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BLIVER 
GRØNNERE

Tøjindustrien er den femtestørste klimasynder globalt. Hvis vi skal 
ændre på det, så kræver det en ny forbrugeradfærd og en indsats 
fra alle i branchen. 
Næsten 80 procent af danskerne er bekymret for den globale 
opvarmning og vil bidrage til at bremse den.
Med vores undersøgelse har vi forsøgt at danne et billede af, hvad 
der optager de danske forbrugere, og hvordan vi bedst kan flytte 
vores forbrugeradfærd. Målet er, at tøjindustrien også kommer til at 
bidrage til vores fælles klimamål. 
Det mest bæredygtige tøj er det, vi allerede har i vores garderober. 
Derfor ønsker vi et fokus på, hvordan vi forlænger levetiden for 
vores tøj, der ofte kun bliver brugt ganske få gange, inden det ryger 
ud.

Hvad end det er hos os selv eller hos nye ejere, så skal vi knække 
koden til at give vores tøj et langt og værdigt liv. 
Det gavner både vores pengepung og vores klode.

God læselyst.

Eirik Rime, 
CEO i Tise

Kommentar fra Tise



TEMAER

Resumé

• Undersøgelsen er foretaget af 
Norstat for Tise

• Undersøgelsen er gennemført i 
august 2022

• Den dækker Danmark, Norge, 
Sverige og Finland

• Foretaget som online 
panelundersøgelser 

• Udgør i hvert land et  
repræsentativt udsnit af alle 
over 18 år

• I alt over 4.000 besvarelser

• 1018 besvarelser over 18 år i 
Danmark

FAKTA OM UNDERSØGELSEN
Modeindustrien skal 
tage ansvar og gøre 
det nemt at træffe 
bæredygtige valg

Danskerne er gode 
til at aflevere tøj til 
genbrug – men vi 
køber næsten ikke 
genbrugstøj selv.

Et flertal af 
danskerne er klar til 
at CO2-beskatte 
tøjindustrien.

Kvinder er mere 
bevidste i deres 
tøjvalg og føler 
større glæde ved 
genbrug.

Flere danskere 
ønsker genbrugs-
gaver – men vi er 
selv bange for at 
give dem.



SHOPPING-
VANER

• 73 procent af os køber 1-2 stykker tøj i gennemsnit 
om måneden. Kun tre procent køber flere end 10 
stykker

• 38 procent ville bruge deres tøj længere, hvis det 
var billigere at reparere

• 68 procent svarer, at deres tøjstørrelser varierer 
mellem forskellige brands

• 45 procent får den samme glæde ved at købe 
genbrug, som de gør ved at købe nyt

• 28 procent er blevet mere interesseret i at købe 
secondhand på grund af de stigende priser

• 25 procent er mere tilbøjelige til at købe på 
mærkedage som Black Friday

• 28 procent savner grønne rollemodeller til 
shopping

• Venner og familie (samlet 45 procent) er de 
største inspirationskilder til bæredygtig shopping



TAGE STØRRE

Danskerne placerer en stor del af ansvaret for omstillingen hos modebranchen. 
Blot 15 procent mener, at modeindustrien går op i bæredygtighed. Og kun 11
procent synes, det er let at træffe bæredygtige valg, når man køber tøj.

Kommentar fra Eirik: ”Modebranchen står med et enormt troværdigheds-
problem, som vi er nødt til at gøre noget ved. Senest er fem store danske 
mærker meldt til forbrugerombudsmanden for greenwashing, og det smitter 
af på den generelle tiltro til, at vi bidrager til den grønne omstilling.”
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Vi kan som nation glæde os over, at tøjet ikke får lov til at 
samle støv bagest i skabet. 52 procent af os afleverer 
mere end halvdelen af vores tøj til genbrug. Det er til 
gengæld kun 7 procent af os, der sælger over halvdelen 
videre.
Det er langt fra alt det tøj, vi afleverer, der finder en ny 
ejer. Kun 10 procent svarer, at de køber mere end 
halvdelen af deres tøj fra genbrug.

