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OPPDRAGSGIVER

FORMÅL

GJENNOMFØRING

METODE

MÅLGRUPPE

UTVALG

Asker kommune

v/ Christina Ek Reindal

Avdekke holdninger og adferd knyttet til ombruk i 

Asker kommune, samt drivere, barrierer og 

ønsker knyttet til ombrussenteret Omigjen

Kvalitativt og kvantitativt feltarbeid 

gjennomført uke 39 og 40, 2021.

Webundersøkelse

Digitale dybdeintervjuer

Befolkningen i Asker kommune

Kvantitativt: 300 stk. kvotert på alder 18 - 39, 40 – 49, 50 - 59 og 

60+. Deretter vektet for representativitet.

Kvalitativt: 5 digitale dybdeintervjuer med personer som sjeldent 

eller aldri kjøper brukt. 4 menn og 1 kvinne
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Bakgrunn og hensikt

Bakgrunn

Asker kommune ønsket en markedsundersøkelse i forbindelse med etablering av 

ombrukssenteret Omigjen i kommunen. Omigjen skal samle salg og tjenester innen 

ombruk, redesign, reparasjon og utleie under ett tak, og hensikten er både å redusere 

avfall samt skape en holdnings- og handlingsendring hos innbyggerne. Det er derfor viktig 

at det nye konseptet når ut til flere enn de som benytter dagens kommunale ombrukstilbud.

Til tross for ønsker om å leve mer bærekraftig, samt positive holdninger til å kjøpe brukt, er 

det ikke alle som gjennomfører ønsket i praksis. Å legge til rette for ønsket adferd er derfor 

ett av de viktigste virkemidlene for å lykkes med både adferd- og holdningsendringer.

Om undersøkelsen

Tematisk har undersøkelsen blant annet utforsket interesse for bruktkjøp, og tilhørende 

tjenester, drivere og barrierer for kjøp av brukt, samt hvilke varer som er mest/minst 

attraktive å kjøpe brukt. I tillegg vil undersøkelsen utforske hvordan innbyggerne ser på et 

tilbud som Omigjen og hvilke varer og tjenester de ser for seg mest aktuelle i forbindelse 

med et slikt senter.

Undersøkelsene skal hjelpe Asker kommune å utvikle ombrukssenteret og tilknyttede 

tjenester slik at innbyggerne vil benytte seg av og sette pris på tilbudet. Målet er å forstå 

innbyggernes behov, som et grunnlag for optimalt utvalg, tilrettelegging og kommunikasjon. 
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Gjennomføring

Spørreskjema og samtaleguide har vært utarbeidet i samråd med 

Asker kommune for å sørge for at relevante og essensielle tematikker 

for videre arbeid med ombrukssenteret ble dekket.

Utvalget ble tilfeldig trukket blant befolkningen i Asker kommune, men 

kvotert etter aldersgrupper for å sørge for å få med tilstrekkelig

personer i de ulike aldersgruppene. Utvalget har så blitt vektet  på 

kjønn og alder for å gjøres representativt for kommunen. 

o Høyeste vekt = 2,8.

Digitale videointervjuer med 5 Askerbøringer ble gjennomført via 

plattformen Whereby. Disse respondentene var rekruttert på 

bakgrunn av at de sjeldent eller aldri handler brukt. Funnene fra disse 

intervjuene er brukt til å illustrere og forklare noen av tallene og 

funnene fra spørreundersøkelsen.
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Utvalget

300

5

Kjønn Hjemmeboende barn

Beskrivelser av seg selv

Alder

33%

67%

Barn

Ikke barn

16%

16%

19%

49%

18-29 år

30-39 år

40-49 år

50 år +
50% 50%

64%

38%

38%

35%

9%

23%

31%

27%

22%

18%

11%

27%

32%

42%

72%

1%

4%

3%

1%

1%

Jeg ønsker å redusere mitt materielle
forbruk

Jeg foretrekker å kjøpe brukt i en fysisk
butikk

Jeg foretrekker å kjøpe brukt på nett

Jeg liker å gå på lokale loppemarkeder

Jeg foretrekker å leie fremfor å eie

Passer godt Verken eller Passer dårlig Vet ikke

Ulike

På grunn av utvalgsstørrelsen er basene for de ulike 

aldersgrupperingene forholdsvis lave og man skal 

derfor være forsiktig med å trekke konklusjoner på 

bakgrunn av disse. De gir oss heller noen indikasjoner 

på eventuelle tendenser. 

