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SAMMANFATTNING 

 
Våra produktions- och konsumtionsmönster står för en stor del av världens miljöproblem idag, och 

klädindustrin är i många avseenden en del av dessa, med stor förbrukning av vatten och energi, 

utsläpp av växthusgaser och andra föroreningar samt med affärsmodeller som uppmuntrar till 

konsumtion. För att åstadkomma en förändring behövs alternativa affärsmodeller som underlättar för 

konsumenter att välja hållbart. I den här rapporten undersöks därför om företaget Rent-a-Plagg AB, 

som hyr ut kläder och utrustning för skidåkning och friluftsliv från varumärken som tar socialt och 

miljömässigt ansvar, kan bidra till hållbara konsumtionsmönster genom sin alternativa affärsmodell 

med funktionsförsäljning.  

Med avstamp i tidigare forskning kring drivkrafter och motiv bakom konsumtionsbeteende har Rent-

a-Plaggs affärsmodell studerats genom att intervjua en av delägarna. Hållbarheten i verksamheten har 

sedan utvärderats genom en jämförelse mellan ett typiskt uthyrningsplagg och ett likvärdigt köpt 

plagg, avseende energiförbrukning och CO2-utsläpp per användning under plaggens förväntade 

livstid. Uträkningarna baseras på grova uppskattningar och antaganden utifrån offentligt tillgängliga 

datakällor, statistik från första verksamhetsåret samt intervjuer med en av Rent-a-Plaggs delägare.  

Resultaten visar att även om Rent-a-Plagg jobbar aktivt med att överbrygga invanda 

konsumtionsmönster, genom att framhäva de ekonomiska och praktiska fördelarna, och fungera som 

valarkitekt för högkvalitativa produkter som håller länge, blir energi- och CO2-besparingarna inte så 

stora vid uthyrning jämfört med köp. För att det ska löna sig ur energi- och CO2-synpunkt krävs att 

uthyrningsplaggen i snitt hyrs ut minst 11 – 15 gånger, under förutsättning att det köpta plagget 

används max 10 gånger under sin livstid. Om plaggen hyrs ut 30 gånger, vilket motsvarar dess 

förväntade livstid, skulle dessa förutsättningar ge en energibesparing på ca 60 %. Av alla uthyrningar 

av plagg under första verksamhetsårets motsvarar det en CO2-besparing på ca 260 kg per år, om man 

bortser från transporter för utkörning och hämtning.  

Men för att förstå vilka effekter Rent-a-Plaggs affärsmodell kan ha i det stora perspektivet och avgöra 

om den verkligen kan bidra till hållbara konsumtionsmönster behövs mer omfattande undersökningar 

som tar hänsyn till betydligt fler faktorer än de som ingått i denna rapport.  
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ABSTRACT 
 

Our production and consumption patterns accounts for a large proportion of the world's 

environmental problems today, and the clothing industry is in many ways a part of this with high 

consumption of water and energy, releases of GHG- and other emissions, and with business models 

that encourage consumption. In order to achieve a change, alternative business models are required, 

that help consumers make sustainable choices. This report therefore investigates if the company Rent-

a-Plagg Ltd., which rent out clothing and equipment for skiing and outdoor activities from brands 

that takes social and environmental responsibility, can contribute to sustainable consumption patterns 

through their alternative business model with need fulfillment sales. 

Building on previous research on the driving forces and reasons behind consumer behavior, the 

business model of Rent-a-Plagg has been studied by interviewing one of the owners. The 

sustainability of the operation has then been evaluated by comparing a typical rental garment and a 

similar purchased garment, regarding energy consumption and CO2 emissions per use, during their 

expected lifetime. The calculations are based on rough estimations and assumptions from publicly 

available data sources, data from the first year of operation and interviews with one of the owners of 

Rent-a-Plagg. 

The results show that although Rent-a-Plagg is working actively when to overcome ingrained 

consumption patterns, like highlighting the economic and practical benefits and serve as choice 

architect for high-quality products that lasts for a long time, the energy- and CO2 savings are not that 

great for renting compared to purchasing. For the business to lead to an environmental benefit in the 

aspect of savings in energy and CO2, the garments are required to be rented at least 11 - 15 times in 

average, provided that the purchased garment is used up to 10 times during its lifetime. If the rental 

garments are rented out 30 times, which represents their expected lifetime, these conditions provide 

an energy saving of about 60%. Av all the garment rentals during the first year of operation, this 

corresponds to a CO2 saving of around 260 kg per year, when disregarding transports for distribution 

and collecting.  

But to fully understand what effects of the business model of Rent-a-Plagg can have in the big picture 

and decide whether it can really contribute to sustainable consumption patterns, more extensive 

studies are required that take many more factors into account than those included in this report. 
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INLEDNING 

 
Många av de miljöproblem världen står inför idag har sitt ursprung i våra produktions- och 

konsumtionsmönster som många gånger ter sig ohållbara, vilket vi i västvärlden framför allt är 

ansvariga för genom vår handel med andra länder. Bara i Sverige motsvarar importen ett värde på 

hela 40 % av BNP (Naturvårdsverket 2008), vilket innebär att en stor del av miljöpåverkan från vår 

konsumtion sker i andra länder. Om vi fortsätter konsumera i den takt som vi gör idag skulle det 

krävas två jordklot till år 2030 (WWF 2012).  Men vi har som bekant bara ett jordklot och med en 

växande befolkning och utarmning av jordens resurser minskar därför det ekologiska utrymmet som 

var och en av oss har till förfogande.  

Både FN:s miljöprogram UNEP (2012) och EU:s miljöbyrå (European Environment Agency (EEA) 

2012) arbetar strategiskt för att möta dessa globala konsumtionsproblem och menar att även om 

regeringar och politiska beslutsfattare spelar en viktig roll i övergången till hållbar produktion och 

konsumtion, krävs det en samverkan med både företag och samhället för att fullt ut angripa 

problemet. Mont, Power, Heiskanen och Kuusi (2013, s. 12) menar också att ”hållbarhet måste ses som 

en grundläggande nödvändighet och inte som en valmöjlighet i butiken”. För att åstadkomma detta 

behövs alternativa affärsmodeller som underlättar för konsumenter att välja hållbart. Samtidigt kan 

det kräva beteendeförändringar hos konsumenten, vilka kan vara svåra att åstadkomma, eftersom det 

är många olika faktorer som styr våra konsumtionsmönster (Larsson red. 2015).  

Klädindustrin är i många avseenden en del av denna ohållbara konsumtion, med stor förbrukning av 

vatten och energi, utsläpp av växthusgaser, andra föroreningar och gifter samt förknippad med 

sociala problem under tillverkningsprocessen (Madsen, Hartlin, Perumalpillai, Selby & Aumônier 

2007). Även om många varumärken börjat tagit mer ansvar inom hållbarhetsfrågor, har många ändå 

en affärsmodell som uppmuntrar till konsumtion. Därför syftar denna rapport till att undersöka om 

en alternativ affärsmodell inom klädbranschen kan påverka konsumenters beteende till att bli mer 

hållbara. 
 

Syfte 

Syftet är att studera uthyrningsföretaget Rent-a-Plagg AB och deras affärsmodell för att undersöka om 

den kan bidra till hållbara konsumtionsmönster, med energiförbrukning och CO2-utsläpp som 

indikatorer. 

 

Mål 

Undersöka Rent-a-Plaggs affärsmodell och strategier för att identifiera viktiga faktorer som kan 

möjliggöra hållbara konsumtionsmönster. 

Utvärdera hållbarheten i Rent-a-Plaggs affärsmodell genom att undersöka hur många gånger ett 

typiskt uthyrningsplagg behöver hyras ut för att det ska ge en vinst i energiförbrukning och CO2-

utsläpp jämfört med ett motsvarande köpt plagg. 
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Metod 

Den här studien utgörs av en enfallsstudie på Rent-a-Plagg AB med två analysenheter: affärsmodellen 

och dess hållbarhetsaspekt.  