Kommentar fra Eirik: ”Det er vigtigt, at vi holder værdien i 
tøjet. Det giver ikke god samvittighed alene at aflevere 
tøj til genbrug, hvis man bare bruger det som en 
anledning til at fylde garderoben med nyt tøj i stedet for 
selv at købe fra genbrug.”

Danskerne afleverer til genbrug, 
men køber sjældent 
genbrugstøj selv



KOSTER

55 procent af de 
adspurgte i undersøgelsen 
svarer, at det er en god idé 
at beskatte modevirk-
somheder på baggrund af 
deres CO2-udledning.

Et flertal af danskerne ønsker en CO2-
afgift på tøj - og er klar til at betale mere 
for bæredygtighed

Samtidig svarer 60
procent af de adspurgte, 
at de er klar til at betale 
mere for tøj, hvis det er 
produceret bæredygtigt



JULETRÆET?

Mens næsten fire ud af 10 i undersøgelsen svarer, at de gerne vil modtage 
genbrugsgaver, så er hovedparten af os bekymrede for, hvordan 
modtageren vil reagere på en genbrugsgave.

Kommentar fra Eirik: ”Der er behov for et opgør med vores idé om, at man 
ikke kan blive lige så glad for en genbrugsgave. Forventningsafstemningen 
er enormt vigtig. De teknologiske virkemidler har gjort det meget nemt at 
lave en digital ønskeliste med genbrugsfund.”

Danskerne er klar til genbrugsgaver
- men bange for at give



DRIVER DEN

Kommentar fra Eirik: 
”Vi taler meget om generationskløften i klima-debatten. 
Vores undersøgelse  dog, at køn er en mere afgørende 
faktor end både køn og geografi. Det tyder på, at 
ligestillingskampen også er en klimakamp.”.

Køber kun 
nyt tøj

Er begyndt at
købe mindre tøj det 

seneste år

Vil gerne 
modtage 

genbrugsgaver

Får samme glæde 
ved at købe second-

hand og nyt tøj

Afleverer mere 
end halvdelen af det 
brugte tøj til genbrug

Mænd Kvinder

41 % 23 %

19 % 33 %

31 % 41 %

35 % 55 %

40 % 65 %



BEVIDSTE

Selvom den grønne omstilling endnu ikke er nået helt ind i vores garderober, 
så peger pilen i den rigtige retning.
Spørger man ind til udviklingen det seneste år, så viser det sig, at:
• 26 procent er begyndt at købe mindre tøj
• 13 procent er begyndt at købe mere tøj secondhand
• 9 procent er begyndt at købe mere bæredygtigt tøj
• 16 procent er blevet mere bevidst, men uden at ændre vaner

Kommentar fra Eirik: ”Det er godt, at flere bliver bevidste om, at vores tøjvalg har stor 
betydning for klimaet. Samtidig kan vi se, at vi sammenlignet med vores nordiske 
nabolande er noget langsommere til at omstille vores vaner. Det tyder på, at vi som 
forbrugere har behov for hjælp fra både politikere og fra modeindustrien.”



T
IS
E

Tise er en nordisk genbrugsstartup, der hjælper unge 
med at genbruge og gensælge tøj ved at gøre det nemt, 
sjovt og inspirerende.

I dag er der over 2,5 millioner brugere på app’en, der er 
en blanding af et socialt medie og en genbrugsplatform.

Tise har en mission om at forlænge levetiden på hvert 
eneste stykke tøj. Med over 7 millioner stykker tøj på 
app’en er de godt på vej. Udover at bidrage til at gøre 
det lettere at købe og sælge brugt tøj ønsker Tise også 
at flytte tøjindustrien væk fra de hurtige kalorier i ‘fast 
fashion’ og mod et fokus på kvalitet og bæredygtighed, 
så både branchen og forbrugerne 
sammen kan ‘become a bit better’.

EN SMULE BEDRE – HELE TIDEN

Hent Tise gratis i 
app store eller 
Google Play



WWW.TISE.COM