Det er et generelt ønske blant befolkningen i 

asker om å redusere sitt materielle forbruk.

Askerbøringer er delt i hvorvidt de foretrekker 

å handle brukt på nett eller i fysisk butikk.

Hver tredje Askerbøring er også glad i å gå 

på lokale loppemarkeder.

De fleste Askerbøringer foretrekker å eie 

fremfor å leie.
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viktigste innsikter og funn
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6 av 10 handler brukt minst 1 gang i halvåret, 
mens 2 av 10 handler minst månedlig hvorav 
Finn.no er den mest brukte kanalen.

o Pris er grunnen flest  (69 prosent) oppgir til hvorfor de handler brukt. 41 prosent handler brukt fordi 

de ønsker å redusere sitt materielle forbruk, samme andel handler brukt med tanke på miljø og klima. 

o De som sjeldent eller aldri handler brukt sier dette er fordi de foretrekker å kjøpe nytt (32 prosent), 

noen er usikre på kvalitet (29 prosent) eller synes det er lettere å handel nytt (27 prosent). 

o Omtrent 7 av 10 har gitt bort, donert eller solgt ting de ikke lenger bruker siste 12 måneder, ca. 

samme andel kan tenke seg å gjøre dette i fremtiden. Der er igjen Finn.no som brukes oftest, men 

mange bruker også tekstilcontainere.

9 av 10 synes konseptet er en god idé.

o 88 prosent sier de sannsynligvis vil benytte seg av dette tilbudet dersom det blir aktuelt.  

o 54 prosent svarer at dersom ombrukssenteret fantes i dag, ville man fortsatt benyttet seg like mye av 

andre ombrukstilbud i kommunen.

Flest ønsker tilbud av bruktprodukter som 
møbler og interiør (71 prosent), sport- og 
fritidsutstyr (69 prosent) og klær og sko (56 
prosent) ved et Ombrukssenter.

o 76 prosent svarer at mulighet til å levere ting til ombruk er mest aktuelt å benytte seg av. Mange 

svarer også salg av lokal kortreist mat (51 prosent). 

o At butikkene er ryddige og oversiktlige, parkeringsplasser, høy kvalitet og god service kommer opp 

som viktige punkter. 

o Videre mener 74 prosent at en nettside med oversikt over butikker og utvalg er viktig.



Adferd og holdninger til brukt
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6 av 10 handler brukt minst en gang i halvåret. Hvorav de aller 
fleste har benyttet seg av Finn.no

19%
33%

12%

40%

51%

34%

30%

16%

38%

11%
1%

16%

Total Barn Ikke barn

Månedlig eller oftere 1-4 ganger i halvåret

Sjeldnere Aldri

Hvor ofte handler du brukt? / I hvilke butikker/nettbutikker har du handlet brukt? FILTER: De som handler brukt minst 1 gang i halvåret
300/100/200

173

8

Personer med barn handler brukt signifikant oftere en de uten 

barn. Over 8 av 10 med barn handler brukt minst en gang i 

halvåret.

Samtidig ser man at flere under 50 år handler brukt månedlig 

eller oftere enn det 50 + gjør.

Basert på det kvalitative arbeidet kan dette komme av at de 

eldre allerede har det meste de trenger, og derfor ikke bare 

handler lite brukt, men handler mindre generelt.
3%

2%

2%

3%

3%

5%

5%

7%

7%

9%

10%

22%

23%

27%

31%

86%

Husker ikke

BjørnsBruktBod

I Sustain

Miljøpatruljen ombruksutslag for byggevarer

PreLoved

Hallenskog ombrukslager

Andre bruktmarkeder på nett

Galleri Unika

Ombruksbutikken Modus

Kirkens Feltarbeids bruktbutikk

Tise

Andre bruktbutikker

Via Facebook eller Instagram

På loppemarked i lokalmiljøet

Fretex

Finn.no

Flere uten barn har handlet på Fretex 

sammenlignet med de som har barn (hhv 

38 versus 22 prosent). 

Kvinner handler i større grad på Tise og 

Fretex enn det menn gjør (hhv 19 versus 

1 prosent og 45 versus 17 prosent). 

18-29 år svarer i større grad Fretex, 

Ombruksbutikken Modus, Miljøpatruljen 

ombruksutsalg for byggevarer og 

PreLoved (OBS lav base). 

