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Allt fler kvinnor handlar hållbart
– men männen halkar efter
Nästan en av tre svenskar, 27 procent, är mer benägna att handla begagnat mode idag
jämfört med för tre år sedan. Det är framförallt den yngre generationen och speciellt
kvinnor som driver upp siffrorna. Siffrorna kommer från Tradera och Avfall Sveriges
hållbarhetsundersökning*, där svenskarnas relation till att handla second hand
presenteras.

36 procent av svenskarna har köpt kläder på second hand under de senaste tre åren, 46 procent av kvinnorna
och 27 procent av männen. En majoritet, 72 procent, handlar begagnat mode för att det är billigt och lätt att
göra fynd. 15 procent gör det också för att det är bra för miljön, och 6 procent för att skapa en unik look. 17
procent av de som inte vill köpa second hand säger att det beror på att det inte passar deras klädstil, medan
nästan hälften, 46 procent, säger att de inte vill ha något på sig som någon annan har använt.
– Genom att köpa ett par jeans på second hand istället för ett par nya sparar man – förutom pengar – 4 600 liter
vatten. Så mycket vatten går det nämligen åt för att tillverka ett par jeans. Det är bara ett exempel på att de plagg
som produceras också måste användas så länge det är möjligt, säger Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef
på Avfall Sverige.
Kvinnor bäst på att sälja vidare sina plagg
Andelen som säljer vidare sina plagg har i stort sett fördubblats jämfört med för tre år sedan (7% jämfört med
3,6%). Kvinnorna säljer i betydligt högre utsträckning vidare sina plagg jämfört med män (10 % jämfört med 3
%). Men en av de mest beklämmande siffrorna ur undersökningen visar att 14% av svenskarna fortfarande
slänger kläder och skor i soporna. Män slänger i betydligt högre utsträckning plagg än kvinnor (20 % jämfört
med 8 %).
– Det är glädjande att allt fler säljer vidare sina plagg och på Tradera ser vi också att det är kvinnorna som är
mest aktiva när det kommer till att köpa och sälja begagnat, men även männen behövs där, säger Sofia Hagelin,
presschef på Tradera.
5 tips för att få högsta pris för sina begagnade plagg på auktion
1. Ta bra bilder i bra ljus. Både bakifrån, framifrån och närbilder.
2. Var ärlig och utförlig i din beskrivning. Finns det fickor? Hur är skicket? Är den stor eller liten i storlek? Och
glöm inte tvättråd.
3. Sätt ett lågt utropspris. Då kommer fler att delta i budgivningen och chansen att slutpriset blir högre ökar.
4. Två veckor är en bra tid att låta annonsen ligga ute. Då hinner många se den.
5. Dela din annons i dina sociala flöden så fler ser den.

Topplista modemärken som är mest eftersökta just nu på Tradera
Odd Molly
Rodebjer
Filippa K
Gant
Acne
Ralph Lauren
Adidas
Gudrun Sjödén
Zara
Desigual

*Om undersökningen
Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov.
Under perioden 16-19 juni 2017 har sammanlagt 1002 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor
18 år och äldre.
För mer information om undersökningen och Avfall Sverige kontakta
Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef, Avfall Sverige, 070-662 61 28, acg@avfallsverige.se
För mer information om undersökningen och Tradera kontakta
Sofia Hagelin, PR-ansvarig Tradera, 070-887 76 95, shagelin@paypal.com
Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering och återvinning. Det är Avfall Sveriges
medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i alla landets kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag:
miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är ”Det finns inget avfall”. Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår, att
mer återanvänds och att avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunerna och deras bolag är
ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.
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