att jag skulle 
bry mig så mycket, om jag själv gjort valet att hyra så spelar det ingen roll. För när jag själv 
har tagit beslutet, då bryr jag mig inte vad övriga tycker, när det gäller en sådan sak”. Greta 
förklarar i sin tur; “Jag skulle säga vad jag tycker, sen skulle jag ta in vad de tycker men jag 
skulle nog inte lägga så mycket energi och tid på det. Det är ju inte så att det är en så stark 
hållpunkt för mig så att jag är rädd att jag har onormala tankar kring det, så jag skulle inte bli 
så upprörd av att tänka annorlunda”. Helen menar likt övriga respondenter att hon inte skulle 
påverkas av andra, utan hon skulle istället argumentera för de fördelar som kan komma med 
att hyra kläder i fysiska butiker. Även Anna beskriver att hon skulle försvara konceptet för att 
hon tycker att det finns många positiva hållbarhetsaspekter med det. 
 
Ett annat scenario som respondenterna ställdes inför var följande; Vi leker med tanken att du 
har hyrt ett klädesplagg och sedan åker du på en fest. Sen frågar dem vart du har köpt plagget, 
hur reagerar du då? Detta var en fråga som fick respondenterna att fundera ett tag, men 
majoriteten hade inget emot att stå för att de hyrt plagget. Helen menar att hon skulle vara stolt 
över att säga att hon hyrt ett plagg och skulle rekommendera andra att göra samma sak. Även 
Britta förklarar att hon i en sådan situation skulle upplysa andra om konceptet; “Då skulle jag 
säga jag har hyrt det på det här stället typ och då tror jag väl kanske att jag skulle sälja in det 
lite, förklara vad det är för koncept. Vad jag vet så tror jag inte folk vet riktigt vad det är, det 
är ju inte jättevanligt nu iallafall, då skulle jag nog förklara hur det går till och säkert försöka 
sprida vidare ordet”. David menar i sin tur att han inte ser något konstigt med att hyra kläder, 
och att det inte behöver vara sämre än att köpa. Han liknar konceptet med att låna kläder från 
personer i sin närhet, vilket inte är något ovanligt. 

Anna var den enda respondenten som skulle tveka att berätta. “Det beror ju på vilket 
sammanhang det är. Om den som frågar kanske inte skulle kunna tänka sig att göra något 
sådant, då kanske man skulle tveka att berätta eftersom en del kanske tycker det är skamligt att 
hyra kläder”.  
 
5.3 Nackdelar med kollaborativ konsumtion i form av kläduthyrning i fysiska 
butiker 
 
Under intervjuerna fann vi ett antal nackdelar till att delta i kollaborativ konsumtion i form av 
kläduthyrning i fysiska butiker. Dessa faktorer har en negativ inverkan på deltagandet och 
omfattas av brist på erfarenhet, bristfällig tillgänglighet och bekvämlighet, viljan att äga, 
ekonomisk oro och hygien. 
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5.3.1 Brist på erfarenhet 

Endast Anna hade hört talas om konceptet sedan tidigare. Cissi, Elsa, Greta och Helen svarade, 
efter lite betänketid, att de inte kände till konceptet att hyra modevaror i fysiska butiker bortsett 
från bröllopsklänningar och balklänningar. 

Samtliga respondenter hade provat på någon form av hyrkoncept tidigare, men då framförallt 
gällande bil och bostad. Endast Elsa hade kommit i kontakt med uthyrning av modevaror, då 
hennes ex-man hade hyrt frack till deras bröllop. Majoriteten av respondenterna ställde sig 
dessutom negativt till att handla second hand och begagnat och att de i dagsläget inte skulle 
kunna tänka sig att införskaffa begagnade kläder. Endast Anna och Elsa uttryckte att de skulle 
kunna tänka sig att handla second hand men att de inte har gjort det på flera år. 

Både Cissi och Greta var frågande till konceptet och uttryckte en osäkerhet kring vilka riktlinjer 
som finns med konceptet. Cissi menade att hon skulle vara rädd för att orsaka någon defekt på 
modevaran och att den oron ger en negativ känsla kring konceptet; “Vad händer om man gör 
hål i det? Måste man ha någon försäkring på kläderna? Kan man lämna tillbaka kläderna då 
tänker jag, eller måste man betala för defekterna? Det känns bättre om det är mitt, då behöver 
jag inte vara lika rädd”. Greta menade också att hon hellre äger sina modevaror då hon skulle 
vara väldigt orolig för vad hon skulle ha för skyldigheter gentemot företaget om modevaran 
fick någon defekt; “Jag skulle vilja veta vad man går med på. Exempelvis vill jag veta vad som 
händer om jag får en fläck på klänningen, så ska man betala klänningen. Får man inte veta 
något skulle jag nog bli ganska osäker”. 

5.3.2 Bristfällig tillgänglighet och bekvämlighet 
 
Majoriteten av respondenterna kände inte till om konceptet att hyra kläder i fysiska butiker 
var tillgängligt i den staden de bor i. Elsa däremot vet att det finns ett koncept i hennes stad 
som erbjuder uthyrning av kläder i samband med bal och bröllop, hon visste dock inte om det 
fanns möjligheten att hyra andra modevaror. Samtliga respondenter menade att tillgänglighet 
och bekvämlighet är viktiga faktorer för att de skulle delta i konceptet. David förklarar; “Det 
ska vara lättillgängligt och enkelt att hyra kläder och även att återlämna dem”. Greta är inne 
på samma spår som David; “Man vill veta att det verkligen funkar, så det är strukturerat när 
man lämnar tillbaka, att man vet vad som gäller och sådant”. 

Några av respondenterna kände att det skulle vara krångligt och tidsineffektivt att hyra kläder 
hela tiden. Elsa förklarar; “När det handlar om finare tillställningar så är det ju smidigt, skulle 
det vara att hyra vardagskläder skulle jag nog inte orka springa och hyra kläder och byta 
klänningar. Det är nog mest tidsaspekten som spelar roll, det skulle ta tid att åka och byta 
kläder hela tiden, jag har inte det behovet, därför skulle jag inte hyra vardagskläder.” Detta 
är i linje med det Britta menar; “Det är tråkigt att man inte använder allt i sin garderob, man 
vill ju ha nytt hela tiden. På så sätt så är det ju bra att man kan hyra kläder, men jag tror att 
det skulle bli jobbigt i längden att gå och hyra kläder hela tiden. Dessutom finns det begränsat 
med tid i mitt liv just nu då barnen har massor av aktiviteter och behöver skjutsas.”.  
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5.3.3 Viljan att äga 

Något som var gemensamt för alla respondenter var att ägandet var en viktig faktor och 
samtliga tror att de skulle kännas annorlunda att använda kläder som man inte ägde. Elsa 
beskriver; “Ja alltså det är ju skönt att äga det man använder, för då behöver man inte vara 
orolig om man smutsar ner det eller om något går sönder. Jag tycker att det är skönt att äga 
mina egna saker. Jag äger hellre än hyr, för då har jag det nära till hands. Cissi menar precis 
som Elsa att; “Ja det känns bra att äga för då behöver jag inte vara rädd om det. Går det 
sönder så går det sönder. Det är ju mitt. Jag skulle vara jätterädd om jag hyrde att jag skulle 
göra något med det, typ riva sönder ett plagg som är någon annans”. Flera andra respondenter 
uttrycker sig på samma sätt. Även Britta och Helen beskriver att de inte skulle känna sig helt 
bekväma med att bära ett plagg som de inte äger utan skulle känna en oro över att råka göra 
sönder plagget. 

En annan aspekt som respondenterna lyfte fram med ägandet var att man känner en personlig 
koppling till sina klädesplagg. David förklarar att vissa kläder är viktigare än andra; “Vissa 
kläder är ju viktiga, de är speciella, eller man kan ju ha en speciell relation till vissa kläder 
medan andra kläder inte är lika viktiga. Jag tror att jag skulle ha svårt att hitta vad känslan 
skulle vara att hyra kläder. Jag skulle kanske behöva prova hyra kläder för att känna 
skillnaden”. Frida förklarar det som att vissa kläder tycker man mer om än andra, det kan 
handla om att man köpt det till ett specifikt tillfälle eller att man fått klädesplagget av någon 
och då betyder det lite mer. Även Cissi förklarar; “Jag kan tänka att just när det kommer till 
dyra plagg så kan jag förstå att det är smart att hyra när du bara använder det en gång. Men 
samtidigt om det är ett plagg du tycker mycket om så vill man ju behålla det för att den betyder 
något specifikt. Därför vill man äga och ha kvar det hellre än att hyra plagget”.   