Affärsmodellen 

Till grund för analysen av Rent-a-Plaggs affärsmodell och strategier har intervjuer med delägaren 

Magnus Sellberg genomförts under våren 2015. Intervjuerna har skett via personliga möten, telefon 

och e-post. Rent-a-Plaggs hemsida och deras egen sammanställda statistik från försäljningen har också 

använts för datainsamling.  

Hållbarhetsanalys 

För att utvärdera hållbarheten i Rent-a-Plaggs verksamhet har en jämförelse gjorts mellan ett typiskt 

uthyrningsplagg och ett likvärdigt köpt plagg, avseende energiförbrukning och CO2-utsläpp under 

plaggens livstid. För att energiförbrukningen ska fördelas rättvist räknas den per användning, 

eftersom både de uthyrda plaggens gemensamma livstid och de köpta plaggen håller längre än ett 

verksamhetsår och alltså inte ska belastas för hela livstidens energiförbrukning vid ett 

uthyrningstillfälle respektive ett köp. Uträkningarna baseras på grova uppskattningar utifrån 

offentligt tillgängliga datakällor, statistik från första verksamhetsåret och intervjuer med Magnus 

Sellberg1 samt Electrolux tekniska support2. Beräkningarna utgår ifrån generella antaganden, som 

beskrivs nedan under respektive underrubrik. Mer detaljerade uppgifter och uträkningar finns i 

Appendix. 

Rent-a-Plaggs verksamhet 

Då majoriteten av Rent-a-Plaggs uthyrningar är skidkläder och skalplagg har ett medelvärde kring 

företagets statistik för dessa plagg använts som utgångspunkt. Exempelplagget antas vara en jacka 

eller byxa av skid- eller skalplagg och väga ett kg, d.v.s. ett förenklat medelvärde av vad en byxa och 

en jacka väger, beroende på modell och storlek.  

Eftersom företaget endast funnits på marknaden i drygt 14 månader, är det svårt att uppskatta hur ett 

normalt verksamhetsår kommer att se ut. För att delvis kompensera för detta har uppgifterna från 

denna period antagits gälla för 12 månader, d.v.s. ett kalenderår.  

Exempelplagg uthyrning  

Hur länge produkterna kan hyras ut är i dagsläget oklart eftersom alla uthyrda produkter fortfarande 

är i omlopp. För kläderna är det tvätten och hanteringen efteråt som sliter mest, så det är till största 

del antal uthyrningar som påverkar livslängden, inte det totala antalet dagar de används. Detta 

speciellt eftersom de flesta uthyrningar idag är under sju dagar och plaggen tvättas efter varje 

uthyrning.  Eftersom flera jackor och byxor har hyrts ut ca 30 gånger utan märkbar förslitning, antas 

exempelplagget ha en förväntad livslängd på 30 uthyrningar i genomsnitt, i och med att en del plagg 

troligen håller fler medan andra håller färre uthyrningar. Plaggen tvättas i 30°C i 20 min på 

kortprogram i industrimaskiner och impregneras i snitt efter var fjärde tvätt. Impregneringen innebär 

samma program i tvättmaskin igen samt 20 min i torktumlare på lägsta temperaturen 50°C3. Varje 

maskin rymmer ca fem plagg och i regel tvättas maskinerna fulla, vilket är utgångspunkten för 

beräkningarna.  

                                                           
1 Magnus Sellberg, delägare till Rent-a-Plagg, intervjuer under våren 2015. 
2 Electrolux tekniska support, telefonsamtal den 14 maj 2015. 
3 Ibid. 
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Exempelplagg köp 

Uppgifter om exempelkundens konsumtionsbeteende och tvättvanor baseras på en kvalificerad 

gissning från författaren samt Rent-a-Plaggs ägares tidigare och nuvarande erfarenhet i branschen. 

Exempelkunden antas tillhöra Rent-a-Plaggs målgrupp och ha behov av friluftskläder i begränsad 

omfattning, t.ex vid semesterresor i fjällvärlden. Det köpta plagget antas därför användas i snitt två 

gånger per år, med en livslängd på fem år, vilket innebär 10 användningar per livstid. Tvätt beräknas 

till en gång per livstid i hushållstvättmaskin på 40°C på normalprogram och ingen impregnering. 

Även om ett köpt plagg skulle kunna användas betydligt fler gånger än så, beräknas ändå inte antalet 

tvättar bli fler och därför inte påverka hållbarhetsuträkningen. Antalet tvättar skulle kunna anses lågt 

räknat, men har ändå valts för att inte påverka utfallet av resultatet till fördel för uthyrningsplaggen. 

Transporter för resor till och från butik för inköp av plagget ingår inte i beräkningarna då dessa varit 

svåra att uppskatta.  

Energiförbrukning användningsfas 

Energiförbrukningen för tvättmaskin och tumlare baseras på uppgifter från Energimyndigheten 

(2013b) för det köpta plagget, Electrolux tekniska support4 för uthyrningsplagget samt Laitala, Boks 

och Klepp (2011) för skillnad i energiåtgång vid olika tvättemperaturer för båda plaggen. För 

torktumling har liknande antaganden som för tvätt gjorts gällande energiåtgång vid olika 

temperaturer, eftersom uppgift om detta saknas.  

CO2-förbrukning användningsfas 

CO2-förbrukningen för tvättmaskin och tumlare baseras på ett medelvärde av Nordisk elmix mellan år 

2005-2009, d.v.s. 125g CO2-ekv/kWh, enligt rekommendation från Energimyndigheten (2013a), 

eftersom elhandeln i Sverige ingår i en gemensam Nordisk marknad.   

Produktionsfas 

Produktionsfasens energiförbrukning och CO2-utsläpp baseras på uppgifter från en polyesterjacka 

(Steinberger, Friot, Jolliet & Erkman 2009) ur ett livscykelperspektiv från råvara till färdigt plagg 

inklusive transport till butik. Eftersom denna jacka är tillverkad i liknande material som Rent-a-Plaggs 

skid- och skalkläder från Bergans och dessutom är producerad i Kina precis som en stor del av 

Bergans kläder (Bergans 2015) har uppgifterna används rakt av. Dock är osäkerheten kring 

polyesterjackans uppgifter stor från början, ca 50 %, (Steinberger et al. 2009) p.g.a. svårigheten att hitta 

specifika data, vilket gör osäkerheten i antagandena för Rent-a-Plaggs del ännu högre. En kontroll mot 

en rapport om polyesterkläder generellt (Woolridge, Ward, Phillips, Collins & Gandy 2006) har också 

gjorts, men då denna hade en högre förbrukning samt ingen angiven källa på uppgifterna, valdes 

ändå polyesterjackan som utgångspunkt för att inte gagna resultatet till fördel för Rent-a-Plagg.  

Transporter Rent-a-Plagg 

Transporterna för utkörning och hämtning av uthyrningsprodukterna sker till hälften till fots och till 

hälften med Rent-a-Plaggs (ägarnas privata) etanolbil med en bränsleförbrukning på ca 1,0 liter per 

mil av bränslet E85. En uppskattning av antalet mil och körningar med etanolbilen under första 

verksamhetsåret har gjorts och fördelats på det totala antalet uthyrda produkter (plagg och 

utrustningar), vilket direkt översatts som ett antaget medelvärde till samma antal kg. Ingen hänsyn 

har tagits till att denna förbrukning är per år, utan har direkt översatts till att ingå i varje plagg under 

sin livstid, även om detta egentligen skulle innebära fler transporter per plagg. Energiförbrukningen 

                                                           
4 Electrolux tekniska support, telefonsamtal den 14 maj 2015. 
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från transporterna ingår inte i beräkningarna och inte heller transporter och utsläpp från leveranser 

till Rent-a-Plagg för inköpta produkter, då dessa varit svåra att uppskatta.  

CO2-utsläppen från transporterna baseras på siffror över CO2-utsläpp från E85 på den faktiska 

bränslemixen ur ett livscykelperspektiv från källa till hjul (Miljöfordon 2014).  

Avgränsningar 

Hållbarhetsanalysen utvärderar endast skillnaden i energiförbrukning och CO2-utsläpp mellan det 

köpta och det uthyrda exempelplagget. Utsläpp av andra luftföroreningar som NOx och SO2, samt 

användningen och utsläpp av kemikalier ingår inte i undersökningen, då dessa är svåra att uppskatta. 