«Alt som er til barn, kjøper vi ofte på Finn . Det 

er ofte til korttidsbruk. En del leker og bøker, 

barnevogn. Ikke så mye klær Men møbler, 

barnemøbler og utemøbler, har vi kjøpt på 

Finn mange ganger. Vi har ikke kjøpt brukte 

klær til oss selv; de skal jo vare og brukes i 

mange år. Barna vokser fort ut av klærne 

sine»

Mann (49)
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Pris er største driver for bruktkjøp

Hva er grunnene til at du handler brukt? FILTER: Handler brukt / Hva er grunnene til at du sjeldent eller aldri handler brukt? FILTER: Handler sjeldent/aldri brukt263/198
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2%

3%

3%

29%

37%

41%

41%

69%

Vet ikke

Annet:

Det er trendy

For å få tak i noe unikt

For å få tak i noe jeg ikke
lenger kan kjøpe i butikk
(vare utgått av sortiment)

Av hensyn til klima og / eller
miljø

Ønsker å redusere mitt
materielle forbruk

Pris

Grunner til å handle brukt

19%

12%

2%

2%

7%

11%

12%

14%

16%

21%

27%

29%

32%

Vet ikke / ikke noen spesiell grunn

Annet:

Kjenner ikke til åpningstidene til…

Vil heller benytte meg av leie-…

Vet ikke hvor bruktbutikkene er

Vanlige butikker er mer oversiktlige

Bekymret for hygienen på produktene

Liker ikke at andre har brukt det før…

Har god nok råd til å kjøpe nytt

Det er ingen garanti på det jeg…

Det er lettere å handle nye produkter

Usikker på kvaliteten på det som er…

Foretrekker å kjøpe nytt

Grunner til sjeldent/aldri handler brukt
Signifikant flere kvinner oppgir klima og/eller miljø, 

samt et ønske om å redusere sitt materielle forbruk 

som grunn til at de handler brukt sammenlignet 

med menn. Det samme ser man for de yngste, 

både 18 – 29  og 18 – 39 år sammenlignet med de 

over 50 år (OBS: lave baser), 

De med barn svarer i større grad at de kjøper brukt 

på grunn av pris samt miljø og/eller klima, mens 

flere av de uten barn svarer for å få tak i noe jeg 

ikke lenger kan kjøpe i butikk. 

Preferanse for å kjøpe nytt og usikkerhet på kvalitet 

er de fremste barrierene for å handle nytt. Samtlige 

av mennene vi snakket med i dybdeintervjuene var 

også opptatt av kvalitet når de handlet.

At det er lettere å handle nye produkter er også en 

sentral barrierer for flere, og signifikant flere menn 

enn kvinner peker på dette.

Signifikant flere med barn svarer at de ikke har 

noen spesiell grunn til hvorfor de sjelden/aldri 

kjøper brukt. 

Svarene fra det åpnet spørsmålet om hvorfor man 

sjeldent / aldri handler brukt støtter også poenget 

om at flere handler generelt lite, og har det de 

trenger, og derfor også handler lite brukt.

«Fordelen [med å handle brukt] er jo lavere pris, særlig hvis 

kvaliteten på produktet ikke er forringet i særlig grad» 

Mann (49)

«Har alt jeg trenger, det er ikke så mye jeg kjøper av ting og tang 

lenger»

Mann (59)
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Omtrent 7 av 10 har gitt bort, donert eller solgt ting de ikke lenger 
bruker det siste året. Halvparten har reparert eller redesignet

Hvor godt eller dårlig passer disse utsagnene som beskrivelse av deg selv? / Har du gjort noe av følgende de siste 12 månedene?300