5.3.4 Ekonomisk oro 

Flertalet respondenter uttryckte att det måste kännas ekonomiskt fördelaktigt för att de ska 
kunna tänka sig att delta i konceptet. Britta menar att; “Det beror på priset, om det är dyrt eller 
billigt, det vet jag inte riktigt. Är det jättedyrt så kan det ju vara en nackdel”. Även Helen, 
Greta och David nämnde att de bara skulle kunna tänka sig att hyra om inte priset är för högt.  

David belyste en annan aspekt under temat ekonomisk oro; “om man har otur med uthyrningen 
så kanske det inte är så fint som man har tänkt sig”. Han menar att ett hinder till att delta skulle 
kunna vara rädslan kring att man inte får det man betalar för. Dessutom menade han att om 
man har testat på hyrkonceptet och det inte kändes prisvärt så skulle han inte kunna tänka sig 
att göra det igen.  

5.3.5 Hygienaspekter 

Hygienen visade sig vara en faktor som kunde utgöra ett hinder för flera av respondenterna. 
Att använda något som någon annan använt uttrycktes med en negativ klang, framförallt 
gällande vardagskläder. Ingen av respondenterna skulle kunna tänka sig att hyra vardagskläder. 
David menade att anledningen var att det kan kännas ofräscht att använda vardagskläder som 
andra okända personer har använt. Även Frida menade att det känns jobbigt att hyra eller köpa 
begagnade kläder eftersom att hon inte vet vem som har haft på sig kläderna innan, och då 
framförallt gällande sportrelaterade kläder; “Alltså jag tror inte jag skulle börja hyra 
sportkläder, träningskläder eller underkläder. Jag vet inte om jag skulle vilja ta på mig något 
sådant som någon annan har haft, eftersom att man inte vet vem som har haft på sig det och 
vem som har svettats i det”. Britta understryker samma sak. En viktig faktor för att hon ska 
tänka sig att delta i konceptet är modevarorna känns fräscha. Samtidigt är hon noga med att 
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poängtera att hon inte tycker om att använda det som någon annan redan använt på grund av 
hygieniska skäl. 

5.3.6 Generella åsikter om konceptet 

Samtliga respondenter var positiva till konceptet. Britta uttrycker; “Jo men det är väl toppen, 
alltså med tanke på att dels så behöver man inte producera lika mycket kläder, det är väl 
miljövänligt, och framförallt kan man få tillgång till kläder som man kanske inte känner att 
man vill lägga jättemycket pengar på, kläder som man bara ska använda någon enstaka gång. 
Det låter vettigt”. Frida beskriver det såhär; “Ja men det låter väl bra för dem som skulle tycka 
om det. Det kan väl också vara det att man inte behöver köpa allt, utan kan man då istället 
hyra för att då kan ju någon annan också använda det på samma sätt”. 
 
Greta tycker, likt övriga respondenter, att konceptet är bra när det kommer till mer specifika 
plagg; “Ja jag tänker ju att det är ett väldigt väldigt bra koncept. Speciellt om det är specifika 
plagg, exempelvis om jag vill ha en klänning som jag kanske inte skulle använda mer än en 
gång. Det är ju miljövänligt och sen är det ju också ekonomiskt hållbart men det låter väl som 
en bra grej tänker jag”. Britta beskriver att så länge kläderna är fräscha så skulle hon kunna 
tänka sig att hyra till speciella tillfällen. Hon skulle inte tänka sig att hyra kläder till en 
arbetsintervju, utan mer kläder för festliga tillfällen. Även Cissi beskriver likt de andra att när 
det kommer till dyrare kläder skulle hon kunna tänka sig att delta i konceptet; “Ja om det är 
något dyrt för något specifikt, typ om jag ska på en gala och behöver en klänning, då kan jag 
hyra en klänning. För jag skulle inte känna att jag vill lägga så mycket pengar på ett plagg 
som jag bara ska använda en gång. Så det är det ekonomiska som skulle vara avgörande”.  

Majoriteten av respondenterna skulle inte hyra underkläder och sportkläder av hygieniska skäl. 
Även vardagskläder beskriver respondenterna som något de inte är bekväma med att hyra, detta 
för att det inte känns tillräckligt ekonomiskt fördelaktigt, de menar att de lika gärna har råd att 
köpa dessa kläder själva. Helen beskriver; “Jag skulle inte hyra vardagskläder eller finare 
blusar, för det har jag inga problem att betala för. Utan mer festliga kläder, att inte behöva 
lägga ut flera tusen på ett kit man bara använder en gång”. 
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6. Analys  
I detta avsnitt presenteras vår analys som är framtagen från det teoretiska avsnittet och 
empiridelen. Rubrikerna delas in under motiv, hinder, intentioner till att delta och faktiskt 
deltagande samt attityder. Dessa rubriker är framtagna ur den teoretiska referensramen. 
Under motiv och hinder återfinns efterföljande underrubriker.  

6.1 Motiv 
 
6.1.1 Ekonomiska motiv 

Ett av respondenternas motiv till att delta i kollaborativ konsumtion är relaterat till ekonomi. 
Däremot handlar det inte i första hand om att hitta lägsta kostnaden, utan snarare om att 
maximera nytta för pengarna genom att öka användningsgraden. Detta kan tolkas som att 
respondenterna menar att de slipper betala en stor summa pengar på något som inte kommer 
att användas särskilt många gånger. De menar att det är mer värt ur ett ekonomiskt perspektiv 
att hyra plagget än att köpa det. De ekonomiska motiven, som att spara pengar och maximera 
nyttan av varor, belyser Lee & Chows (2020, s.6) som ett avgörande motiv för att delta i 
kollaborativ konsumtion. Samtliga respondenter nämnde ekonomi som en fördel med 
kollaborativ konsumtion. Även fast den ekonomiska faktorn sågs som något positivt 
framställdes den inte som en avgörande faktor. Många respondenter beskrev det som att de lika 
gärna kan köpa vardagskläder istället för att hyra dem. De tyckte att det var skönt att äga sina 
kläder och att ha dem nära till hands. De ekonomiska faktorerna var främst relaterade till plagg 
som bara kommer att användas några enstaka gånger. Detta tror vi kan ha att göra med att 
generation X enligt Lissitsa & Kol (2016, s.304) är en av de mest högutbildade generationerna 
i historien och ofta är på toppen av sina karriärer. Generationens främsta motiv till att hyra 
kläder i fysiska visade sig inte vara den ekonomiska faktorn. Vilket kan tolkas som att 
generationen har möjligheten att välja bekvämlighet före ekonomiska faktorer. Många 
respondenter uttryckte under intervjun att de inte hade några problem att köpa ett plagg om de 
själva tycker om det. Vilket tyder på att respondenterna har en stabil ekonomi. Däremot 
maximerar respondenterna gärna nyttan av varorna de införskaffar, eftersom de kunde tänka 
sig att hyra för att öka användningsgraden av varje modevara.  

6.1.2 Hedoniskt motiv 

Det hedoniska motivet för deltagande i kollaborativ konsumtion relateras i litteraturen till 
människors identitet, status, vara unik och bekräftelse. Dessa motiv återfinns i figur 1. 
Människor kan därför använda mode som något symboliskt för att förmedla social tillhörighet 
och personlighet (Becker-Leifhold, 2018, s.783). Mode kan också användas för att uppnå status 
i olika sociala grupper då dyrare kläder med speciella märken ofta förknippas med högre status 
och rikedom (Willhems et al., 2012, s.1-2). Några respondenter var säkra på sin stil och kunde 
direkt beskriva sig själva utifrån klädstilen, exempelvis sportig, enkel eller klassisk. Andra 
respondenter var mer osäkra på hur de skulle definiera sin klädstil. Det fanns därmed en 
variation i hur respondenterna identifierade sig själva utifrån valet av modevaror. Vad gällande 
tillhörighet och status var det ingen respondent som uppvisade något behov av att uppnå status 
genom modevaror. Samtliga respondenter i intervjun menade dessutom att de inte skulle bry 
sig om att någon annan skulle ha en likadan tröja på sig som dem själva. De menade också att 
de skulle försvara konceptet om någon pratar negativt om det och de själva är positiva. Det 
faktum att majoriteten av respondenterna inte skulle bry sig om andra personers åsikter om 
kläduthyrning tyder på att de inte strävar efter att uppnå status eller tillhörighet genom 
modevaror. Lee & Chow (2020, s.7) menar att bekräftelsen från personer i sin omgivning 



