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Ny  undersökning  visar:
Svenskarna  har  oanvända  kläder  för  28  miljarder  kronor  i  garderoben

Svenskarna  har  garderoberna  fulla  av  kläder  som  inte  används.  I  genomsni?  använder  vi  bara  häl@en  av  
de  kläder  vi  har  hemma.  Varje  svensk  har  outny?jade  klädesplagg  och  skor  Dll  e?  sni?värde  av  4900  
kronor  per  person.  Det  visar  en  ny  undersökning  gjord  av  YouGov  på  uppdrag  av  Tradera.

Våren  är  en  8d  då  många  städar  ur  förråd  och  garderober.  Traderas  undersökning  visar  aK  det  finns  mycket  
i  våra  hem  som  inte  används  och  som  skulle  kunna  säljas  vidare.  Sammanlagt  har  svenskarna  överflödiga  
kläder  och  skor  8ll  eK  värde  av  28  miljarder  kronor.*

-‐  Det  är  läK  aK  samla  på  sig  plagg  som  bara  blir  hängandes  och  tar  upp  plats.  AK  rensa  ur  garderoben  och  
sälja  vidare  det  som  inte  används  skapar  plats  plus  aK  man  kan  tjäna  en  bra  slant.  Dessutom  bidrar  man  8ll  
återvinning  -‐  någons  gamla  jeans  blir  någon  annans  nya  favoritbyxor,  säger  Chris8na  Kilström,  
marknadschef  på  Tradera.  

62  procent  i  undersökningen  uppger  aK  de  köpt  kläder  som  de  sedan  aldrig  använt.  ÅKa  av  8o  (85  procent)  
har  impulsköpt  kläder  som  man  sedan  ångrat  aK  man  köpte.

Fler  resultat  från  undersökningen:
• Fyra  av  8o  (40  procent)  använder  mindre  än  häl_en  av  sina  kläder  regelbundet
• Häl_en  (50  procent)  har  någon  gång  köpt  eK  klädesplagg  där  man  redan  i  samband  med  inköpet  tänkt  aK  
plagget  inte  passar  så  bra  nu,  men  aK  det  kommer  aK  passa  bra  när  man  gåK  ner  i  vikt,  blivit  lite  
solbränd,  tränat  etc.

Idag  startar  Tradera  tävlingen  ”Sveriges  värsta  garderob”  sin  Facebook-‐sida  där  man  kan  delta  genom  aK  
dela  med  sig  av  en  bild  på  sin  stökiga  garderob  och  historien  bakom.  Vinner  gör  det  bidrag  som  får  flest  
röster  under  tävlingsperioden.  

Undersökningen  genomfördes  av  YouGov  under  april  2012.  1021  svenskar  i  åldern  18-‐64  år  deltog  i  undersökningen.

*  UppskaAat  värde  av  klädesplagg  och/eller  skor  i  garderoben  som  inte  används  regelbundet,  genomsniAligt  värde  per  
person  från  YouGov  undersökning  4927,1  kronor.  Antal  personer  i  Sverige  mellan  18-‐64  år  från  SCBs  senaste  mätning,  
5  778  981  personer.  4927,1  kronor  x  5  778  981  personer  =  28  473  617  285,1  kronor

För  y?erligare  informaDon  kontakta:
Jenny  Pedersén,  pressansvarig,  Tradera,  jepedersen@ebay.com,  073-‐920  94  23
  
Om  Tradera  
Tradera  är  Sveriges  mest  besökta  shoppingsajt  med  mer  än  4  miljoner  unika  besökare  i  månaden.  Med  eA  breA  utbud,  allt  från  
barnkläder  Ull  heminredning  och  hemelektronik,  och  ca  1  miljon  produkter  ute  Ull  försäljning  är  Tradera  Sveriges  största  
shoppingsajt.  Tradera  ägs  sedan  2006  av  eBay.

Mer  från  Tradera:
Tradera  på  Facebook,  Tradera  på  TwiAer,  Tradera  på  Youtube,  Tradera  Widget,  Nyheter  från  Tradera,  Kampanjer  på  Tradera
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