10

11%

0%

1%

1%

2%

4%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

14%

16%

17%

21%

52%

72%

Ingen av disse

Leid klær eller sko

Leid hvitevarer

Leid elektronikk (pc, mobil, tv, kamera…

Leid møbler

Betalt for reparasjon av møbler og…

Leid sports- og fritidsutstyr

Leid fra BUA Asker (gratis…

Benyttet meg av bytteordninger (f.eks…

Leid verktøy

Betalt for reparasjon av hvitevarer

Kjøpt brukte varer i ordinær butikk…

Betalt for reparasjon av elektronikk…

Gått på lokalt loppemarked

Betalt for reparasjon av fritidsutstyr…

Betalt for reparasjon av klær eller sko

Selv reparert eller redesignet

Gitt bort, donert, eller solgt ting jeg…54%

49%

40%

37%

32%

25%

13%

28%

42%

16%

23%

14%

30%

19%

15%

42%

43%

54%

3%

5%

3%

5%

2%

7%

Jeg vet hvor i nærområdet mitt jeg finner
butikker som selger brukte varer

Jeg ville handlet mer brukt, dersom det
var lettere tilgjengelig

Det er enkelt for meg å leve klimavennlig
i hverdagen

Jeg vet hvor i nærområdet mitt jeg kan få
reparert tingene mine, dersom de blir…

Jeg synes det er like enkelt å handle
brukte ting som å handle nye ting

Jeg vet hvor i nærområdet mitt jeg har
tilgang på utleie eller…

Passer godt Verken eller Passer dårlig Vet ikke

Signifikant flere kvinner har gitt bort, donert eller solgt ting de ikke lenger bruker, mens 

flere menn har betalt for reparasjon av elektronikk, fritidsutstyr og hvitevarer samt leid 

både verktøy og møbler. 

De med barn har i større grad både betalt for reparasjon av diverse ting samt benyttet seg 

av leie og bytteordninger som BUA.

Menn har i mindre grad enn kvinner oversikt over hvor i nærområdet sitt de kan finne 

butikker som selger brukte varer (43 % versus 18 %) – dette kan ha en sammenheng med 

at de derfor også syntes det er enklere å handle nytt.



n= ?

Av de som har gitt bort, donert eller solgt ting de ikke lenger bruker 
er tekstil-kontainer eller salg via Finn.no etc. er det vanligste

8%

3%

21%

27%

46%

75%

77%

Husker ikke

Annet:

Butikker som selger brukte varer på kommisjon

Frivillig organisasjon

Loppemarked

Ombruksmottaket på Yggeset eller Follestad
gjenvinningsstasjoner

Solgt via Finn.no, Tise, Facebook etc.

Tekstilcontainer (Fretex, Uff etc.)

Hvor har du levert eller solgt ting du ikke lenger bruker? FILTER: De som har gitt bort, donert eller solgt ting de ikke lenger bruker217
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Omtrent halvparten har lavert til ombruksmottakene på 

ved kommunens gjenvinningingstasjoner

Signifikant flere kvinner en menn svarer 

tekstilcontainer (hhv 84 versus 67 prosent). 

Flere med barn har solgt via Finn-no etc. 

sammenlignet med de uten barn (hhv 88 versus 69 

prosent). 

50+ svarer derimot at de har solgt via Finn.no etc. i 

mindre grad enn yngre aldersgrupper. Her kan det nok 

tenkes at digital komepetanse spiller inn
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Mer enn 7 av 10 kan tenke seg å gi bort, donere eller selge ting de 
ikke lenger bruker de neste i løpet av det neste året.
Nesten 6 av 10 kan tenke seg å reparer eller redesigne. 

Hvilke av følgende kunne du tenke deg å gjøre de neste 12 månedene?300

12

9%

1%

1%

2%

2%

12%

16%

17%

19%

22%

23%

26%

29%

33%

34%

37%

44%

57%

73%

Ingen av disse

Leie elektronikk (pc, mobil, tv, kamera etc.)

Leie hvitevarer

Leie klær eller sko

Leie møbler

Leie sports- og fritidsutstyr

Benytte meg av bytteordninger (f.eks på Facebook)

Leie verktøy

Betale for reparasjon av møbler og interiør

Leie fra BUA Asker (gratis utlånssentral for sport- og…

Betale for reparasjon av hvitevarer

Betale for reparasjon av fritidsutstyr (sykkel, ski, etc)

Betale for reparasjon av elektronikk (pc, mobil, tv,…

Kjøpe brukte varer i ordinær butikk (eks: IKEA…

Betale for reparasjon av klær eller sko

Gå på lokalt loppemarked

Handle i bruktbutikk

Selv reparere eller redesigne

Gi bort, donere, eller selge ting jeg ikke lenger bruker

Gjennomgående høy interesser for ombrukstilbud og –

tjenester. Lavest interesse for leie av møbler, klær og 

sko, hvitevarer og elektronikk.

Signifikant flere kvinner enn menn svarer at de kan 

tenke seg å selv reparere eller redesigne, gå på lokalt 

loppemarked, handle i bruktbutikk samt gi bort, donere 

eller selge ting som ikke lenger brukes.

Flere med barn contra de uten svarer at de kunne 

tenke seg å leie sports- og fritidsutstyr, møbler, leie fra 

BUA Asker samt benytte seg av bytteordninger, mens 

de uten barn svarer i større grad betale for reparasjon 

av møbler og interiør og handle i bruktbutikk. 



n= ?