39 

inkluderas i det hedoniska motivet till att delta. Deras studie visade att individer söker 
information från sin sociala krets när det handlar om obekanta och nya koncept och att 
inflytandet från familj och vänner har en påverkan på individen. Enligt Noble et al., (2009, 
s.626) bryr sig däremot inte generation X om vad andra tycker och använder inte heller 
produkter för att visa upp samhörighet med andra eller för att få status. Som tidigare nämnt så 
brydde sig inte majoriteten av respondenterna om andra personers åsikter så länge de själva 
hade fattat tycke för något. Endast en respondent svarade att hon skulle vara försiktig med att 
berätta att hon hyrt sina klädesplagg eftersom det kan framstå som skamligt. Desto fler 
respondenter svarade däremot att de hittar inspiration inom familjen och får tips och smakråd 
samt information om nya koncept från sådana referensgrupper. Utifrån intervjuerna kan vi 
därför tyda att respondenterna influeras av sociala referensgrupper i vissa avseenden, men 
påverkas i slutändan inte i så stor utsträckning. Detta eftersom majoriteten svarade att de endast 
införskaffar sådant de själva tycker om oavsett trender eller om sociala referensgrupper tycker 
något annat.  

Det hedoniska motivet till att delta relateras också till viljan att vara unik. Ju större behovet är 
att vara unik desto mer benägen är individen att delta i konceptet (Lang & Armstrong, 2017, 
s.45). Ingen av respondenterna gjorde ett direkt uttalande att de kände ett behov av att vara 
unik. Snarare beskrev sig flera respondenter som enkla och traditionella i sin stil. Däremot 
kunde vissa uttalanden tyda på en bakomliggande vilja att till viss del vara unik, exempelvis 
genom att variera sig. Behovet av att vara unik återspeglades inte heller i viljan att följa 
modetrender. Några respondenter fann glädje i att följa trender medan de flesta respondenterna 
endast gjorde det till viss grad. Viljan att följa trender kan delvis tolkas som att respondenten 
har ett behov av att vara unik i form av variation, men kan även ses som en vilja att efterlikna 
andra. De respondenter som uttryckte att de inte gillar att följa trender visade inte heller upp 
något behov av att vara unik, då de istället menade att de inte följer trender eftersom de vill 
hålla sig till sin stil. Det tillfälle då behovet av att vara unik tog störst uttryck var när samtliga 
respondenterna beskrev att de inte kunde se sig själva bära samma plagg på flera tillställningar 
i rad med samma personer. Detta tyder på att respondenterna uppvisar en viss vilja att vara unik 
inför sociala grupper, men även att de delvis bryr sig om vad personer i deras närhet ska tycka. 
Alla respondenter hade en positiv inställning till konceptet oavsett om de uppvisade ett behov 
av att vara unik eller inte.  

6.1.3 Miljö 

Lang & Armstrong (2017, s.45) menar att konsumenter som innehar en vilja att agera hållbart 
och uppvisar ett hållbart beteende troligare kommer att vilja delta i konceptet att hyra kläder i 
fysiska butiker. Som tidigare beskrivet, enligt Wu & Wang (2014, s.51), så är även viljan att ta 
ansvar för miljön ett karaktärsdrag för generationen. Respondenterna uttryckte inte 
miljöaspekten som en av de främsta faktorerna för att delta i konceptet. Utifrån den insamlade 
datan såg vi inget samband mellan miljömedvetenhet och viljan att delta i konceptet. Endast 
hälften av de svarande nämnde miljö, varav endast en uppvisade en stark vilja att ta ansvar för 
samhället genom att agera hållbart. De fyra respondenterna som angav miljö och hållbarhet 
som en positiv faktor kunde tänka sig att delta i konceptet, men det kunde även de fyra övriga 
respondenterna tänka sig att göra. Det visade sig därmed inte finnas någon skillnad i 
inställningen till att delta mellan de respondenter som ville agera hållbart och de som inte hade 
lika stor vilja att agera hållbart.  

Ingen av de miljömedvetna respondenterna agerade i enlighet med sina intentioner då ingen av 
dem tog ett miljöansvar genom att införskaffa begagnade kläder i dagsläget. Inte heller vid 
införskaffande av nya modevaror uppvisade respondenterna någon större vilja att agera hållbart 



40 

genom exempelvis att köpa miljömärkt eller tänka på tillverkningsvillkor. Det visade sig därför 
finnas ett gap mellan ord och handling, vilket tyder på att miljö inte är ett av de främsta motiven 
till att delta för respondenterna. 

Lang (2018, s.2) menar att det snabbt förändrade modet gör att individer vill förnya sig genom 
att köpa nytt, vilket leder till överkonsumtion. Flertalet respondenter uttryckte att de gillar att 
förnya sig, varav en respondent specifikt uttryckte att hon snabbt tröttnar på sina modevaror 
och därmed ofta köper nytt. Respondenterna som lyfte miljö som en positiv faktor med 
konceptet uttryckte att det underliggande motivet till ansvarstagandet var en vilja att minska 
modevarors klimatpåverkan.  
 
6.1.4 Negativa känslor kring outnyttjade resurser 
 
Ett motiv till deltagande i kollaborativ konsumtion visade sig vara att negativa känslor kan 
uppstå i samband med outnyttjade resurser. Detta var delvis kopplat till respondenternas vilja 
att ta ansvar för samhället och minska miljöpåverkan. Kopplingen mellan negativa känslor 
kring outnyttjade resurser och miljömässiga faktorer visas i figur 1. En av respondenterna 
uttryckte exempelvis att en negativ känsla som förknippas med ägande av varor som inte 
används var dåligt samvete. Det dåliga samvetet grundade sig i känslan av resursslöseri och att 
de kläder som inte används istället skulle kunna skänkas och användas av någon som behöver 
dem mer. 
 
Några av respondenterna ansåg även att kläduthyrning i fysiska butiker var positivt av den 
anledningen att man inte behöver ha lika mycket kläder i sin egen garderob och därmed inte 
behöver ansvara för exempelvis skötsel av varorna. Majoriteten av respondenterna uppgav att 
de ägde en mängd kläder som inte kommer till användning. Trots att respondenterna tyckte det 
var skönt att äga och att ha sina modevaror nära till hands var det några respondenter som 
förklarade detta som en börda eftersom att det tar mycket plats i garderoben. De respondenter 
som uttryckte en negativ känsla kring outnyttjade resurser ansåg att det var betungande att äga 
kläder som inte kommer till användning. Mayasari & Haryanto (2018, s.332) menar att ett 
motiv till att delta i kollaborativ konsumtion är just det som några av respondenterna uttryckte, 
att ägande har börjat ses som en börda. Detta kan leda till att individer hellre kan värdesätta 
tillfällig tillgång till produkter. Det minskade behovet av ägande förklarar Benoit et al., (2017, 
s.222) även inkluderar ett minskar ansvar för varorna, exempelvis att slippa lagra dem i 
hemmet.  
 
Respondenterna som uttryckte negativa känslor angående outnyttjade resurser förklarade att en 
av anledningarna till varför de skulle kunna tänka sig att hyra istället för att köpa vissa 
modevaror var just de negativa känslorna kring outnyttjade resurser. Dessa utlåtanden kan 
tolkas som att uthyrning av modevaror i fysiska butiker kan minska de negativa känslorna som 
uppkommer i samband med outnyttjade resurser och därmed vara ett motiv till att delta.  
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6.2 Hinder 
 
6.2.1 Okänt koncept 
 
Möhlmann (2015, s.196) förklarar att konsumenter kan välja att avstå från att delta i 
kollaborativ konsumtion i form av kläduthyrning om de inte har tidigare erfarenheter från 
deltagande i konceptet. Han menar att det kan infinna sig en osäkerhet kring hur outforskade 
koncept fungerar. Ingen av respondenterna hade tidigare deltagit i konceptet att hyra kläder i 
fysiska butiker. Några av respondenterna kände en osäkerhet över hur konceptet fungerar och 
vilka riktlinjer som finns, exempelvis vad som händer om plagget går sönder. Lissitsa & Kol, 
(2012, s.306) menar att åldersgruppen har en riskundvikande inställning kring främmande 
situationer och vill undvika att göra misstag och känna sig lurade. Dessutom menar Hallem et 
al., (2019, s.8) att en grundläggande förutsättning för att delta är medvetenhet om konceptets 
existens. Respondenternas bristande erfarenhet och medvetenhet kring kollaborativ 
konsumtion i kombination med generationens riskundvikande inställning utgör ett hinder för 
att delta. 
 