Vattenförbrukning och föroreningar av vatten ingår inte heller. 

I uträkningarna för miljöpåverkan ingår varken uthyrningen av utrustning, övriga klädesplagg än 

exempelplagget samt service i beräkningarna, förutom i mängden CO2-utsläpp från Rent-a-Plaggs 

transporter som fördelats på snittuthyrningar av samtliga produkter i verksamheten. 

Med plaggens livslängd avses från tillverkning till sista dagen för användning för förstahandskunden 

i det köpta plaggets fall, och för uthyrningsplagget till sista användningsdagen för uthyrning med 

samma höga kvalitetskrav som från starten. Eftersom både det köpta plagget och uthyrningsplagget 

kan ingå i likvärdiga återanvändningsfaser efter ”förstahandskundens” användning, ligger dessa faser 

utanför systemgränsen för undersökningen.   

BAKGRUND 
 

Hållbar konsumtion  

Att definiera hållbar konsumtion är ett komplext problem eftersom dessa varierar beroende på vilket 

miljöproblem som avses. Den definition som FN:s miljöprogram UNEP utgår ifrån och anser vara den 

mest accepterade, kommer från Oslosymposiet för hållbar konsumtion som det Norska 

miljödepartementet höll 1994 (Norges miljödepartement 1994 se UNEP 2012, s. 19). Definitionen 

innebär att användningen av tjänster och produkter ska svara mot grundläggande behov och ge en 

bättre livskvalitet, samtidigt som användningen av naturresurser, giftiga material och utsläpp från 

avfall och föroreningar minimeras under hela livscykeln, så att kommande generationers behov inte 

äventyras. Kärnan är alltså ett livscykelperspektiv som kräver ett holistiskt förhållningssätt (ibid). Det 

är FN:s definition, med energiförbrukning och CO2-utsläpp som indikatorer, som denna rapport 

kommer utgå ifrån.  

Miljöproblem inom klädindustrin  

Produktionen av kläder är förknippad med många miljöproblem med stor förbrukning av vatten och 

energi, utsläpp av växthusgaser som koldioxid (CO2), försurande ämnen som svaveldioxid (SO2) och 

kväveoxider (NOx) samt miljö- och hälsofarliga kemikalier och ämnen som t.ex organiska miljögifter 

(Muthu red. 2014). Exakt vilka kemikalier som används samt vilka miljöproblem de orsakar är svårt 

att uppskatta eftersom det både råder brist på kunskap och statistik (Naturvårdsverket 2010; 

Steinberger et al. 2009), samt att kontrollen av kemikalier i många av produktionsländerna är 

outvecklad (Naturvårdsverket 2010). Energiförbrukning däremot, är en av de största kostnaderna 

inom textilindustrin, vilket gör det ganska lätt att få tag på uppgifter (Muthu red. 2014). Under 2008 
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uppskattas t.ex den globala produktionen av textilier ha stått för en elförbrukning av över 1000 

miljarder kWh. Ändå är det användningsfasen som många gånger anses stå för den största 

energiförbrukningen under ett klädesplaggs livscykel (Steinberger et al. 2009), men detta varierar 

beroende på material och typ av plagg. En studie (ibid) visar t.ex att användningsfasen stod för 70 % 

av energiförbrukningen under en bomullst-shirts livstid och bara för 30 % för en polyesterjacka. Den 

stora skillnaden mellan dessa båda plagg beror på att t-shirten tvättas 50 gånger under sin livstid, 

medan jackan bara tvättas sex gånger.  

Hur mycket CO2-utsläpp energiförbrukningen orsakar beror på vilken energikälla som används och 

framför allt mängden fossila bränslen (ibid). Även om Sverige i första hand ingår i en Nordisk 

elmarknad med en elproduktion som ger upphov till ungefär 125g CO2-ekv/kWh (Energimyndigheten 

2013a), bedriver vi också handel med Tyskland och Polen (Energimyndigheten 2015) som ingår i en 

Europeisk elmix som ger upphov till ca 400g CO2-ekv/kWh (Gode, Byman, Persson & Trygg 2009). En 

ökad energiförbrukning i Sverige kan därför innebära en minskad export av förnyelsebart producerad 

el till Europa, där elproduktionen till stor del kommer från kol vilket innebär mer CO2-utsläpp totalt 

sett (Svensk energi 2012). 

 

Hållbara affärsmodeller 

Eftersom företag spelar en viktig roll för att möjliggöra hållbara konsumtionsmönster, har FN:s 

miljöprogram UNEP och Wuppertal Institute Collaborating Centre on Sustainable Consumption and 

Production (CSCP) i samarbete med Stockholms miljöinstitut (SEI) identifierat olika strategier för att 

hjälpa företag att frikoppla konsumtionen från miljöförstöring och överutnyttjande av naturresurser 

(Groezinger & Tunçer 2010).  

En av dessa strategier är att övergå till tjänsteinriktade affärsmodeller som fokuserar på 

funktionsförsäljning istället för produktförsäljning. Exempel på detta är uthyrning, leasing och 

delande. Groezinger och Tunçer (2010) menar att en övergång till tjänster istället för varor kräver en 

affärsmodell med en helt annan struktur och strategier, samt en nära relation mellan företag och 

konsumenter. Det sistnämnda är för att möjligheten att påverka ska bli större eftersom det är extra 

viktigt att förstå konsumenternas behov när tjänster ska ersätta varor, samt att detta ofta innebär ett 

förändrat tankesätt hos både konsumenter och företag (ibid).  

Även om en alternativ affärsmodell lyckas minska miljöpåverkan jämfört med en traditionell, innebär 

inte det automatiskt att den totala miljövinsten blir lika stor. En studie inom second handbranschen 

(WRAP 2012) visar att andelen second handköp som ersätter nytillverkade produkter bara är 28 % för 

textilier. Det beror på en rekyleffekt där de sparade pengarna går till köp av flera plagg eller andra 

produkter med negativ miljöpåverkan istället. Watson, Kiørboe, Palm, Tekie, Harris, Ekvall, 

Lindhqvist och Lyng (2014) menar att man bara kan förvänta sig en 100 % ersättningseffekt när ingen 

ekonomisk besparing av köpet görs. Naturvårdsverket (2008) menar också att en minskad utgift för 

”shopping” skulle kunna leda till en rekyleffekt om pengarna istället läggs på t.ex resor. Men det kan 

även vara tvärtom. Om resandet minskar eller blir billigare genom klimatsnåla alternativ kan 

pengarna istället läggas på inköp av fler varor, vilket de menar ofta sker när man får pengar över 

(ibid).   

http://www.scp-centre.org/
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Konsumtionsbeteende 

För att förstå hur man uppnår hållbara konsumtionsmönster är det viktigt att förstå vilka drivkrafter 

som ligger bakom konsumtionsbeteendet. Dessa kan delas in i två huvudkategorier som samspelar 

med och påverkar varandra (Larsson red. 2015). Den första är marknadens utbud och pris. Ett 

exempel på ohållbar och resurskrävande konsumtion är när de verkliga kostnaderna inte är 

inkluderade i priset, vilket gör produkterna billigare, vilket i sin tur ökar efterfrågan (European 

Environment Agency (EEA) 2012). Den andra kategorin är interna och externa faktorer för individen, 

som t.ex kunskap, behov, vanor och attityder samt sociala och kulturella normer (Akenji 2014).  

Konsumenter agerar alltså inte bara utifrån fria val utan är ofta inlåsta i konsumtionsmönster från 

samhällsstrukturer (Jackson 2005). Den sociala och kulturella påverkan kommer främst från 

omgivningens livsstilar, d.v.s. från familj, vänner och kollegor, men även från media (EEA 2012). Vår 

önskan att både tillhöra gruppen och förstärka vår status inom den, tar sig ofta uttryck i ägandet av 

materiella ting för att skapa vår identitet (Mont & Power 2010).  Men i vissa grupper kan även mindre 

materialistiska värden anses vara status (Jackson 2005).   

