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Hyr istället för att köpa – verktygsuthyrning lanseras i alla Clas 

Ohlsons butiker  

Intresset för att hyra istället för att köpa ökar allt mer. Nu lanserar Clas Ohlson 

möjligheten att hyra verktyg i samtliga butiker i Sverige, Norge och Finland.   

- För oss handlar det om att förenkla livet i alla typer av hem och i dag är det många som 

föredrar att hyra istället för att köpa, särskilt produkter som man inte använder så ofta. 

Efter att ha erbjudit ett hyrsortiment i ett begränsat antal butiker tar vi nu steget och rullar 

ut Hyr hos Clas i samtliga butiker, säger Stine Trygg-Hauger, Chief Commercial Officer på 

Clas Ohlson. 

Trenden att hyra istället för att köpa ökar starkt. Enligt Svensk Handels senaste 

hållbarhetsundersökning anger nästan en fjärdedel att de kommer försöka hyra eller köpa 

begagnat, vilket är en kraftig ökning jämfört med tidigare undersökningar. 

- Uthyrningen är också ett led i vårt hållbarhetsarbete och vi vill hjälpa våra kunder att leva 

mer hållbart. För dem som använder verktyg sällan är det ett miljömässigt bättre alternativ 

att hyra än att köpa. I genomsnitt används en borrmaskin bara i 13 minuter. Där ser vi att 

vi kan göra skillnad, säger Stine Trygg-Hauger. 

Till en början kommer 16 olika produkter att finnas tillgängliga för uthyrning. Det handlar 

om bland annat om borrmaskiner, kapsågar och produkter för städning som textil- och 

ångtvättar. Priset varierar mellan 59 kr och 399 kronor beroende på produkt. Medlemmar i 

Clas Ohlsons kundklubb Club Clas får hyra till halva priset och bokning görs på 

clasohlson.se. 

Clas Ohlsons uthyrningskoncept Hyr hos Clas lanseras den 2 september i alla butiker i 

Sverige, Norge och Finland. Sedan tidigare finns även tjänsten Clas Fixare som utför olika 

typer av hantverkartjänster på den svenska marknaden. 

För mer information, vänligen kontakta:  

Niklas Carlsson, kommunikationschef, 0247-444 29, niklas.carlsson@clasohlson.se 

 

Clas Ohlson grundades 1918 som en postorderfirma i Insjön, Dalarna. Idag är vi ett detaljhandelsbolag med kunder på 

fem marknader, cirka 4 500 medarbetare och en omsättning om cirka 8,8 miljarder kronor. Vår aktie är noterad på 

Nasdaq Stockholm. Mycket har hänt sedan starten, men en sak har varit densamma genom alla år: att vi varje dag vill 

hjälpa och inspirera människor att förbättra sin vardag genom att erbjuda smarta, enkla, praktiska lösningar till attraktiva 

priser. Läs mer om oss och hur vi brinner för att förenkla livet i varje hem på about.clasohlson.com. 

https://about.clasohlson.com/sv/