6.2.2 Materiellt ägande 
 
Enligt Lee & Chow (2020, s.6) kan viljan att äga utgöra ett hinder för att delta i konceptet 
kläduthyrning i fysiska butiker. Individer med starka intentioner att äga har en negativ 
inställning till kläduthyrning. Lang & Armstrong (2017, s.45) belyser att vissa konsumenter är 
motståndskraftiga mot kollaborativ konsumtion på grund av att de föredrar materiellt ägande. 
Materialister är enligt författarna mindre villiga att delta i konceptet eftersom kollaborativ 
konsumtion är förknippat med minskat ägande. Däremot menar Lang & Armstrong (2017, s.45) 
att en materialistisk individ gillar att få tillgång till lyxrelaterade varor med hög status, vilket 
de kan få tillgång till genom kläduthyrning. Utifrån detta kan materialism även ses som ett 
motiv till att delta i konceptet. Dock beskriver Noble et al., (2009, s.626) generationen som en 
grupp som i sin ungdom var rebelliska och orädda för att gå utanför normen. De lägger inte 
ned tid på att bry sig om vad andra tycker och använder inte heller produkter för att visa upp 
samhörighet med andra eller för att få status. Detta är i enlighet med vad respondenterna 
uttryckte under intervjuerna. Detta eftersom de visade sig vara materialistiska i den aspekten 
att vilja äga, men däremot inte för att uppnå status och tillhörighet genom att äga lyxrelaterade 
modevaror. Eftersom att respondenterna inte såg lyx och status som en anledning till att hyra 
modevaror samt att de föredrog att äga sina modevaror tyder det på ett hinder från att delta i 
konceptet.  
 
En annan anledning till varför generationen kan ses som materialistiska är för att de anser att 
det är bekvämt att ha modevarorna tillgängliga i hemmet när de ska användas. Exempelvis 
uttryckte några respondenter att det kändes besvärligt att åka och hämta och lämna modevaror 
i de fysiska butikerna. Anledningen till att det kändes besvärligt grundade sig i att 
respondenterna kände att det finns för lite tid över eftersom familjeliv och arbete tar upp mycket 
av tiden. Detta bekräftas av Sullivan & Hyun (2016, s.127) som menar att generationen har 
begränsad tid på grund av att de är upptagna med sina karriärer. De värderar bekvämlighet högt 
i sin konsumtion av modevaror. Behovet av bekvämlighet och den begränsade tiden gör att 
respondenterna föredrar att äga framför att hyra modevaror och utgör därmed ett hinder till att 
delta i kollaborativ konsumtion.  
 
Barnes & Mattsson (2017, s.2) menar att konsumenter anser att vissa produkter är viktigare att 
äga än att hyra eftersom att de kan känna en stor känslomässig koppling till vissa produkter. 
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Respondenterna menade att de hade en starkare koppling till vissa klädesplagg. En respondent 
förklarade att vissa plagg kan ha en större betydelse för att man använt det vid ett specifikt 
tillfälle. Exempelvis kan en individ känna ett känslomässigt band till en modevara som 
individen fått i gåva och därav vilja ha kvar plagget, även om det mest troligt inte kommer att 
komma till användning igen. Detta är något som kan utgöra ett hinder från att delta i konceptet, 
eftersom att det kan vara svårt att känna samma känslomässiga koppling till ett plagg som man 
hyr.  
 
6.2.3 Hygien 
 
Lang (2018, s.5) menar att eftersom kläderna som hyrs ut används av flera personer, kan 
konsumenter uppleva att det är ohygieniskt att hyra ett redan använt plagg, vilket kan leda till 
en oro över smitta och bristande renlighet. Detta bekräftas av respondenterna som beskriver att 
det känns ofräscht att okända människor använt plagget innan, vilket främst gällde 
vardagskläder och sportrelaterade varor som ligger nära kroppen. Dessutom handlade ingen av 
respondenterna i dagsläget på second hand, vilket delvis grundade sig i hygieniska skäl. En 
parallell kan dras mellan second hand och kläduthyrning då båda koncepten inkluderar 
modevaror som används av ett flertalet olika personer.  
 
6.3 Intentioner till att delta och faktiskt deltagande 
 
Becker-Leifhold (2018, s.783) menar att olika individer kan uppvisa olika beteenden baserat 
på deras attityder, subjektiva normer och upplevd beteendekontroll se figur 2. Författarna 
menar också att det finns en skillnad mellan beteendeintentioner och det faktiska beteende. En 
individ kan ha en positiv, negativ eller neutral attityd till att visa upp ett specifikt beteende, 
men det faktiska beteendet kan även påverkas av ett socialt tryck från individens omgivning. 
Ju mer individen bryr sig om sociala referensgruppers åsikter, desto troligare är det att 
individen kommer uppvisa ett beteende som är i linje med det sociala trycket. I figur 2 påvisas 
även att det sociala trycket formar en individs attityd till något, vilket i slutändan kan leda till 
att ett beteende uppvisas. Eftersom att studiens syfte delvis är att undersöka generation X 
attityder till konceptet är det av vikt att vi studerar hur de utvalda respondenterna påverkas av 
socialt tryck. Detta eftersom socialt tryck/subjektiva normer är en hörnsten i figur 2.  
Några av respondenterna beskrev att de gärna tog inspiration från vänner och familj, men i 
slutändan var det respondenternas egna åsikter som var mer avgörande i beslutet att delta i 
kollaborativ konsumtion. Fishbein & Ajzen (2010) förklarar i sin tur att olika faktorer kan ha 
olika stor inverkan på valet att delta. De betonar även att de faktorer som anses vara viktigast 
kan variera mellan olika populationer. Noble et al., (2009, s.626) menar, som tidigare beskrivet, 
att generationen inte lägger någon vikt i vad andra tycker, vilket även visade sig sammanfalla 
med respondenternas intervjusvar. Det kan därmed antas att generationen inte deltar i konceptet 
utifrån sociala påtryckningar. Istället är det troligare att generationen deltar i kläduthyrning på 
grund av andra faktorer. Trots att figur 2 visar att subjektiva normer är en hörnsten för att förstå 
beteenden och attityder är denna faktor i detta fall inte lika avgörande som visas i figur 2. Precis 
som Fishbein & Ajzen (2010) förklarar kan detta bero på att olika populationer påverkas i olika 
utsträckning av olika faktorer.  
 
En individs avsikt att utföra ett beteende, det vill säga att delta i kläduthyrning i fysiska butiker, 
grundar sig till stor del i individens positiva inställning till konceptet. Ju positivare inställning 
en person har till kläduthyrning, desto starkare blir avsikten att delta (Lang & Armstrong, 2017, 
s.40). Samtliga respondenter visade upp en positiv attityd gentemot konceptet generellt, men 
däremot när intervjun ledde in på respondenternas eget deltagande i konceptet var avsikten att 
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delta inte lika positiv. Samtliga respondenter kunde tänka sig att delta när det gällde dyrare 
plagg, men skulle inte hyra exempelvis vardagsplagg eller sportrelaterade modevaror. Den 
positiva inställningen mattades därmed av när de gällde dem själva, vilket innebär att 
sannolikheten att de kommer delta blir mindre. 

Det faktiska beteendet kan hindras av beteendekontrollen, vilket innebär att en individ kanske 
inte kommer uppvisa ett planerat beteende även om de har en positiv attityd (Lang & 
Armstrong, 2017, s.40). Den upplevda beteendekontrollen relaterar till hur lätt eller svårt det 
är för individen att delta i konceptet (Lang & Armstrong (2017, s.40). Ur ett ekonomiskt 
perspektiv uppvisade respondenterna inga svårigheter med att delta. Den enda aspekten som 
kunde hämma respondenterna från att delta var tillgängligheten till konceptet, exempelvis om 
det inte finns möjlighet att hyra kläder i fysiska butiker i den stad som individen bor i. Ingen 
av respondenterna visste om det fanns möjlighet att hyra kläder i den stad de bodde i, vilket 
gör att det skulle vara svårt för dem att utföra det planerade beteendet. Därmed finns en ovisshet 
om respondenterna kunde uppleva en positiv beteendekontroll eller inte.  