7 av 10 mener gjenbruk er viktig når de kvitter seg med ting.
6 av 10 vil bli kvitt det de ikke lenger bruker på enklest mulig måte.

Hva er viktig for deg når du skal kvitte deg med ting du ikke lenger bruker?300

13

3%

1%

11%

20%

32%

58%

69%

Vet ikke / ingen av disse

Annet:

At de blir brukt på nytt i min kommune eller nærområder

At tingene går til lokale lag og foreninger

At jeg har mulighet til å tjene penger

At jeg blir kvitt det på enklest mulig måte

At de blir brukt på nytt
Signifikant flere kvinner enn menn svarer at det er 

viktig at tingene blir brukt på nytt (hhv 78 versus 60 

prosent). 

Samme tendens ser man hos de uten barn kontra 

med barn (hhv 73 versus 62 prosent). 

De med barn svarer derimot i større grad enn de uten 

barn at det er viktig at man blir kvitt tingene på enklest 

mulig måte (hhv 66 versus 53 prosent) og at man har 

mulighet til å tjene penger (hhv 44 versus 26 prosent).

Aldersgruppen 30-39 år mener i større grad enn 

resten at det er viktig at man kan bli kvitt det på 

enklest mulig måte, mens for 50 + er det mindre viktig 

å tjene penger kontra resten.  



n
De som 

vil kjøpe 

Når det gjelder produkter du helst vil eie. 
Neste gang du skal kjøpe dette produktet, 
kommer du til å kjøpe det nytt eller brukt? 

?

Produkter vi foretrekker å kjøpe 
brukt

Flertallet av dem som vil kjøpe bil eller hytte framfor å leie, vil kjøpe brukt.

Årsaken er trolig at dette er gjenstander hvor kvaliteten forringes i liten grad. Man får gode hytter og 

biler til en betydelig lavere pris enn om man skulle kjøpe nytt.

Vi forventer vanligvis at prisen på brukte produkter er lavere enn prisen på nye. Og siden det oftere 

er produkter av høy kvalitet som selges brukt, kan det være billigere å kjøpe f.eks. en ny genser på 

en lavpriskjede, enn å kjøpe brukte klær på nett eller i en vintagebutikk. Enn så lenge er det også 

enklere å handle nye produkter, fordi det er flere størrelser å velge mellom.

Påvirkes av holdninger til klimaendringene 

Andelen som vil kjøpe brukt mobil, sykkel, sportsutstyr, hvitevarer, møbler, klær (både til hverdag og 

fest) er klart høyest blant Klimarebellene. Andelen som vil kjøpe brukte produkter i disse 

kategoriene, blir gradvis redusert jo mindre alvorlig man ser på klimaendringene. For de andre 

produktene vi har undersøkt er det få forskjeller. Når det gjelder friluftsutstyr, er det størst andel 

blant Folk flest som vil kjøpe brukt. 

Mest aktuelt for kvinner og de med lav inntekt  

Jo lavere inntekt man har, jo større andel foretrekker å kjøpe brukt. For eksempel vil 6 av 10 med 

lav inntekt kjøpe brukte møbler, sammenlignet med 4 av 10 i de andre inntektsgruppene. Dette 

tyder på at attraktiviteten til brukt henger sammen med pris. 

Det er større andel bruktkjøper blant kvinner enn blant menn. I tillegg til at kvinner i snitt har lavere 

inntekt enn menn, viser både holdninger og adferd at kvinner i større grad er bekymret for 

klimaendringer, har større tro på betydningen av egne valg, har en mer bærekraftig livsstil i dag og 

større ambisjoner for å leve mer bærekraftig fremover. 

80%

70%

48%

44%

42%

41%

40%

30%

18%

17%

14%

13%

Hytte/fritidsbolig

Bil

Møbler til vanlig bruk

Sportsutstyr

Sykkel

Møbler og pyntegjenstander til
spesielle anledninger

Verktøy du sjelden bruker

Friluftsutstyr

Hvitevarer

Klær til spesielle anlednigner

Mobil

Hverdagsklær
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72%

46%

45%

44%

42%

31%

18%

18%

5%

2%

2%

1%

Verktøy du sjelden bruker

Hytte/fritidsbolig

Møbler og pyntegjenstander til
spesielle anledninger

Sportsutstyr

Klær til spesielle anledninger

Friluftsutstyr

Bil

Sykkel

Hvitevarer

Møbler til vanlig bruk

Mobil

Hverdagsklær

Hvorfor eie når man kan leie?