Som individer drivs vi ofta mer av våra begär och önskningar än våra verkliga behov och rationella 

val (EEA 2012), vilket media och reklam ofta anspelar på genom att ständigt skapa nya behov för nya 

produkter. Speciellt när de basala behoven redan är uppfyllda, som de är för de flesta i Europa (ibid). 

Vanor spelar också en stor roll, och är svårare att ändra på ju oftare vi upprepar dem (Jackson 2005). 

Att leva hållbart enbart genom individuella ansträngningar är svårt, när en hållbar livsstil inte är en 

del av den sociala normen (Jackson 2009). För att skapa förändring behöver man alltså påverka både 

den sociala kontexten och de faktorer som påverkar individuella val (Jackson 2005).  

Och precis som Jackson betonar också Mont et al. (2013) vikten av att bygga positiva sociala normer 

som stödjer hållbara val i vardagen, för att kunna skapa hållbara konsumtionsmönster. De menar 

också att företag, precis som politiker och andra beslutsfattare, agerar valarkitekter genom att styra 

konsumenternas valmöjligheter.   

Och kanske börjar de hållbara valen bli mer accepterade, i alla fall i Sverige. Enligt Sustainable Brand 

Insight (SBI) (2015) som är ett insynsföretag som varje år genomför varumärkesundersökningen 

Sustainable Brand Index, som baseras på omfattande konsumentintervjuer, har intresset för hållbarhet 

ökat under 2015, både bland konsumenter och bland företag.  Attityderna och betalningsviljan för 

hållbara produkter har framför allt ökat bland de beteendegrupper som tillsammans representerar 67 

% av befolkningen (ibid). Även om dessa blivit mer medvetna och gör mer genomtänkta val för att 

minska sin konsumtion, menar SBI att det inte är starka värderingar inom hållbarhet som driver 

beteendet, utan mer allmänna saker som status, hälsa och säkerhet och en vilja att ”vara en bra 

människa” (SBI 2015, s.11). Andra saker som är viktiga vid köp för denna del av befolkningen är 

framför allt kvalitet och service, i kombination med antingen pris eller hållbarhet (ibid). 
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RESULTAT 

Fallbeskrivning av Rent-a-Plagg AB5 

Företaget Rent-a-Plagg AB, som ägs av Magnus Sellberg och Emelie Lundqvist, hyr ut kläder och 

utrustning för skidåkning och friluftsliv från kända varumärken som tar socialt och miljömässigt 

ansvar (Rentaplagg 2015b).  Företaget ligger i Åre och sortimentet innehåller bl.a. skalplagg, 

underställ, kängor, ryggsäck, sovsäck, tält, stormkök, snöskor och långfärdsskridskor.  

De erbjuder både skräddarsydda paket och hyr ut enstaka plagg samt erbjuder service i form av 

vallning av skidor, slipning av skridskor, tvättning och impregnering av funktions- och dunplagg, 

enklare lagning av kläder samt kängvård (Rentaplagg 2015d). Uthyrningen sker i olika former och 

består av dag- och veckohyra, byteshyra för barn som växer ur sin storlek, abonnemangshyra samt 

leasing av arbetskläder (Rentaplagg 2015a). Produkterna kan hyras i butiken i Åre, hämtas ut hos 

utvalda samarbetsparters, köras ut via hemleverans i närheten av Åre eller skickas över hela Sverige.  

Med affärsidén och affärsmodellens utformning vill Rent-a-Plagg skapa debatt och förändring kring 

konsumtion genom att påverka människors förhållningssätt till ägande. Visionen är att skapa 

användare istället för konsumenter, och därigenom ge kunderna möjlighet att fokusera på 

upplevelsen istället för att lägga tid, energi och pengar på inköp och vård av produkter som man bara 

använder några få gånger.  

Affärsmodell 

Figur 1 visar en översikt över Rent-a-Plaggs affärsmodell som den ser ut under våren 2015. En mer 

utförlig beskrivning över vad varje område innebär nu och i framtiden följer nedanför. 

Partners 

Leverantörer 

Hotell 

Konferensföretag 

Eventföretag 

 

 

Nyckelaktiviteter 

Uthyrning 

Service 

Försäljning 

Logistik 
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Värdeerbjudande 

Smidigt, enkelt, 
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Figur 1. Översikt över Rent-a-Plaggs affärsmodell som den ser ut våren 2015, enligt mallen Business Model 

Canvas, se Josefsson (u.å.) för vidare förklaring till modellens innebörd.   

 

                                                           
5 Följande kapitel baseras på intervjuer med Magnus Sellberg, delägare till Rent-a-Plagg, genomförda under våren 2015, om 

ingen annan källa anges.  
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Värdeerbjudande 

Rent-a-Plaggs affärsidé är att tillhandahålla ett smidigt, ekonomiskt och hållbart sätt för människor att 

njuta av sitt friluftsliv. De erbjuder ett helhetskoncept med ett brett utbud av uthyrning av kläder och 

utrustning för skidåkning och friluftsliv, för att nå en så stor kundgrupp som möjligt. Kunden har 

möjlighet att få plaggen och utrustningen levererade till sitt hotell där de hämtar upp och lämnar 

produkterna igen utan att behöva tänka på tvätt eller packning, utan kan istället fokusera på 

upplevelsen. Som ett exempel kostar de flesta skid- och skalplagg 250 Kr per plagg att hyra för en dag 

(Rentaplagg 2015c). För en vecka blir det 700 Kr (ibid), vilket blir ungefär en sjättedel till en åttondel 

av priset att köpa (Bergans 2015b)6.   

Om kunderna vill behålla produkterna efter att de hyrt dem, köps nya produkter in som skickas till 

kunden efteråt, så att hyresprodukterna kan fortsätta vara i omlopp och användas så länge som 

möjligt. Hittills har alla uthyrningsprodukter också funnits till försäljning. 

Även om valet av miljöanpassade produkter är en del av hela affärsidén, är det framför allt enkelheten 

och de ekonomiska fördelarna som kommuniceras till kunderna. Hittills är det inte många som angett 

hållbarhetsaspekten som skäl till att hyra, enligt Magnus.  

Nyckelaktiviteter 

Uthyrningen sker i olika former beroende på kund och önskemål, där dag- och veckouthyrningar 

utgör den största delen idag. Byteshyran för overall och skidställ till barnfamiljer, abonnemangshyran 

samt leasingen av arbetskläder har inte varit huvudfokus för verksamheten än så länge, men kommer 

satsas mer på, då en längre bindningstid ger en säkrare inkomst. Att erbjuda service i form av tvätt, 

vallning och slipning är mest för att locka kunder in i butiken och sprida medvetenhet kring 

hållbarhet och vikten av rätt skötsel för att produkterna ska hålla länge. Av serviceutbudet är tvätt av 

dunjackor, sovsäckar och funktionskläder det som kunderna hittills utnyttjat mest. 

Kundsegment  

De viktigaste kunderna är stora grupper från hotell- och konferensföretag, utländska gäster samt 

privatpersoner med bl.a. drop-in kunder som glömt plagg eller utrustning hemma. Men även 

barnfamiljer, företagskunder och studenter tillhör målgruppen. Ytterligare en kundgrupp är vana 

friluftsmänniskor som hyr antingen som ett komplement till det de redan har, eller för att testa nya 

produkter innan de köper dem.  

Partners  

Att välja leverantörer som tar miljömässigt och socialt ansvar är grunden för hela affärsidén och valet 

att satsa på nyproducerat istället för second hand beror främst på tre skäl; att garantera kvaliteten 

gentemot sina kunder ur funktionssynpunkt, att kunna välja miljöanpassade produkter samt att 

påverka branschen genom att ställa krav på sina leverantörer, och på så sätt trissa upp övergången till 

hållbar produktion. Även om de just nu jobbar mest med att påverka beteendet hos slutkunden och 

inte leverantörerna, finns detta ändå med som en strategi för framtiden. Några av leverantörerna är 

också lokala, vilket har valts för att göra det billigare och enklare att fixa reparationer, samt lättare få 

en närmare relation.  