Becker-Leifhold (2018, s.783) menar att ju positivare de tre faktorerna attityd, sociala normer 
och beteendeintentioner är, desto troligare är det att individen engagerar sig i det givna 
beteendet. Sammantaget var attityden gentemot konceptet positivt vilket visar på att 
respondenterna skulle kunna tänka sig att delta. Det faktum att respondenterna inte la någon 
större vikt kring vad sociala referensgrupper tycker utgör också ett motiv till att respondenterna 
skulle kunna tänka sig att delta i kläduthyrning i fysiska butiker. Den upplevda 
beteendekontrollen var begränsad på grund av tillgänglighet, vilket kan hämma 
respondenternas deltagande i kollaborativ konsumtion. 

6.4 Attityder 
 
Samtliga respondenter menade att de skulle kunna tänka sig att hyra dyrare kläder som bara 
används vid enstaka tillfällen. De skulle exempelvis inte vilja hyra modevaror till en 
arbetsintervju. Lance & Armstrong (2017, s.40) menar att en individ som har en positiv 
inställning till kollaborativ konsumtion är mer benägen att delta i konceptet än en individ som 
har en negativ attityd. Respondenternas positiva attityd gentemot konceptet generellt kan vara 
ett motiv till att delta, om så även bara för specifika modevaror. Lang & Armstrong (2017, 
s.44) menar också att modemedvetna individer har en positiv attityd till kläduthyrning, 
eftersom de är mer villiga att testa nya saker. Alla respondenter var mer eller mindre 
modemedvetna, men däremot något skeptiska till konceptets riktlinjer. Detta tyder på att 
respondenterna hade en positiv attityd till konceptet, men som beskrivits ovan visade 
respondenterna på en mer negativ attityd gällande exempelvis konceptets riktlinjer och hyrning 
av vardagskläder samt sportkläder. Om respondenterna tidigare hade deltagit i konceptet hade 
det möjligtvis varit enklare för respondenterna att uttrycka sin attityd till konceptet. Dessutom 
hade det varit enklare för oss författare att förstå attityden. Detta eftersom att om en individ har 
testat att hyra kläder i fysiska butiker kan denne komma med ett utlåtande kring dennes 
framtida deltagande. Om individen har negativa erfarenheter av konceptet och inte vill delta 
igen, visar det tydligare på en negativ attityd och vise versa.  
 
 
 
 
 
 



44 

7. Slutsatser 

I detta avsnitt presenteras studiens resultat genom att uppfylla studiens syfte som är att 
“identifiera vilka motiv, hinder och attityder modeintresserade individer i generation X har till 
deltagande i kollaborativ konsumtion i form av kläduthyrning”.  Vidare besvaras studiens 
problemformulering; “Vad är det som gör att generation X väljer att delta eller inte delta i 
kollaborativ konsumtion?”. Därefter presenteras det teoretiska bidraget, praktiska 
rekommendationer, framtida forskning inom området kollaborativ konsumtion i form av 
kläduthyrning i fysiska butiker samt vilka samhälleliga implikationer som studien bidrar till. 
Även en reviderad version av figur 1 återfinns i avsnittet.  

I denna studie har vi undersökt de motiv, hinder och attityder som modeintresserade personer 
i generation X har för att delta i kläduthyrning i fysiska butiker. Studiens resultat tyder på att 
de två främsta motiven till att delta i konceptet var kopplat till ekonomi och negativa känslor 
kring outnyttjade resurser. Det visade sig att det ekonomiska motivet var relaterat till att 
maximera nytta för pengarna snarare än att spara pengar, vilket sker i form av ökad 
användningsgrad av modevaror. Resultaten visade därmed att generationen hade en tillräckligt 
betryggande ekonomisk situation för att kunna välja bekvämlighet framför att spara pengar. 
 
Generationen befinner sig i en tid i livet då familj och karriär tar upp mycket av deras vardag. 
Respondenternas livssituation visade därmed att det varken skulle vara tidsmässigt fördelaktigt 
eller ekonomiskt gynnsamt att hyra vardagliga kläder. Därmed var det ekonomiska motivet 
främst relaterat till speciella modevaror som endast syftar till att används vid specifika tillfällen. 
Negativa känslor kring outnyttjade resurser visade sig vara ett motiv delvis på grund av att 
respondenterna använde en ytterst liten del av sin garderob vilket framkallade en betungande 
känsla och dåligt samvete. Det dåliga samvetet var kopplat till en känsla av resursslöseri och 
till att de modevaror som inte kommer till användning skulle kunna användas av någon annan 
som behöver dem mer.  
 
Trots att flertalet positiva faktorer har lyfts fram med konceptet visade det sig även finnas ett 
antal hinder för att respondenterna skulle kunna tänka sig att ta till sig konceptet fullt ut. Dels 
var konceptet okänt för respondenterna trots att samtliga var modeintresserade. Det rådde en 
osäkerhet kring hur konceptet fungerade. Respondenternas karaktärsdrag visade sig därmed 
stämma överens med vad som tagits upp i tidigare forskning av Noble et al., (2009, s.626). 
Bland annat att generationen söker efter information om produkter innan de gör inköp för att 
försäkra sig om att inte bli utnyttjade av marknadsförare. En slutsats blir därmed att 
marknadsförare måste övertyga och skapa förtroende hos generationen för att de ska känna sig 
trygga nog att våga prova på kläduthyrning. Så länge en osäkerhet kring konceptets riktlinjer 
infinner sig har konsumenterna ingenting att relatera till och kan därmed uppleva en rädsla att 
testa det nya konceptet kläduthyrning. Respondenterna föredrar enkelhet och bekvämlighet vid 
införskaffandet av modevaror, och om hyrkonceptet inte kan erbjuda detta utgör det ett hinder 
för att delta för generation X. Dessutom är viljan att äga ett hinder som också relaterar till den 
bekvämlighet som respondenterna värdesätter. Förutom enkelhet och bekvämlighet värdesätter 
respondenterna renlighet. Respondenterna var tveksamma till kläduthyrning i den aspekten att 
de tyckte att det kan vara ohygieniskt att använda modevaror som andra okända människor har 
använt. Detta utgör ett hinder för att delta i kollaborativ konsumtion i form av kläduthyrning, 
då hela konceptet syftar till att återanvända kläder. 
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De motiv som identifierats är kopplat till en positiv attityd medan de hinder som identifierats 
är kopplats till en negativ attityd. Generellt var attityden till konceptet relativt positiv och det 
finns delvis en öppenhet till att hyra vissa typer av modevaror. Däremot fanns det ett gap mellan 
ord och handling, då konceptet inte är något som respondenterna verkade sakna i sina liv. 
Respondenterna kunde inte se sig själva hyra modevaror mer än vid specifika tillfällen och vår 
uppfattning är därmed att konceptet inte tillför något extra värde för generationen i deras 
vardag. Gapet mellan den positiva attityden och deras bristande intention till att själva delta 
bekräftas av Fishbein & Ajzen (2010, s.22) som menar att det inte är säkert att en individ 
kommer delta bara för att denne har en positiv attityd gentemot konceptet. Däremot kan det 
vara svårt att ha en attityd kring kläduthyrning när ingen av respondenterna tidigare deltagit i 
konceptet. Därmed är det svårt för oss att avgöra huruvida respondenternas attityder kommer 
att kvarstå i det fall de skulle prova på att hyra kläder i fysiska butiker. Om studien skulle 
genomföras igen om några år när konceptet har etablerats mer kanske respondenternas attityder 
skulle se annorlunda ut. Trots att det generellt fanns en positiv attityd visade det sig finnas en 
brist på upplevd beteendekontroll då konceptet ännu inte finns tillgängligt i den stad 
respondenterna bor i. När konceptet etableras i respondenternas städer kan denna upplevda 
beteendekontroll försvinna, vilket kan minska gapet mellan ord och handling, det vill säga 
mellan attityd och faktiskt beteende. Trots att attityden generellt verkade vara positiv hos 
respondenterna är det i dagsläget svårt att helt säkerställa den positiva attityden. Flertalet 
faktorer visar på att de har en positiv attityd, men det faktum att de även uppvisar en aning 
negativitet kring konceptet exempelvis deras osäkerhet kring riktlinjer och ovilja att hyra 
vardagskläder (Se figur 5). Det är därmed ovisst huruvida respondenternas attityd är gentemot 
konceptet då de uppvisat både en positiv och negativ attityd, samt att ingen av respondenterna 
tidigare deltagit i konceptet. Fishbein & Ajzen (2018, s.783) menar att en individ kan ha en 
positiv, negativ eller neutral attityd till att uppvisa ett specifikt beteende. Detta innebär att 
generation X attityd likväl kan vara neutral.  
 