Vi er vant til å eie, men stadig flere foretrekker å leie. 

En økende andel norske forbrukere ser bort fra den tradisjonelle måten å skaffe seg tilgang til 

produkter på, og ser mot andre løsninger. Utleie- og delingstjenester har blitt vanligere og flere vil 

heller leie enn å eie. 

Sjelden vs. ofte

Verktøy man sjelden bruker er den vanligste kategorien å ville leie/dele fremfor å eie. 7 av 10 

foretrekker dette. Også hyttemarkedet skårer høyt – halvparten synes ikke de trenger å eie en hytte, 

men vil heller leie når de trenger det.

Sportsutstyr og klær til spesielle anledninger fremstår også som kurante kategorier hvor mange 

heller vil leie enn eie. Det samme gjelder friluftsutstyr, hvor 1 av 3 heller vil leie enn kjøpe.

Hvitevarer, møbler til daglig bruk hjemme, mobil og hverdagsklær er nederst på listen over 

produkter man kunne tenke seg å leie. 

Motiver og målgrupper

Det kan være flere grunner til å velge delingstjenester fremfor å eie. Pris, fleksibilitet, plassmangel 

og midlertidige behov kan være noen årsaker. Det er f.eks. en betydelig større andel blant dem med 

lavest inntekt som ønsker å leie bil, sykkel, frilufts- og sportsutstyr.  

Nærmest uavhengig av kategori, er kvinner mest åpne for å leie/dele gjenstandene som er 

undersøkt. Kanskje henger dette sammen med at kvinner ser mest alvorlig på klimaendringene?n 1500
Hvilke av følgende foretrekker du å eie og 
hvilke foretrekker du å leie/dele med 
andre?

?
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9 av 10 synes dette er en god idé, nær tilsvarende andel sier de 
ville benyttet seg av tilbudet.

Etter å ha lest denne beskrivelsen sitter du kanskje med noen spørsmål eller kommentarer?  Er det for eksempel manglende opplysninger som du mener du 

behøver for at du skal kunne gjøre deg opp en mening, i så fall hva vil du vite i tillegg?
300
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Respondentene fikk presentert en infotekt om konseptet (se tekstboks til høyre), og deretter spurt om det var noe 

informasjon de savnet, og hvorvidt de syntes dette virker som en god ide eller ikke.

90 prosent svarte at de ikke savner noe.

De som savner noe savner prisnivå og informasjon om varer og tjenester, hvem som drifter og hvor 

overskuddet går, parkering, nøyaktig stedbeskrivelse, åpningstider, når skjer dette, mulighet for 

netthandel.

INFOTEKST (Vist til respondentene)

Asker kommune jobber med utvikling av et 

ombruksenter i nærheten av handelssentrum i Asker 

nord, som vi ønsker å få din tilbakemelding på. 

Ombrukssenteret skal samle butikker og tjenester som 

fokuserer på ombruk under samme tak, blant annet: 

• Bruktbutikk med utvalgte designklær og -møbler 

• Reparasjon av klær, sko eller elektronikk 

• Utleie av utstyr 

• Kurs i redesign og reparasjon 

Asker kommune får inn utrolig mye varer til 

gjenvinningsstasjonene som er av høy kvalitet og 

fortsatt fungerende, og tanken er at butikkene skal 

tilby en del av disse tingene som brukte, redesignede 

eller reparerte varer. 

I tillegg skal det være et fokus på andre 

ombrukstjenester som reparasjon av for eksempel 

klær, sko og møbler, utleie av utstyr, kurs i redesign 

og reparasjon og kortreist mat.

55% 34% 7%1%1%1%
Synes du dette virker som en god, middels eller dårlig

idé?

Svært god idé Ganske god idé Middels (verken god eller dårlig)

49% 38% 6%2%3%1%

Dersom et slik ombrukssenteret fantes i dag på en
lokasjon som var lett tilgjengelig for deg, hvor

sannsynlig er det at du ville besøkt dette senteret?

Svært sannsynlig Ganske sannsynlig Verken eller

90%

88%

Spørsmålet om et slikt senter er noe de ville benyttet seg av er stilt senere i skjema og etter at de har tatt stilling til ulike varetyper, 

tjenester og tilbud.
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Flest ønsker tilbud av bruktprodukter som møbler og interiør samt 
sport- og fritidsutstyr.

