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Prisbelönta SWOP SHOP växlar upp

SWOP SHOP är klädbytarbutiken där du kan konsumera mode med gott samvete. 
Tisdagen den första mars nylanserar SWOP SHOP med en ny fräsch butik och hemsida. 
Det prisbelönta Malmöföretaget tar nu nästa steg mot en mer hållbar klädkonsumtion. 

- Det är så kul att fler och fler hittar hit. Konceptet har utvecklats under resans gång och mina 
kundernas/ swoppares åsikter har varit viktiga för SWOP SHOP. Jag har verkligen lyssnat och 
genomför nu den här stora förändringen. Jag lever som jag lär och har vårstädat och rensat 
hela butiken och hemsidan. Säger Jane Olsson, grundare och VD för SWOP SHOP. 

Arbetet med make overn startade redan i mellandagarna och hela SWOP SHOP har utvecklats i 
både stort och smått.

- Jag har fokuserat på att höja nivån på servicen och det som finns i butiken. Här ska man 
kunna hitta de där fynden som sätter guldkant på tillvaron, fortsätter Jane. Vi är självklart 
miljömedvetna samtidigt som vi älskar mode och fynd till hög kvalitet.

Att SWOP SHOP och andra aktörer som tänker på ett nytt sätt kring konsumtion spelar en viktig 
roll i framtiden är tydligt när man låter siffrorna tala. 

Under 2013 konsumerades cirka 120 000 ton nya textilier i Sverige. Det motsvarar 13 kilo per 
person eller cirka 60 nya t-shirts. Hela 81 % av dessa hamnar varje år i hushållssoporna.
(Källa: http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Har-hamnar-dina-gamla-klader/)

Genom ett nytt samarbete med Skånes Stadsmission är det nu ännu enklare för SWOP SHOPs 
kunder att ge sina avlagda kläder ett nytt hem. 

- Det hela handlar om att göra en grön livstil så enkel och attraktiv som möjligt. Det ska helt 
enkelt vara eko, smart och kul att swoppa. Jag vill inte att folk ska sluta konsumera, men det är 
viktigt att hitta hållbara alternativ, avslutar Jane.

Arbetet har skett tillsammans med den Malmöbaserade kommunikationsbyrån Styggare & 
Snyggare. www.styggareochsnyggare.se

Om SWOP SHOP
2013 fick grundaren av SWOP SHOP, Jane Olsson, en briljant idé under en klädbytardag. 
Företaget har idag växt till ett butikskoncept baserat på tanken om hållbar klädkonsumtion. 2015 
tilldelade Råd och Rön tillsammans med Sveriges Konsumenter SWOP SHOP priset årets 
Blåslampa. (Källa: http://www.radron.se/artiklar/blaslampan/) I butiken finns möjlighet att fylla på 
sin garderob samtidigt som kunden är en del av ett långsiktigt hållbart alternativ. SWOP SHOP 
är en bytesbutik där inlämnade plagg värderas enligt ett unikt system, kallat gröna hjärtan.
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