En slutsats vi kommit fram till är att generation X inte påverkas i så stor utsträckning av 
subjektiva normer, det vill säga vad sociala referensgrupper tycker. Om respondenterna hade 
påverkats av sociala referensgrupper hade generationens attityd kunnat påverkas i någon 
riktning och därmed varit tydligare att avläsa. Figur 2 visade att subjektiva normer var en 
hörnsten i en individs beslut att uppvisa ett beteende, vilket i detta fall innebär att delta i 
kollaborativ konsumtion i form av kläduthyrning i fysiska butiker. Utifrån empirin kunde vi se 
att denna hörnsten inte var lika betydande för generation X som figur 2 antyder. Därmed har vi 
reviderat figur 2 för att visa att generationens val att delta till största del påverkas av attityder 
och upplevd beteendekontroll. 
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Figur 4. Reviderad figur över theory of planned behavior 

 
Det enda vi kan utgå ifrån gällande respondenternas attityder är att vi har identifierat fler hinder 
än motiv, närmare bestämt fyra hinder och två motiv (se figur 5). Utifrån detta drar vi slutsatsen 
att respondenternas attityd är mer negativ än positiv. Men som tidigare nämnt kan attityden 
förändras om de testar konceptet. 
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Figur 5. Reviderad figur av motiv och hinder för att delta i kollaborativ konsumtion i form av 
kläduthyrning i fysiska butiker. Till vänster återfinns de hinder som framkommit i empirin. Till 
höger återfinns de motiv som delats upp i två huvudkategorier; Ekonomiska motiv samt 
negativa känslor kring outnyttjade resurser. Figuren visar på att det är ovisst om det finns 
potential för att generation X ska delta i kollaborativ konsumtion i form av kläduthyrning i 
fysiska butiker. Respektive bubblas storlek i figuren motsvarar dess viktighet. Den reviderade 
figurens faktorer är framtagen från respondenter som tillhör generation X. 

Vid urvalet av respondenter delades individerna in i två olika åldersspann för att få med 
respondenterna från hela generation X. Dessutom trodde vi att det eventuellt kunde finnas en 
skillnad mellan de yngsta och de äldsta i generationen. Utifrån den insamlade datan kan vi dra 
slutsatsen att det inte fanns några skillnader mellan grupperingarnas motiv, attityder och hinder. 
De slutsatser vi har kommit fram till utifrån studiens resultat är även att det i tidigare forskning 
finns flertalet motiv till att delta i kollaborativ konsumtion i form av kläduthyrning i fysiska 
butiker, men som inte är helt representativa för generation X. Dels lyfts den ekonomiska faktorn 
att spara pengar fram i tidigare forskning och även i figur 1. Detta motiv är inte aktuellt för 
generation X eftersom de, som tidigare nämnt, ofta har en betryggande ekonomi och inte 
behöver delta i kollaborativ konsumtion av den anledningen. Ett annat motiv som lyfts fram i 
tidigare forskning (se figur 1) är kopplat till miljö, bland annat att ta ansvar för samhället, 
minska miljöpåverkan och agera hållbart. Respondenterna som deltog i studien uppvisade 
ingen intention till att delta på grund av miljöaspekter, även om vissa nämnde miljö som något 
positivt med kläduthyrning. Det hedoniska motivet har också tagits bort från figur 1 då 
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respondenterna inte använder modevaror för att förmedla sin identitet eller uppnå status. Detta 
visar på att de inte har något behov av att vara unik i sin klädstil. Istället visar den reviderade 
modellen att respondenterna snarare skulle delta i kläduthyrning på grund av de negativa 
känslor som uppstår vid outnyttjade resurser samt för att maximera nytta för pengarna.   

Likväl som att inte alla motiv som lyfts fram i tidigare forskning är överförbara på generation 
X, så finns det även hinder i tidigare forskning som inte är representativa för generationen. 
Dels visade tidigare forskning (se figur 1) att ett hinder för att delta var kopplat till självbild, 
ekonomisk oro och ej tillgång till nödvändiga resurser. Som tidigare beskrivet uppvisade 
respondenterna inga ekonomiska svårigheter och därmed är ekonomisk oro och ej tillgång till 
nödvändiga resurser, exempelvis pengar, ingenting som skulle hindra generationen från att 
delta i kläduthyrning. Dessutom uttryckte respondenterna att de var trygga i sig själva och 
skulle inte undvika att delta i konceptet på grund av att en rädsla att deras självbild skulle 
förändras. Istället skulle respondenterna troligen hindras av att de inte känner till konceptet 
sedan tidigare, att de föredrar att äga sina modevaror, att de värdesätter bekvämlighet samt att 
det kan kännas ohygieniskt att använda modevaror som använts av andra okända personer. Med 
bakgrund till detta blir slutsatsen således att det finns fler faktorer som skulle hindra 
generationen att delta än vad det finns motiv till att delta (se figur 4). Slutsatsen är även att 
uthyrning av modevaror i fysiska butiker kan vara mer passande för målgrupper med en mer 
begränsad ekonomisk situation och/eller som har en stark vilja att minska miljöpåverkan. 
Däremot om riktlinjerna för konceptet kan tydliggöras för generationen kan förhoppningsvis 
gapet mellan deras ord och handling bli mindre. Dessutom tror vi att generationen behöver se 
att detta är ett fungerande koncept innan de själva väljer att delta. Detta för att mildra 
generationens skepticism och riskundvikande inställning. 

7.1 Teoretiskt bidrag 

I det inledande kapitlet identifierades ett forskningsgap som visade på en avsaknad av forskning 
kring generation X, och framförallt i förhållande till kollaborativ konsumtion i form av 
kläduthyrning i fysiska butiker. Studien hjälper till att bidra med förståelse kring det relativt 
outforskade området kollaborativ konsumtion i form av kläduthyrning i fysiska butiker. Det 
finns begränsad tidigare forskning inom ämnet, den forskning som gjorts har varit i relation till 
kläduthyrning online. Denna studie bidrar teoretiskt till en annan kontext, närmare bestämt 
kläduthyrning i fysiska butiker.   

Genom vår kvalitativa studie har vi även bidragit till att djupare förstå generation X och dess 
underliggande motiv, hinder och attityder till deltagandet i konceptet. Vår främsta slutsats är 
att generationens deltagande inte skulle grunda sig i att de inte har råd att köpa modevaror, utan 
i sådana fall på grund av att maximera nytta för pengarna för modevaror som inte används så 
ofta. Det som visade sig tala emot generationens deltagande är att de föredrar bekvämlighet, 
har generellt relativt lite tid på grund av deras livssituation och deras skeptiska karaktärsdrag 
gentemot nya koncept.  

 Studiens resultat har mynnat ut två reviderade figurer. Figur 4 som visar på att det är attityder 
och upplevd beteendekontroll som påverkar en individ i generation X deltagande i konceptet. 
Figur 5  belyser de motiv och hinder för generationens deltagande i kollaborativ konsumtion. 
Figuren visar att det finns vissa hinder och motiv för generationens deltagande som 
överensstämmer med de hinder och motiv som tagits fram i tidigare forskning. Däremot bidrar 
figuren teoretiskt till att visa på att inte alla motiv och hinder som tidigare forskning tagit fram 
generellt kring kollaborativ konsumtion stämmer in på generation X.  
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7.2 Praktiska rekommendationer 

Vårt praktiska bidrag riktar sig till företag inom modebranschen, vilka får en insikt i de motiv 
och hinder som ligger till grund för generation X deltagande i konceptet. Utifrån de motiv och 
hinder samt karaktärsdrag som generationen besitter kan företagen lättare överväga om 
generationen är en målgrupp värd att satsa på inom kollaborativ konsumtion. De praktiska 
rekommendationer som ges i detta avsnitt ämnar därmed att hjälpa företag förstå hur de kan 
utforma konceptet om de valt generationen som målgrupp. Vidare kan dessa 
rekommendationer hjälpa företagen att förstå hur de kan locka till sig och behålla generationen 
som målgrupp. 