                                                           
6 Prisexempel på skaljackan Glittertind Lady Jacket samt intervju med Magnus Sellberg, delägare till Rent-a-

Plagg, under våren 2015.  
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Viktiga samarbetspartners är aktivitetsbolag, konferensarrangörer, reseföretag och hotell. Än så länge 

hänvisar de sina kunder till Rent-a-Plagg vid behov, men i framtiden är de tänkta att fungera som 

ombud där Rent-a-Plaggs produkter och tjänster kan vara en del av deras egna erbjudanden.  

Kanaler  

Försäljning sker genom butiken, hemsidan och via hänvisning från samarbetspartners. Utlämning av 

produkter sker genom egen utkörning till stugor, hotell eller privatpersoner. Lokalt i Jämtland 

utnyttjas också bilkollektivet för distribuering av produkter. Senast i september 2015 kommer dock 

butikslokalen överlåtas till någon annan, eftersom den mest fungerat som ett skyltfönster utåt och för 

att snabbare etablera sig på marknaden, så då blir hemsidan och de framtida ombuden de enda 

kanalerna för direktförsäljning. Detta, tillsammans med en kommande expandering av företaget, 

innebär också att antalet transporter kommer att öka. En undersökning av möjligheterna att samarbeta 

med taxi i Åre, som ändå har många körningar till och från hotellen, samt att skriva avtal med 

fraktbolag med miljöpolicy för övriga Sverige pågår. 

I övrigt är sociala medier och mun till mun genom kunder en viktig kanal för kundkontakt och 

marknadsföring, som numera främst fokuseras på stora konferens- och eventgrupper. Deltagande i 

tävlingar för nya affärsidéer har också varit ett sätt att marknadsföra sig och få publicitet, vilket också 

skett då detta resulterat i att de vunnit flera priser.  

Kundrelationer 

Butiken har varit en viktig knutpunkt för att skapa goda kundrelationer och för att ha en fysisk plats 

för kunder att besöka. Direktkontakt sker även via telefon. Webbaserad betjäning finns via hemsidan, 

där kunder kan boka för dag- och veckohyra utan att behöva kontakta företaget direkt. I framtiden 

kommer ombuden spela en viktig roll för kundrelationerna, så en nära relation är viktigt att ha även 

med ombuden. 

Nyckelresurser 

Eftersom det är ägarna Magnus Sellberg och Emelie Lundqvists värderingar och arbetssätt som driver 

företaget framåt, är de en stor del av företagets nyckelresurser. Med många idéer och handlingskraft i 

kombination med olika fokus och arbetssätt kompletterar de varandra bra.   

Som nystartat företag är finansiell uthållighet ett viktigt fokus för att få rörelsen att gå runt långsiktigt. 

Därför läggs mycket fokus på att få mer kunskap kring logistik och avtal, då det är avgörande för att 

de ska kunna växa.  

Intäktsström 

Första verksamhetsåret omsatte företaget runt en miljon svenska kronor. Eftersom affärsidén är ett 

nytt koncept som innebär en beteendeförändring, räknar ägarna med två år innan de går med vinst. 

Första året togs ingen lön ut, då båda ägarna haft jobb eller studier vid sidan av, utan allt kapital 

återinvesterades i företaget för att köpa in nya produkter för att kunna växa. Till sommaren 2015 är 

planen att en av dem kan jobba mer eller mindre på heltid i företaget med lön.  

De största intäkterna har hittills kommit från dag- och veckouthyrning till konferens- och 

eventgrupper, men även försäljning har varit en viktig intäkt under uppstarten av företaget. 

Prissättningen för uthyrningen har reviderats många gånger och har landat i att för en veckohyra ska 

det ungefär kosta mellan en sjättedel till en åttondel jämfört med att köpa nytt. Men det beror mycket 

på vilken produkt det rör sig om. Ett par kängor håller betydligt längre och är lättare att reparera än 
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t.ex ett par byxor, som därför måste betala igen sig fortare. Även utrustning som tält och liggunderlag 

är lättare att laga eftersom det generellt sett inte är lika höga skönhetskrav för dem jämfört med t.ex en 

byxa eller en jacka.  

Hur priskänslig kunden är varierar dock, delvis beroende på vilket värde de finner i affärsidén.  För 

en del är enkelheten det primära och då accepteras i regel ett högre pris, medan andra ser till den 

ekonomiska fördelen, och då spelar givetvis priset en viktig roll.   

Försäljning och servicen är inget som ligger i fokus för omsättningen. Servicen har som tidigare 

nämnts mest använts i marknadsföringssyfte och försäljning har mest varit en strategi för att få med 

leverantörer på konceptet. Enligt Magnus var många skeptiska till företagsidén i början och en del till 

och med direkt avståndstagande, men nu när de sett att Rent-a-Plagg lyckats etablera sig på 

marknaden och insett att det är ett enkelt sätt att jobba för miljön, är inställningen mer positiv.  

Kostnadsstruktur 

Inköpen av produkter, framför allt kläder, står för den största kostnaden tillsammans med lokalhyran. 

När butiken stänger i september 2015 och verksamheten expanderar blir det dock istället 

personalkostnaderna som utgör en stor del av kostnaden.  

 

Hållbarhetsanalys 

Den jämförelse mellan ett typiskt uthyrningsplagg och ett likvärdigt köpt plagg som ligger till grund 

för utvärderingen av hållbarheten i Rent-a-Plaggs affärsmodell, har utgått från energiförbrukning och 

CO2-utsläpp per användning under plaggens förväntade livstid.  

Uthyrningsplagget och det köpta plagget, som antas vara en jacka eller byxa av skid- eller skalplagg 

till en vikt av ett kg, har samma energiförbrukning under produktionsfasen fram till butik. Den antas 

vara 62 kWh per plagg enligt data hämtad från en undersökning gjord på en polyesterjacka 

(Steinberger et al. 2009).   

Enligt antagandet att det köpta plagget används 10 gånger och med bara en tvätt under sin livstid, blir 

användningsfasens energiförbrukning 0,1 kWh per plagg (se Appendix för utförligare uträkning). 

Fördelat per användningstillfälle blir det endast 0,01 kWh, vilket i sammanhanget kan anses vara 

försumbart, och därför avrundas det köpta plaggets totala energiförbrukning per användningstillfälle 

till 6,2 kWh (se Tabell 1).  

Tabell 1. Energiförbrukning för ett köpt plagg under sin livstid och per användning vid 10 användningar, 

fördelat mellan produktionsfas (Steinberger et al. 2009) och användningsfas (Energimyndigheten 2013b; Laitala et 

al. 2011). 

Köpt plagg (1kg) Energi  

livstid 

(5 år) 

(kWh) 

Energi per 

användning 

10 användningar 

(kWh) 

Produktionsfas 62 6,2 

Användningsfas   

Tvätt  0,1 0,01 

Impregneringstvätt 0 0 

Impregneringstork 0 0 

Totalt  62,1 6,2 
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För uthyrningsplagget har användningsfasen större betydelse då plagget tvättas efter varje 

användning och impregneras efter var fjärde användning. Totalt står då användningsfasens 

energiförbrukning för 0,22 kWh per användningstillfälle (se Tabell 2 samt Appendix för utförligare 

uträkning).   

Tabell 2. Underlag för uträkning av energiförbrukning per användning för ett uthyrningsplagg fördelat mellan 

produktionsfas (Steinberger et al. 2009) och användningsfas7 (Laitala et al. 2011). 

Uthyrningsplagg  

(1 kg) 

Energi 

(kWh) 

 Produktionsfas totalt 62 

Användningsfas  

Tvätt per användning 0,11 

Impregneringstvätt  

per användning 

0,03 

Impregneringstork  

per användning 

0,08 

Användningsfas totalt 

per användning 

0,22 

 

För att se hur många gånger ett plagg behöver hyras ut för att det ska vara lönsamt ur energisynpunkt 

att hyra istället för att köpa, beräknas energiförbrukningen per användning vid olika antal 

uthyrningar (se Tabell 3). Eftersom energiförbrukningen från uthyrningsplaggets användningsfas är 

konstant, då varje användning kräver lika mycket energi för tvätt och impregnering, är det 

produktionsfasens energiförbrukning som fördelas och blir mindre ju fler gånger plagget hyrs ut. 

