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Vi har sammen kommet frem til en ide som kan bidra til at flere kan ta bærekraftige valg og 
hjelpe til en grønnere fremtid. Ideen vil også få Tise til å bli mer konkurransedyktig mot 
større kleskjeder 
Funksjonen vi har kommet opp med kan minnes litt om tinder! Her kan man få opp ulike 
alternativ til stiler og antrekk, liker man disse swiper man høgre og liker man ikke swiper 
man til venstre, her kan algoritmer huske hva som er «min» stil, slik at man lettere får opp 
produkter og størrelser som passer akkurat meg! Når man har brukt appen en del vil den 
også være mer tilpasset den enkelte, og det blir mer gøy å sitte å swipe. På denne måten vil 



appen appellere til flere personer, da den blir mer tilpasset enkeltindivid. Vi tenkte at denne 
funksjonen også kan sette sammen antrekk. Har man eksempelvis en blå genser som man 
liker, kan man få opp fullt outfit og klær som vil passe til den genseren, eller andre gensere 
som er i samme stil. Fordelen med å få opp en full outfit med produkter som passer 
sammen, er at det blir mye lettere å kjøpe mer ting brukt og bidrar til at flere tar 
bærekraftige valg.   
 
 
 
Under her er alle de andre forslagene som kom opp i vår gruppe. Vi tenkte at dere kan få de, 
da det var mange gode forslag, og mye god konstruktiv kritikk som vi håper dere har bruk 
for.  
 
Ideer:  

- Helt hjem blir fort dyrt, kjøper du en topp for 50 kr, og man kanskje betaler 80 kr i 
frakt, unngår mange å kjøpe denne toppen likevel.  I Bergen er det også mange som 
har problemer med helt hjem. Da det er flere områder hvor helt hjem ikke vil hente 
opp pakke, noe som gjør at man må oppsøke et postkontor, og også i dette tilfellet 
gjør at man ikke orker å selge plagget. Kanskje dere kan prøve å sjekke om de kan 
utvide litt/ undersøke områder, for mange av disse områder er det svært god 
mulighet for å hente pakker i postkasse.   
 

- Det kan også bli en bedre stedsfunksjon på produkter, kan lettere finne produkt i 
nærheten, også i start-feeden.  

 
- Vi ønsker også en mer appellerende og kjønnsnøytral app. 

 
- For å gjøre det lettere å selge brukte klær, kunne det vært egne plasser en kan levere 

inn klærne sine, slik at Tise kan selge klær videre, de som leverer inn klær her kan 
tjene poeng eller få litt av fortjenesten fra produktet.  

 
- Appen bør fremme mer at det jobbes mot bærekraftig handel. Da det kom veldig 

godt frem i denne oppgaven, men at mange ikke har fått det med seg før nå.  
 

- Et problem som er på tise, er at når ting er i moten, kjøper noen brukere dette 
plagget i store mengder. Produktet blir også ofte solgt for mye mer. Konseptet med å 
handle brukt forsvinner – dette er ikke veien til bærekraftig og second hand. Når en 
ser at bukser blir solgt for dyrere og helt nytt bør man kunne rapportere, å generelt 
fjerne denne muligheten. Produkter bør ikke kunne selges for mer, her kan det også 
være en idee å ha en funksjon der en kan finne mer info om hva dette produktet 
faktisk koster.  

 
- Når man kommer inn i appen på utforsk siden sitter mange med følelsen av at appen 

appellerer kun til jenter, må nå bedre ut til gutter!  
 

- Når man googler etter plagg eller et produkt burde man kunne få opp en link inn til 
tise, på lik linje som til de sidene de selger det opprinnelig fra.  



 
- Kan ha kategorier på profilene til folk, ikke få alt opp, men bukser, topper, møbler osv 

hver for seg i profilene og, gjerne skjule solgte produkter.  
 

- samarbeid med andre second-hand butikker hvor en kan få poeng/ kinobillett eller 
generelt belønning for å levere inn til andre second hand butikker.  

 
Håper dere likte svaret vårt på oppgaven, og tillegg satt pris på de ulike forslagene.  
 
Mvh  
Fiskehelse, UiB.  
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