Eftersom att generationen har en stabil ekonomisk livssituation kan det vara attraktivt för 
företag att nå denna grupp. Samtidigt har generationen karaktärsdrag i form av en 
riskundvikande och skeptisk inställning, vilket kan göra generationen svår att övertyga. Den 
första rekommendationen vi vill ge företaget är att det krävs enkelhet och tydlighet för att kunna 
attrahera generationen. Eftersom att samtliga respondenter saknade tidigare erfarenheter av att 
hyra kläder krävs det att det inte får infinna sig några tveksamheter kring hur konceptet 
fungerar. I det fall otydligheter uppstår kan det resultera i att respondenterna undviker att delta 
i konceptet. 

För det andra rekommenderar vi att företagen ser till att modevarorna upprätthåller en viss 
standard gällande kvalitet och hygien eftersom att varje modevara kommer att användas av en 
mängd olika kunder. Riktlinjer om hur skötseln för kläderna går till samt vad som händer om 
kunden råkar skapa defekter på modevaran bör tydligt kommuniceras ut från 
uthyrningsföretagen. För det tredje tror vi, utifrån studiens resultat, att företagen kommer kunna 
attrahera generation X genom att marknadsföra kläder som går att hyra för specifika tillfällen 
snarar än vardagskläder.  

Slutligen rekommenderar vi att utforma konceptet kläduthyrning som en enkel och smidigt 
tjänst. På så sätt tror vi att det finns en större chans att kunna inkludera generation X som 
målgrupp för konceptet om uthyrning av modevaror. Detta eftersom respondenterna värdesätter 
bekvämlighet. Exempelvis om de fysiska butikerna kan erbjuda avlämning och upphämtning 
av modevarorna vid individernas bostad skulle det kunna tillföra generationen extra värde. 

7.3  Samhälleliga implikationer 

Nya situationer kan uppstå i samband med ny forskning, vilket även leder till att moraliska 
ställningstaganden behöver göras (Johansson, 2011, s. 247). Därmed är det av vikt att vi 
framför de effekter som vår forskning kan ha på samhället.  

Studien visar på vilka faktorer generationen värdesätter i samband med kläduthyrning i fysiska 
butiker. Studien visar även på vilka typer av modevaror som respondenterna kan tänka sig att 
hyra. Den samhälleliga implikationen blir således hur uthyrningsföretag kan förbättra sin 
marknadsföring gentemot generationen och därmed bidra till såväl miljövinster som 
ekonomiska vinster. Detta gynnar både de egna företagen och samhället i stort.  

Genom att få fler konsumenter att hyra istället för att köpa nya modevaror så bidrar det till 
samhället ur ett miljöperspektiv. När fler konsumenter väljer att hyra istället för att köpa så 
används samma plagg flera gånger, vilket leder till att resursutnyttjandet ökar per plagg. Detta 
kan i sin tur leda till minskad massproduktion av modevaror. Det som däremot kan komma att 
bli en negativ effekt av konceptet är försämrad ekonomi för modeföretag som inte tillämpat 
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konceptet. Detta då det finns en risk att dessa modeföretag utsätts för hårdare konkurrens av 
uthyrningsföretagen och inte får sälja lika mycket, vilket kan leda till försämrad ekonomi. 
Däremot är det osäkert hur stor vinst uthyrningsföretagen kommer att göra på konceptet, då det 
är ett relativt nytt och oprövat koncept. 

Om företagen har rätt information för att kunna marknadsföra på ett lämpligt sätt så kan 
kläduthyrning bli en naturlig del i konsumenternas konsumtionsbeteende. För att på ett smidigt 
sätt kunna göra kläduthyrning till en naturlig del av konsumenternas konsumtionsbeteende så 
bör konceptet kombineras med den traditionella handeln, det vill säga att företagen erbjuder 
både köp och uthyrning av modevaror i sina fysiska butiker. Detta är något som både H&M 
och Gina Tricot lanserat i år. Än så länge finns konceptet bara i en av deras butiker, men 
kommer så småningom att lanseras i fler butiker (Bränström, 2019). Huruvida konceptet är ett 
lyckat koncept ur ett ekonomiskt perspektiv är ovisst att förutspå i dagsläget, men ur ett 
hållbarhetsperspektiv är det med stor sannolikhet fördelaktigt för samhället. Vår största 
samhälleliga implikation är därmed information om hur den köpstarka generation X kan skapa 
ett mer hållbart beteende genom att lockas att delta i konceptet kläduthyrning i fysiska butiker. 

7.3 Framtida forskning 

Eftersom att studien grundar sig på en kvalitativ forskningsmetod har vi endast studerat ett fåtal 
individer som inte kan vara överförbara till en hel population. Därav är ett förslag på framtida 
forskning att studien görs i större räckvidd, förslagsvis genom en kvantitativ studie. 
Respondenterna i vår studie har inte tidigare deltagit i kollaborativ konsumtion i form av 
kläduthyrning. Därav skulle det även vara intressant att studera ett urval av respondenter som 
tidigare deltagit i konceptet. 

Utifrån denna studies resultat kan vi se att individer inom en generation delar en mängd 
karaktärsdrag. Det kan däremot även tänkas finnas en mängd faktorer som skiljer olika 
individer åt, inte minst mellan olika kön. Därmed anser vi att det skulle vara intressant 
undersöka om det finns några skillnader i valet att delta mellan olika kön. Konstaterat är även 
att det kan finnas vissa skillnader mellan olika generationer. Ett ytterligare förslag för framtida 
forskning skulle därför vara att ställa generation X mot andra generationers hinder, motiv och 
attityder gentemot konceptet.  

I och med kollaborativ konsumtions framväxt känns det angeläget att skapa en större förståelse 
för konceptet även ur ett företagsperspektiv. Förslagsvis kan framtida forskning innefatta hur 
studera modeföretags lönsamhet påverkas när de inför konceptet i affärsverksamheten. 
Dessutom, hur lönsamheten kan påverkas både positivt och negativt i och med en generations 
deltagande.  
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8. Sanningskriterier 
I detta avsnitt presenteras de kriterier som påvisar studiens trovärdighet och kvalitet.  

8.1 Sanningskriterier 
 
För att granska forskning är de tre kriterierna; reliabilitet, replikerbarhet och validitet vanliga 
i kvantitativ forskning. Däremot, inom kvalitativa studier, används istället de fyra kriterierna; 
Tillförlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering (Bryman, 2011, s.51). 

Tillförlitlighet 
Detta kriterium handlar om hur trovärdiga resultaten är (Bryman, 2011, s.51). För att en studies 
resultat ska anses vara tillförlitliga ska studien ha följt uppsatta regler. Resultaten ska även 
uppvisas till de personer som varit delaktiga i undersökningen. Detta för att personer som 
används i studien ska få möjligheten att granska att de framställs på ett trovärdigt och rättvist 
sätt (Bryman, 2011, s.355). Samtliga respondenter som deltagit i studien gavs en möjlighet att 
läsa igenom empirikapitlet innan publicering, vilket stärker tillförlitlighetskriteriet i studien. 
Endast en av respondenterna ville läsa igenom empirin för att se hur hen hade blivit framställd 
i uppsatsen, varpå vi fick ett godkännande att publicera det vi skrivit om respondenten. Övriga 
respondenter valde att godkänna publicering utan att granska empirikapitlet.  

Överförbarhet 
Bryman (2011, s.355) menar att inom kvalitativ forskning studeras ofta en mindre grupp med 
vissa gemensamma egenskaper. Ofta handlar det om att skapa ett djup och förståelse för de 
man studerar och inte som i kvantitativ forskning där man vill uppnå en bredd. Vidare menar 
Bryman (2011, s.355) att det inte är möjligt att generalisera resultatet i en kvalitativ studie. 
Överförbarheten inom kvalitativa studier handlar därför mer om hur djupt och detaljerat datan 
presenteras. Vi anser att resultatet i vår studie inte är direkt överförbart till hela generation X, 
eftersom att åtta individer inte kan representera en hel generation. Vårt fokus har varit att skapa 
förståelse snarare än att skapa en bredd.  Däremot tror vi att vårt resultat kan komma till nytta 
även om resultatet inte är generaliserbart eftersom att kollaborativ konsumtion i form av 
kläduthyrning är ett relativt nytt och outforskat område i dagsläget.  