Jämförelsen med det köpta plagget visar att först efter 11-15 (för att täcka upp för osäkerheter) 

uthyrningar är energiförbrukningen per användning lägre för uthyrningsplagget jämfört med det 

köpta (se Figur 2). Detta beror på att produktionsfasens energiförbrukning per användning för de 

båda plaggen är lika vid samma antal användningar, men för uthyrningsplagget tillkommer en liten 

del för tvätt och impregnering. Vid en extra uthyrning blir den fördelade produktionens förbrukning 

lägre, vilket inte användningsfasen täcker upp och leder således till en energivinst.  

Tabell 3. Energiförbrukning per användningstillfälle för ett uthyrningsplagg vid olika antal uthyrningar fördelat 

mellan produktionsfas (Steinberger et al. 2009) och användningsfas8 (Laitala et al. 2011). 

Uthyrningsplagg 

(1kg) 

Energi per 

användning 

5 uthyrningar 

(kWh) 

Energi per 

användning 

10 uthyrningar 

 (kWh) 

Energi per 

användning 

11 uthyrningar 

 (kWh) 

Energi per 

användning 

15 uthyrningar 

(kWh) 

Energi per 

användning 

30 uthyrningar 

(kWh) 

Produktionsfas 12,4 6,2 5,6 4,1 2,1 

Användningsfas 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 

Totalt  12,6 6,4 5,9 4,4 2,3 

                                                           
7 Electrolux tekniska support, telefonsamtal den 14 maj 2015, samt Magnus Sellberg, delägare till Rent-a-Plagg, 

intervjuer under våren 2015.  
8 Ibid. 
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Figur 2. Energiförbrukning per användningstillfälle för ett köpt plagg som används 10 gånger under sin 

beräknade livstid jämfört med ett uthyrningsplagg vid olika antal uthyrningar. Uthyrningsplaggets 

energiförbrukning från produktionsfasen (Steinberger et al. 2009) fördelas och blir mindre ju fler gånger plagget 

används, medan användningsfasens9 energiförbrukning är konstant, då varje användning kräver lika mycket 

energi för tvätt och impregnering. Först efter 11-15 uthyrningar är energiförbrukningen per användning lägre vid 

uthyrning jämfört med köp.  

Ju fler gånger ett plagg hyrs ut efter 11-15 uthyrningar desto större blir följaktligen energibesparingen 

jämfört med köp. Vid 30 uthyrningar, vilket motsvarar en livstid för uthyrningsplagget, ger detta en 

energibesparing på 63 % jämfört med ett köpt plagg (Se Appendix). Eller uttryckt på ett annat sätt, att 

ett uthyrningsplagg under sin beräknade livstid kan ersätta tre köpta plagg för att motsvara samma 

antal användningar. I CO2-utsläpp motsvarar denna energibesparing vid 30 uthyrningar ca ett kg CO2 

per användning jämfört med ett köpt plagg (se Tabell 4). Utsläppen för produktionsfasen baseras på 

data från samma polyesterjacka som för energiuträkningarna (Steinberger et al. 2009), och för 

användningsfasen på en Nordisk elmix på 0,125 kg CO2/kWh (Energimyndigheten 2013a). 

Tabell 4. CO2-utsläpp för köpt plagg och uthyrningsplagg totalt under sina livstider och per användning vid 

olika antal användningar respektive uthyrningar, fördelat mellan produktionsfas (Steinberger et al. 2009) och 

användningsfas (Energimyndigheten 2013a). 

CO2-utsläpp 

(kg) 

CO2-utsläpp 

 

Köpt plagg 

livstid 

(kg) 

CO2-utsläpp per 

användning 

Köpt plagg 10 

användningar 

(kg) 

CO2-utsläpp  

 

Hyrt plagg  

livstid 

(kg) 

CO2-utsläpp per 

användning 

Hyrt plagg 

15 uthyrningar 

(kg) 

CO2-utsläpp per 

användning 

Hyrt plagg 

30 uthyrningar 

(kg) 

Produktionsfas 15 1,5 15 1 0,5 

Användningsfas 0,0125 0,0013 0,825 0,0275 0,0275 

Totalt 15,01 1,5 15,8 1,03 0,53 

 

                                                           
9 Electrolux tekniska support, telefonsamtal den 14 maj 2015, samt Magnus Sellberg, delägare till Rent-a-Plagg, 

intervjuer under våren 2015. 
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Under det första verksamhetsåret har Rent-a-Plagg haft 265 uthyrningar10, vilket motsvarar ungefär 

livstiden för nio plagg. Enligt ovan beräkningar skulle det motsvara en total CO2-besparing på 260 kg 

per år vid uthyrning av plagg jämfört med köp (se Appendix). För att sätta denna siffra i perspektiv, 

motsvarar det ungefär hur mycket CO2 som en mellanstor bil släpper ut under 150 mils körning, 

räknat på ca 170 g CO2/km (Naturvårdsverket 2008). 

Skulle uthyrningsplaggen däremot bara kunna hyras ut i snitt 15 gånger under sin livstid, skulle 

energibesparingen jämfört med ett köpt plagg bli 30 % per användning och den totala CO2-

besparingen ungefär halveras (125 kg per år) (se Appendix).  

Om man lägger till transporterna för utkörning och hämtning av uthyrningsplaggen som skett med 

Rent-a-Plaggs etanolbil, uppskattas de ha varit totalt ca 72 mil11 under första verksamhetsåret. Med en 

bränsleförbrukning på 1,0 liter per mil12 och ett CO2-utsläpp på 1,03 kg per liter (Miljöfordon 2014) blir 

det 23 kg CO2 för de 265 uthyrningar av plagg det första året (se Appendix). Detta skulle då 

följaktligen reducera den totala CO2-besparingen till 237 kg för 30 uthyrningar och 102 kg för 15 

uthyrningar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                           
10 Statistik sammanställd under våren 2015 från Magnus Sellman, delägare Rent-a-Plagg. 
11 Magnus Sellberg, delägare till Rent-a-Plagg, intervjuer under våren 2015. 
12 Ibid. 
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DISKUSSION 

 

Val av metod 

Att välja Rent-a-Plagg som fallstudie har generellt sett varit svårt då många av uppgifterna varit svåra 

att uppskatta och många statistiska underlag saknas eftersom verksamheten bara varit i gång i drygt 

ett år. En annan svårighet har varit att mycket av uppgifterna som ligger till grund för både 

beskrivningen av affärsmodellen och uträkningarna i hållbarhetsanalysen bygger på intervjuer med 

en av delägarna. Problemet ligger både i bristen på objektivitet och att många av uppskattningarna är 

högst personliga uppfattningar. Att intervjua båda ägarna, ett urval av kunder samt 

samarbetspartners hade kunnat ge en mer komplett bild av verksamheten. Tanken med studien från 

början var att intervjua ett urval av kunder för att få en djupare förståelse av konsumtionsbeteendet, 

men då detta inte var praktiskt genomförbart valdes en annan metod.    

Det är viktigt att betona att denna utvärdering utgår från många osäkra faktorer för att påvisa 

tillförlitliga resultat och därför baseras på grova uppskattningar och bara på en del av sortimentet. 

Syftet med beräkningarna har varit att uppskatta graden av hållbarhet och inte ge ett exakt resultat, 

vilket behöver betydligt mer omfattande arbete. Därför har också energiförbrukning och CO2-utsläpp 

valts som jämförelseparameter eftersom det är lättare att hitta uppgifter på jämfört med t.ex 

användning av kemikalier och vatten eller utsläpp av kväveoxider och svaveldioxid, även om dessa 

kan ha större miljöpåverkan än energiförbrukningen och CO2-utsläpp.  

Rent-a-Plaggs affärsmodell  

Även om uthyrning av second handkläder hade kunnat ge en större miljövinst avseende 

energiförbrukning, har valet av nyproducerade produkter andra fördelar. Förutom att ha en chans att 

påverka branschen och fungera som valarkitekt för hållbara produkter kan den höga kvaliteten och 

valet av märkeskläder tilltala en annan målgrupp, vars beteende kan tänkas styras mycket av sociala 

normer. Så även om produkterna är höga i inköpspris, kan det betala tillbaka sig i och med att den 

höga kvaliteten förlänger den uthyrningsbara perioden.  

