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Ny undersökning visar
Kläder och prylar för drygt 11 000 kronor ligger 
orörda i svenskens garderober och förråd
Svenskarnas garderober och förråd innehåller mängder av kläder och 
prylar som inte används. Det visar en ny undersökning utförd av YouGov 
på uppdrag av Tradera. Varje svensk äger i genomsnitt kläder för 4 116 
kronor och prylar för 7 450 kronor som inte används. Samtidigt har 
nästan hälften (46 procent) svårt att göra sig av med kläder och skor 
som inte används regelbundet. 

Det är lätt att samla på sig kläder och saker som bara blir liggandes. 
Svenskarna förvarar i snitt fem flyttkartonger med prylar som inte används, 
och uppger att man bara använder 45 procent av plaggen i garderoben 
regelbundet. Men våren är ett bra tillfälle att rensa ur förråd och garderober 
på sådant som inte används. 

- Många känner säkert igen sig i hur lätt det är att samla på sig prylar som 
sedan inte används. Att sälja sådant vidare ger både plats i garderoben och 
en slant till kassan. Äger man till exempel en skinnjacka eller ett par 
Converse som inte används är våren ett bra tillfälle att sälja dem vidare. De 
är nämligen särskilt populära på andrahandsmarknaden just nu, säger 
Christina Kilström, marknadschef på Tradera.

En förklaring till varför vi har så mycket oanvända saker i våra hem skulle 
kunna vara alla impulsköp. 84 procent uppger att de någon gång impulsköpt 
kläder som de sedan ångrat, och 6 av 10 (61 procent) har köpt kläder som de 
sedan aldrig använt. Hela 46 procent av de tillfrågade har trots det svårt att 
göra sig av med kläder och skor som inte används regelbundet. 

Undersökningen genomfördes av YouGov under mars 2013. 3685 svenskar i åldern 18-74 år 
deltog i undersökningen.

För ytterligare information 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 ett brett 
utbud, allt från barnkläder till heminredning och hemelektronik, och ca 1 miljon produkter ute till försäljning är 
Tradera Sveriges största shoppingsajt. Tradera ägs sedan 2006 av eBay.

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