Pålitlighet 
Pålitligheten innefattar att studien har framställt en fullständig redogörelse av alla delar i 
studien (Bryman, 2011, s.355). Vi har under hela forskningsprocessen framfört och motiverat  
de val som gjorts i studien. Det faktum att vi har haft en genomgående transparens i våra 
ställningstaganden ökar pålitligheten i studien. För att säkerställa kriteriet ytterligare har vi låtit 
utomstående parter läsa igenom arbetet med jämna mellanrum. Detta för att få feedback och 
för att konstatera att uppsatsen är tillräckligt lättläst för personer som tidigare inte har någon 
erfarenhet inom ämnet. En faktor som skulle kunna ifrågasättas av läsaren är att urvalet av 
respondenter inte inkluderat någon som tidigare haft erfarenhet av konceptet. Vi är medvetna 
om att studien hade kunnat uppvisa ett annat resultat om studien gjorts med respondenter med 
tidigare erfarenheter. Då konceptet som studeras i uppsatsen relativt nytt, vilket begränsat våra 
möjligheter att hitta personer som tidigare deltagit i konceptet. Vi hade med större sannolikhet 
kunnat nå sådana respondenter om vi haft fler individer bosatta i södra Sverige, där konceptet 
fått större framfart. Däremot då studiens syfte är att identifiera vilka motiv och attityder 
personer har till konceptet så är det inte lika avgörande att vi har valt respondenter utan 
erfarenhet. Om syftet istället hade varit att studera vad som gjort att personer valt att delta eller 
inte delta hade det fått en annan betydelse. Däremot är vi medvetna om att det kan svårt att ha 
format en attityd mot något som man aldrig har testat.  
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Konfirmering 
Bryman (2011, s.355) belyser att forskaren måste säkerställa att dennes egna värderingar inte 
medvetet påverkat resultatet. Forskaren ska vara objektiv och inte medvetet låta varken 
teoretisk inriktning eller egna värderingar påverka slutsatserna. Genom att vi har använt en 
kvalitativ forskningsmetod så har vi kommit nära studien. Detta kan göra att det kan bli svårare 
att vara objektiv. Vi har försökt vara tydliga med att beskriva hur vi gått tillväga i studien. Vi 
har också försökt stärka kriteriet genom att ha med punkten förförståelse, där vi beskriver 
tidigare erfarenheter och hur de kan komma att påverka studien. Vi har under studiens gång 
hela tiden strävat efter att hålla våra egna värderingar och åsikter borta från studien. 
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Appendix 1 – Intervjuguide 
Nr Fråga Tema 

1 
Kan du börja med att berätta lite om dig själv?  
- Namn 
- Ålder 
- Intressen 
- Sysselsättning 
 

Generellt om respondenten 

2 
Kan du berätta lite om dina shoppingvanor gällande 
moderelaterade varor? Exempelvis hur och när du 
brukar handla. 

Generellt om respondentens 
tidigare konsumtion 

3 
Händer det att du köper modevaror för specifika 
tillfällen?  
- Om ja, vad kan det vara för tillfällen? 

Generellt om respondentens 
tidigare konsumtion 

4 Vilka faktorer är avgörande när du köper en 
modevara? 
- Finns det några faktorer som är mindre avgörande i 
ditt val? 

Generellt om respondentens 
tidigare konsumtion 

5 Hur ställer du dig till att följa trender? 
- Var hittar du inspiration när du införskaffa 
modevaror? 

Generellt om respondentens 
tidigare konsumtion 

6 Avstår du ibland från att köpa modevaror du 
egentligen vill ha?  
- Om ja, varför? 

Generellt om respondentens 
tidigare konsumtion 

7 
Hur ser du på att handla på second hand eller 
begagnade kläder?  
-Vad är det som gör att du känner så? 

Generellt om respondentens 
tidigare konsumtion 

8 
Berätta vilka upplevelser du har av att hyra? 
Exempelvis bil, boende, sportutrustning. 
- Om ja, hur upplevde du det? 
- Om nej, skulle du kunna tänka dig att hyra? 

Kollaborativ konsumtion 

 Förklarar konceptet kläduthyrning: “Konceptet 
kläduthyrning innebär att du som kund kan hyra 
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utvalda klädesplagg för exempelvis vardagliga 
aktiviteter, fester eller anställningsintervjuer. Du hyr 
ett plagg i cirka en veckas tid och betalar en summa 
pengar som motsvarar den tiden du hyr plagget. När 
du lämnar tillbaka plagget sköter företaget tvätt av 
plagget.“ 

9 Har du hört talas om konceptet att hyra kläder i 
fysiska butiker förut? 
- Vad tänker du om konceptet? Varför? 
- Vet du om det är möjligt att hyra kläder i fysiska 
butiker i den stad där du bor? 

Kollaborativ konsumtion 

10 Har du hyrt kläder i fysiska butiker någon gång? 
- Om ja, hur upplevde du det? 
- Om nej, skulle du kunna tänka dig att göra det? 

- Varför/Varför inte? 

Kollaborativ konsumtion 

11 Vi säger att du bestämmer dig för att testa 
hyrkonceptet, vilka modevaror skulle du kunna tänka 
dig att hyra? 
- Finns det några varor du inte skulle kunna tänka dig 
att hyra? 
- Varför inte? 
 

Attityder 

12 Vad upplever du att det finns för fördelar med att 
hyra kläder? 
- Och nackdelar? 

Attityder 

13 
Hur stor del av din garderob uppskattar du att du 
använder kontinuerligt? 
-Hur känner du kring det? 

Attityder 

14 
Hur upplever du att det är att äga det du använder?  
- Vad är det som gör att du känner så? 
- Tror du att du skulle känna annorlunda om du 
istället hyrde dina kläder? 

Attityder 

15 Vilka faktorer är avgörande för att du ska hyra 
modevaror? 

Motiv  

16 
Föreställ dig att dina vänner eller familj uttrycker sig 
negativt/positivt om konceptet att hyra kläder, hur 
reagerar du då? 

Motiv  
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- Varför tror du att du skulle reagera på det viset?
  

17 
Hur skulle du beskriva dig själv utifrån din klädstil? 
- Tror du att andra skulle beskriva dig på samma sätt? 

Motiv  

18 
Vi leker med tanken att du har hyrt ett klädesplagg 
till en tillställning och flera på festen frågar dig var 
du har köpt plagget, beskriv hur du reagerar? 
- Varför tror du att du reagerar så? 

Motiv 

19 
Hur reagerar du när du ser att någon på samma 
tillställning har en likadan tröja som dig? 
- Varför tror du att du reagerar så? 

Motiv 

20 Hur känner du inför att använda samma plagg under 
flera tillfällen i rad? 
-Varför känner du så? 

Motiv 

21 
Vi tänkte börja avrunda, men vill bara ställa en sista 
fråga. 
 
Har du något du vill tillägga innan vi stänger av 
inspelningen? 

Annars skulle vi bara vilja tacka för hjälpen! 

Avslutande fråga 
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Appendix 2 - Introduktionsbrev 

Hej!  

Tack för att du tar dig tid och hjälper oss med vår uppsats! 

Vi skriver just nu vårt examensarbete på civilekonomprogrammet vid Handelshögskolan Umeå 
universitet och studerar attityder och motiv till att hyra moderelaterade varor. Vi vill särskilt 
studera hur människor födda mellan 1961 och 1980 upplever denna form av konsumtion. För 
att kunna besvara denna fråga så behöver vi din hjälp. Du är intervjudeltagare i denna uppsats 
eftersom du är född mellan åren 1961-1980, är modeintresserade samt köper moderelaterade 
varor. 

Vi vill utföra intervjun på det sätt som passar dig, det kan vara via videosamtal eller över 
telefon. Din medverkan är frivillig och du kan när som helst välja att avbryta intervjun utan att 
ange orsak. Intervjun kommer genomföras under ljudinspelning för att underlätta dataanalysen 
och för att inte missa något viktigt. Alla dina svar kommer behandlas konfidentiellt och du 
kommer att vara anonym. Ljudfilen kommer att raderas efter transkribering och ingen 
utomstående part kommer ta del av materialet. Vid önskemål har du möjlighet att granska och 
godkänna dina intervjusvar innan publicering.  

Vi kommer att utgå från en så kallad intervjuguide där vi har förberett ett antal frågor som 
uppskattningsvis kommer att ta ungefär 30 minuter att besvara. Uppsatsen kommer sedan att 
publiceras i Umeå Universitets uppsatsdatabas. Vi vill gärna genomföra intervjuerna under 
vecka 13-14. Återkom med tid och datum som passar dig. 

Vi är tacksamma för att du vill medverka.  
Vid eventuella frågor, tveka inte att höra av dig till oss.  

     

Elin Abrahamsson                                                Hanna Gustafsson 
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