Hvilke typer bruktprodukter ønsker du at ombrukssenteret skal tilby?300
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2%

4%

29%

31%

31%

35%

36%

40%

45%

51%

52%

56%

69%

71%

Ingen av disse

Annet:

Hvitevarer

Barneklær

Byggevarer

Barneutstyr

Leker

Elektronikk (pc, mobil, tv etc.)

Kunst

Bøker

Verktøy

Klær og sko

Sport- og fritidsutstyr (sykler, ski, skøyter, akebrett etc.)

Møbler og interiør Signifikant flere kvinner ønsker at ombrukssenteret 

skal tilby klær og sko, barneklær samt møbler og 

interiør. 

Menn er i større grad opptatt av elektronikk, 

byggevarer og verktøy. 

Tilgang på byggevarer kom også frem som et tydelig 

ønske blant flere av respondentene i intervjuene – da 

gjerne med mulighet til å levere det man måtte ha til 

overs av slike type artikler fra for eksempel oppussing. 

Det nevnes også at tilgang på leie av verktøy er 

interessant, og håper at det kan bli kortere ventetid på 

et slikt sted med brukt utstyr enn det de opplever ved 

utleietilbudene hos for eksempel Maxbo.

De med barn ønsker i større grad barneklær, 

barneutstyr, sport- og fritidsutstyr, samt byggevarer 

sammenlignet med de uten barn. 

«Byggematerialer er absolutt interessant. Jeg kjøpte noen 

reste-steiner på Finn en gang, det var en kar som hadde 

kjøpt for mye og solgte resten»

Mann (39)
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Mest aktuelt med mulighet til å levere ting til ombruk

Hvilke tilbud og tjenester fra et slikt ombrukssenter vil det være mest aktuelt for deg å benytte deg av?300
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5%

1%

9%

11%

12%

20%

20%

21%

24%

24%

29%

30%

31%

32%

38%

38%

44%

45%

47%

51%

76%

Ingen av disse

Annet:

Tilbud om organisering og rydding i hjemmet

Mulighet til å handle dagligvarer

Rådgivning om miljøvennlig oppussing

Mulighet til å levere avfall (ikke ombruk)

Tilgang på eget verksted

Tilbud om enkle vaktmesteroppdrag i hjemmet

Kurs og workshops (for eksempel reparasjon, redesign,…

Impregnering av turtøy

Kafé og servering

Nettside med tilgang på tips, råd og guider for hvordan gjøre…

Reparasjon og redesign av møbler og interiør

Lån/ leie av sport- og fritidsutstyr

Lån/ leie av verktøy og håndverksutstyr

Reparasjon av elektronikk (pc, mobil, tv, etc.)

Salg av overskuddsmat fra dagligvarer

Reparasjon og vedlikehold av sport- og fritidsutstyr (sykler,…

Skreddertjenester hvor man kan få reparert eller redesignet…

Salg av lokal/ kortreist mat (f.eks. bondens marked)

Mulighet til å levere ting til ombruk
Muligheten til å kunne levere ting til ombruk var også 

noe som var ønskelig blant samtlige av 

respondentene vi snakket med i dybdeintervjuene. Her 

nevner også flere hentetjeneste uoppfordret.

Signifikant flere kvinner mener det er mest aktuelt å 

benytte seg av salg av overskuddsmat fra dagligvarer, 

salg av lokal/kortreist mat, mulighet til å levere ting til 

ombruk, kurs og workshops, tilbud om organisering og 

rydding i hjemmet samt reparasjon og redesign av 

møbler og interiør. 

Menn svarer derimot reparasjon av elektronikk i større 

grad enn kviner.

Flere av de med barn svarer reparasjon og 

vedlikehold av sport- og fritidsutstyr samt lån/leie av 

sport- og fritidsutstyr. 

«Det er kanskje reparasjon av elektroniske ting som mest 

interessert. Levere inn ting som kan repareres, kanskje 

fikse det selv der»

Mann (49)
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Det er viktig at butikkene er ryddige og oversiktlige, at man har 
tilgang på parkering, høy kvalitet og god service.