Verksamheten skulle också kunna leda till en målkonflikt, med mer turism som ökar inkomsterna i 

regionen, samtidigt som det leder till ett ökat resande, vilket kan innebära betydande CO2-utsläpp ifall 

det sker med bil eller flyg beroende på vad alternativet hade varit. Om resan till fjällen t.ex ersätter en 

utlandsresa kan det fortfarande vara bättre, men kanske ändå inte hållbart ur ett klimatperspektiv. 

Det är också viktigt att komma ihåg att Rent-a-Plagg bara är ett exempel på en affärsmodell som kan 

främja hållbar konsumtion. Det utesluter inte andra modeller eller hävdar att denna är bättre än andra 

alternativa modeller. Den ska snarare ses som ett komplement till t.ex second hand och klädbibliotek 

och kan fungera som inspiration till hur traditionella modeller kan förändras för att bli mer hållbara. 

Samtidigt kan man fråga sig hur många verksamheter som Rent-a-Plaggs affärsmodell faktiskt skulle 

passa för, för att förstå vilka konsekvenser den kan ge i det stora perspektivet.  

Hållbarhetsanalysen 

Då dag- och veckouthyrning står för de flesta uthyrningarna idag, blir frekvensen av tvätt och 

reparation förhållandevis hög, jämfört med de andra hyresformerna.  Samtidigt skulle längre 

uthyrningsperioder förmodligen slita mer på plaggen, vilket kan förkorta livstiden. Dessutom skulle 

det troligtvis innebära att plaggen blir mer smutsiga och behöver tvättas i en högre temperatur och 
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längre program, vilket kan medföra en högre energiförbrukning. Vilket som skulle ge störst miljövinst 

är därför svårt att svara på, samtidigt som alla hyresformer fyller sin funktion då de tilltalar olika 

målgrupper.  

Trots att användningsfasens relativa påverkan ökar ju fler gånger plagget hyrs ut, är den ändå 

förhållandevis låg (ca 10 %) även efter 30 uthyrningar (se Tabell 3), jämfört med t.ex den tyska studien 

av polyesterjackan där den stod för 30 % efter sex tvättar. Hur det kan skilja så mycket i 

energiförbrukning per tvätt är svårt att förklara då det inte framgår vilka maskiner den studien utgått 

från eller vilket år de är tillverkade, bara att de flesta uppgifter är hämtade från år 2000. Klart är att 

användningsfasens låga energiförbrukning starkt påverkar resultatet, och gör produktionsfasen till 

den största boven i dramat. Samtidigt är det viktigt att ha i åtanke att produktionsfasens resultat till 

stor del är specifika för det undersökta plagget (polyesterjackan) angående energianvändning och 

CO2-utsläpp i produktionslandet, även om exempelplaggen också kan vara tillverkade i samma land 

eller med liknande energikällor. Lokala data är därför av stor betydelse för en så korrekt uppskattning 

som möjligt, vilket varit starkt begränsat i fallet med Rent-a-Plagg. Men trots detta så har 

användningsfasens antal tvättar betydelse för om affärsmodellen lönar sig ur energi- och CO2-

synpunkt eller inte, främst beroende på antal uthyrningar jämfört med det köpta plaggets 

användningar, men även vilka energikällor som ingår i elmarknaden.   

Även om potentialen för en energibesparing är 63 % om ett uthyrningsplagg under sin livstid ersätter 

ett köpt plagg, är det svårt att veta om en uthyrning faktiskt ersätter ett köp, eller om uthyrningarna 

bara är en extra konsumtion som annars inte skulle blivit av. Dessutom kan verksamheten innebära en 

rekyleffekt i och med den lägre kostnaden att hyra jämfört med att köpa.  

En annan aspekt som inte tas upp är nyttjandegraden och lagrets omsättningshastighet, d.v.s. hur 

många plagg som behövs på lagret för att kunna tillhandahålla ett visst antal uthyrningar samt hur 

frekvent de hyrs ut. Vilka konsekvenser dessa parametrar skulle få för hållbarhetsanalysen behöver 

undersökas vidare.  

Möjliga vägar till hållbara konsumtionsmönster 

Att vi behöver förändra konsumtionsmönstren som de ser ut idag står ganska klart om kommande 

generationer ska kunna leva hållbart. Möjligheterna att välja ohållbart behöver minska, försvåras eller 

helst uteslutas. För att åstadkomma detta behövs en rad åtgärder inom många olika områden, och där 

kan valet av hållbara affärsmodeller som påverkar utbudet i butikerna spela en viktig roll.  

Att hitta vägar för att möta de behov och orsaker som styr människors beteende med hållbara 

lösningar och alternativ, och därmed leda in dem på ”rätt” väg förefaller det mest effektiva sättet att 

verkligen förändra konsumtionsvanorna till hållbara. En förhoppning är att detta samtidigt spiller 

över och genererar en positiv feedback loop som ändrar attityden och därefter blir självförstärkande, 

vilket i slutändan även kan förändra den sociala normen. Samtidigt innebär detta en utmaning att 

verkligen få de hållbara valen till att passa in och möta dessa behov, vilket inte är så lätt då de många 

gånger initialt förefaller vara en uppoffring eller vara obekvämt och omständigt. Därför behöver de 

hållbara alternativen göras attraktiva. Och här kan Rent-a-Plagg ses som ett bra exempel på det, då de 

tillgodoser många behov samtidigt vilket kan ge många potentiella fördelar för kunden. Att primärt 

satsa på att möta behoven med funktionsförsäljning och framhäva de ekonomiska och funktionella 

fördelarna som enkelhet istället för vinst för miljön. Samtidigt som det ena inte utesluter det andra.  



  Jenny Persson, Mittuniversitetet Östersund, Juni 2015 

 

16 

 

Även om det ur ett privatekonomiskt perspektiv, lönar sig att köpa ett plagg istället för att hyra, om 

plagget används fler än 10 gånger, kan det vara svårt för kunden att se den ekonomiska vinningen 

över tid. Särskilt när man står inför beslutet att investera i ett köp som innebär en stor utgift jämfört 

med att hyra i en vecka för ca en åttondel av kostnaden. Detta skulle i så fall kunna tala till fördel för 

uthyrning. För andra kan det istället vara enkelheten i att slippa ta med sig mycket packning på resan 

eller behöva jämföra olika produkter inför köp, som gör att beslutet lättare väger över till att hyra 

istället för att köpa.  Men vad som upplevs som enkelt kan förstås skilja sig för olika personer och i 

olika sammanhang.  

 

SLUTSATS  

För att överbrygga invanda konsumtionsmönster fokuserar Rent-a-Plagg på att framhäva de 

ekonomiska och praktiska fördelarna, eftersom hållbarhetsargument inte är motiv nog för kunderna 

att välja att hyra istället för att köpa. De fungerar också som valarkitekt för högkvalitativa 

miljöanpassade produkter som håller länge. Men trots dessa satsningar att möta behoven med 

funktionsförsäljning och göra verksamheten så hållbar som möjligt, blir energi- och CO2-

besparingarna inte så stora.  För att verksamheten ska löna sig ur energi- och CO2-synpunkt jämfört 

med köp, under förutsättning att ett köpt plagg används max 10 gånger under sin livstid, behöver 

uthyrningsplaggen hyras ut minst 11-15 gånger. Även om man når upp till 30 uthyrningar per plagg, 

med en potentiell energibesparing på 60 %, blir den totala miljöbesparingen översatt i kWh och kg 

CO2 ganska liten. Men det betyder inte att affärsmodellen inte kan klassas som hållbar.  

För att kunna göra en fullständigare bedömning av graden av hållbarhet behöver en mer omfattande 

utvärdering göras. Både av andra miljöproblem som t.ex utsläpp av SO2 och NOx, miljö- och 

hälsofarliga kemikalier och ämnen samt vattenförbrukning, men även av de andra 

uthyrningsprodukterna. Av bara indikatorerna energiförbrukning och CO2-utsläpp är det därför svårt 

att avgöra om affärsmodellen kan bidra till hållbar konsumtion eller inte. I alla fall utifrån FN:s 

definition om att svara mot grundläggande behov, minimera användningen av naturresurser och 

giftiga utsläpp så att kommande generationers behov inte äventyras.  

I utvärderingen behöver också hänsyn tas till omsättningshastighet, eventuella rekyleffekter, hur 

många köp som faktiskt ersätts och hur länge plaggen verkligen kan hyras ut. För att få tillräckliga 

statistiska underlag för detta behöver verksamheten därför varit igång under flera år.  
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APPENDIX – UTRÄKNINGAR FÖR HÅLLBARHETSANALYS 

Antaganden för användningsfas exempelplagg 
 

Tabell 1. Antaganden för uträkningar och bedömning för ett typiskt uthyrningsplagg och ett motsvarande köpt 

plagg under sina användningsfaser, baserade på antaganden om tvättvanor13.  

Kategori Uthyrningsplagg under sin livstid Köpt plagg under sin livstid 

Vikt 1 kg 1 kg 

Livslängd 30 uthyrningar 5 år 

Full maskin 5 plagg 6 kg 

Antal tvättar 30°C i 20 min snabbprogram 1 tvätt á 40°C normalprogram  

Antal användningar 

livstid 

30 10 

Impregneringstvätt Var 4:e användning  

30°C i 20 min snabbprogram 

0 

Impregneringstorktumling  Var 4:e användning  

50°C i 20 min 

0 

 

Uträkningar för uthyrningsplagg 
 

Energiförbrukning maskiner
14  

Tvättmaskin Electrolux W365H: 1,4 kWh för full last 6,5 kg á 60°C i 53 min. 

Torktumlare Electrolux T3190: 3,25 kWh för full last 6,3 kg á 70°C i 31 min. 

Maskinerna är tillverkade mellan 2000-2005. 

Energiförbrukning användningsfas (Laitala et al. 2011)
15

  

Antal kWh industritvättmaskin tvätt 

1,4 kWh/tvätt á 60°C x 0,4 (60 % lägre förbrukning för 30°C) = 0,56 kWh  

 0,56kwh/5 plagg per maskin = 0,11 kWh/tvätt/plagg för 30°C 

Antal kWh industritvättmaskin impregnering  

0,11 kWh/tvätt/plagg/4 (impregnering var 4:e tvätt) = 0,03 kWh/impregnering/plagg tvätt 30°C 

Antal kWh industritumlare impregnering  

3,25 kWh/torkning á 70°C x 0,5 (uppskattat 50 % lägre förbrukning för lägre temperatur och kortare 

tid, 20 min istället för ca 30 min)) = 1,63 kWh 1,63 kWh/5 plagg per maskin/4 (impregnering var 4:e 

tvätt) = 0,08 kWh/torkning/plagg för 50°C 

Totalt antal kWh/uthyrning/plagg under användningsfas 

0,11 kWh + 0,03 kWh + 0,08 kWh = 0,22 kWh/uthyrning 

                                                           
13 Magnus Sellberg, delägare till Rent-a-Plagg, intervjuer under våren 2015. 
14 Electrolux tekniska support, telefonsamtal den 14 maj 2015. 
15 Ibid samt Magnus Sellberg, delägare till Rent-a-Plagg, intervjuer under våren 2015. 
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Tabell 2. Uträkningar för energiförbrukning och CO2-utsläpp för uthyrningsplagg under produktionsfas 

(Steinberger et al. 2009) och användningsfas (Laitala et al. 2011)16.  

Uthyrningsplagg (1kg) Energiåtgång  

livstid 

(30 uthyrningar) 

(kWh) 

CO2-utsläpp livstid 

(30 uthyrningar) 

 

(kg) 

CO2-utsläpp per 

användning 

15 uthyrningar 

(kg) 

CO2-utsläpp per 

användning 

30 uthyrningar 

(kg) 

Produktion 62 15 1 0,5 

Användningsfas     

Tvätt inkl impregnering 4,2 0,53   

Impregnering tork 2,44 0,31   

Användningsfas totalt 6,64 6,64 x 0,125 kg CO2 = 

0,84 

0,22 x 0,125 kg 

CO2 = 0,0275 

0,22 x 0,125 kg 

CO2 = 0,0275 

Totalt 68,6 15,8 1,028 0,53 

 

Uträkningar för köpt plagg 

Energiförbrukning användningsfas (Energimyndigheten 2013b; Laitala et al. 2011) 

Antal kWh hushållstvättmaskin 

1 kWh/tvätt á 60°C x 0,6 (40 % lägre förbrukning för 40°C) = 0,6 kWh  0,6 kWh/6 kg plagg per 

maskin = 0,1 kWh/tvätt/plagg för 40°C  

Tabell 3. Uträkningar för energiförbrukning och CO2-utsläpp för köpt plagg under produktionsfas (Steinberger et 

al. 2009) och användningsfas17 (Energimyndigheten 2013b; Laitala et al. 2011).  

Köpt plagg (1kg) Energi livstid 

(5 år) 

 

(kWh) 

CO2-utsläpp livstid (5 

år) 

 

(kg) 

CO2-utsläpp per 

användning 

10 användningar 

(kg) 

Produktion 62 15 1,5 

Användningsfas    

Tvätt  0,1 0,1 x 0,125 kg CO2 = 

0,0125 

0,01 x 0,125 kg CO2 = 

0,00125 

Totalt 62,1 15 1,5 

 

Energibesparing per användning vid uthyrning jämfört med köp 

 

30 uthyrningar 

6,2 kWh för köpt plagg – 2,3 kWh för uthyrningsplagget = 3,9 kWh  3,9/6,2 = 0,63 = 63 % 

15 uthyrningar  

6,2 kWh för köpt plagg – 4,4 kWh för uthyrningsplagget = 1,8 kWh 1,8/6,2 = 0,29 = 29 %  

 

 

 

 

                                                           
16 Electrolux tekniska support, telefonsamtal den 14 maj 2015 samt Magnus Sellberg, delägare till Rent-a-Plagg, 

intervjuer under våren 2015. 
17 Ibid.  
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CO2-utsläppsbesparing per användning vid uthyrning jämfört med köp 

 

30 uthyrningar 

1,5 kg CO2 för köpt plagg – 0,53 kg CO2 för uthyrningsplagget = 0,97 kg CO2  

15 uthyrningar 

1,5 kg CO2 för köpt plagg – 1,028 kg CO2 för uthyrningsplagget = 0,47 kg CO2  

 

CO2-utsläppsbesparing totalt under första verksamhetsåret  

 

Vid 30 uthyrningar per livstid jämfört med köpta plagg 

0,97 kg CO2 x 265 uthyrningar = 257 kg CO2 

Vid 15 uthyrningar per livstid jämfört med köpta plagg 

0,47 kg CO2 x 265 uthyrningar = 125 kg CO2 

 

CO2-utsläpp för Rent-a-Plaggs transporter 

 
Tabell 4. Antaganden för transporter för Rent-a-Plaggs utkörning och hämtning av uthyrningsplagg18.  

Totalt antal uthyrningar 435 st (138 plagg + 297 utrustningar) 

Antal produkter per uthyrning i snitt  2  

Totalt antal uthyrningar kläder 265 plagg (138 x 2) 

Antal uthyrda produkter per år 870 (435 x 2) 

Antal körningar 145 st á 0,5 mil 

Transport totalt  72,5 mil 

Transport per kg produkter19  0,083 mil/kg produkter/år (72,5 mil / 870 plagg) 

Bränsleförbrukning 1,0 liter/mil 

CO2-utsläpp E85 1,03 kg CO2-e/mil 

 

CO2-utsläpp under första verksamhetsåret för uthyrningsplaggen 

0,083 mil/kg plagg x 1,0 liter/mil x 1,03 kg CO2-e/mil x 265 plagg = 22,7 kg CO2 

                                                           
18 Magnus Sellberg, delägare till Rent-a-Plagg, intervjuer under våren 2015, samt Rent-a-Plaggs 

egensammanställda statistik. 
19 Utifrån antagandet att varje produkt väger 1 kg. 