Dersom du skulle besøkt dette ombrukssenteret, hvor viktig er følgende for deg?300
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90%

88%

79%

79%

69%

65%

63%

38%

38%

33%

32%

6%

7%

17%

15%

22%

22%

23%

31%

28%

29%

37%

3%

4%

2%

4%

6%

10%

12%

27%

32%

35%

28%

2%

1%

3%

1%

3%

3%

2%

4%

1%

3%

2%

At butikkene er ryddige og oversiktlige

Tilgang på parkeringsplasser i nærheten

Høy kvalitet på varene som selges

God service/veiledning

Inspirerende butikker

Åpningstider som et vanlig kjøpesenter

At det ligger i nærheten av der jeg handler til vanlig

At senteret er et eget senter som kun tilbyr varer og
tjenester basert på ombruk

Beliggenhet i nærheten av kollektivt

At senteret er en del av et vanlig kjøpesenter slik at jeg
også har tilgang på andre type butikker og tjenester

Tilgang på kjente merkevarer

Viktig Verken eller Lite viktig Vet ikke / usikker

Aldersgruppen 50+ synes tilgang på parkeringsplass 

er viktig i større grad enn det 18-29 år synes (OBS lav 

base). 

Kvinner samt aldersgruppen 18-29 år (OBS lav base) 

synes beliggenhet i nærheten av kollektivt er viktigere 

enn resten. 

Kvinner samt aldersgruppen 50-59 år synes det er 

viktigere sammenlignet med resten at butikkene er 

ryddige og oversiktlige. 

Kvinner synes videre det er viktigere enn det menn 

synes med inspirerende butikker. 

Hvorvidt senteret er et eget ombrukssenter eller en del

av et vanlig kjøpesenter er det ingen klar preferanse 

for.

«Parkeringsplass er viktig, det er en positiv ting med 

kjøpesenter. Kjøper man noe som er stort er det fint å kunne 

laste det i bilen og kjøre hjem»

Mann (59)
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Klikk& hent er viktigst for de med barn samt 

aldersgruppen 18-39 år. 

Flere kvinner, de uten barn samt 40 + svarer at 

henting av ting til ombruk hjemme er viktig. 

De med barn svarer i større grad at nettbutikk er viktig, 

mens 60 år + synes dette er mindre viktig. 

Viktigst med en nettside med oversikt over butikker og utvalg.

Hvor viktig er det for deg at ombrukssenteret tilbyr følgende?300
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74%

49%

47%

40%

30%

16%

22%

30%

31%

28%

9%

27%

22%

27%

39%

1%

1%

2%

2%

2%

Nettside med oversikt over butikker og utvalget

Nettbutikk

Henting av ting til ombruk hjemme hos deg

Klikk-og-hent

Hjemlevering

Viktig Verken eller Lite viktig Vet ikke / usikker

«Kunne tenkt meg en tjeneste hvor de kan hente ting 

hjemme hos deg – vanskelig å få med seg en del ting - som 

møbler - som skal gis bort, særlig når man er avhengig av 

buss. Det hadde vært veldig, veldig viktig. «Hjelpe å bære 

ting ned fra loftet-tjenester» i de tilfellene hvor man skal gi 

noe til senteret også. En slags bærehjelp i tillegg til 

frakthjelp, hadde vært fint»

Kvinne (44)

«[Nettsider] syntes jeg absolutt at de trenger. Særlig hvis de 

selger litt mer kapitalkrevende ting, som en fin salong eller 

sofa. Interiør-ting og ting som har en viss verdi. Bruke nett 

som kanal for å vise hva man har av varer»

Mann (61)

«Sjekker alltid fysiske butikker på nett før jeg drar, for å 

unngå bomtur. Liker å gjøre forarbeid istedenfor å gå rundt 

og spørre. En ulempe i butikk er at det ofte er utsolgt for 

populære varer. Når du bestiller på nett vet du at du får det»

Mann (39)
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I overkant halvparten mener at et ombrukssenter ikke ville påvirket 
bruken deres av det eksisterende ombrukstilbudet i kommunen. 

Hvilket av følgende utsagn passer best for deg? Dersom ombrukssenteret fantes i dag på en lokasjon som var lett tilgjengelig for meg ville jeg:300
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32%

54%

14%

benyttet meg sjeldnere av andre ombrukstilbud i kommunen,
som andre bruktbutikker og loppemarked

benyttet meg like mye av andre ombrukstilbud i kommunen,
som andre bruktbutikker og loppemarked

benyttet meg oftere av andre ombrukstilbud i kommunen, som
andre bruktbutikker og loppemarked

Ingen signifikante forskjeller mellom kjønn, 

aldersgrupper eller om man har barn i husstanden 

eller ikke på hvorvidt et slikt senter vil påvirke bruken 

av eksisterende tilbud.

Dersom ombrukssenteret fantes i dag på en lokasjon som var lett 

tilgjengelig for meg ville jeg:
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