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Abstract 

Title: ”Buy less, choose well” – A study about Slow Fashion and increased sales among Swedish 

fashion firms 

Authors: Helena Spreitz Elings & Elin Arvidsson 

Tutor: Lars Vigerland 

Examiner: Erik Borg 

Course: Business Administration level C – Marketing. Exam essay, 15 education credits.  

Background: Kate Fletcher coined the concept of Slow Fashion in 2007, as a reaction to the 

throwaway society, called Fast Fashion. Fast Fashion is all about companies who choose to work 

in a quick and cheap way, while Slow Fashion is all about designing, producing and living in a 

better way for the environment and social sustainability.  

Purpose: The purpose of the study is to explore if, and in that case how, fashion firms can 

combine encouragement to Slow Fashion by their marketing and at the same time be able to 

increase sales in their business, or if it is even possible to combine. 

Theories: The PESTLE-model by Baines (2011), Sustainability model by Söderqvist et al. 

(2014), Seven forms of sustainable fashion by Green Strategy (2014), Slow Fashion Process by 

Pookulangara & Shepard (2013) and Marketing Mix by Baines (2011). 

Method: A qualitative method has been applied to the study, where four semi-structured 

interviews from selected Slow Fashion firms have been made, also homepage inspections and 

facts about the firms has been collected as secondary data. 

Conclusion: The conclusion of the study is that it is possible for fashion firms to combine 

encouragement to Slow Fashion and at the same time be able to increase their sales. This is 

possible through widening their range of products or stealing costumers from the Fast Fashion 

industry. 

Keywords: Slow Fashion, Sustainability, Fashion, Environment, Marketing, Slow Movement, 

Sales 



  

 
 

Sammanfattning 

Titel: ”Buy less, choose well” - En studie om Slow Fashion och ökad försäljning hos svenska 

modeföretag 

Författare: Helena Spreitz Elings & Elin Arvidsson 

Handledare: Lars Vigerland 

Examinator: Erik Borg 

Kurs: Företagsekonomi C – Marknadsföring. Examensarbete, 15hp.  

Bakgrund: Begreppet Slow Fashion myntades av Kate Fletcher år 2007 och är en reaktion på 

det snabba modet som idag produceras, som kallas Fast Fashion. Fast Fashion handlar om att 

företag väljer att arbeta på ett snabbt och billigt sätt medan Slow Fashion istället handlar om att 

designa, producera och leva på ett bättre sätt för att främja miljömässig och social hållbarhet. 

Syfte: Syftet med studien är att undersöka om och i så fall hur modeföretag kan förena 

uppmaningar till Slow Fashion via deras marknadsföring och samtidigt kunna öka sin 

försäljning, eller om det ens är möjligt att förena. 

Teorier: PESTLE-modellen av Baines (2011), Hållbar utvecklingsmodell av Söderqvist et al. 

(2014), Seven forms of sustainable fashion av Green Strategy (2014), Slow Fashion Process av 

Pookulangara & Shepard (2013) och Marketing Mix av Baines (2011). 

Metod: Till studien har en kvalitativ metod tillämpats, där primärdata är i form av 

semistrukturerade intervjuer från fyra valda Slow Fashionföretag samt sekundärdata i form av 

hemsidegranskning samt material om företagen.  

Slutsats: Studiens slutsats är att det är möjligt för modeföretag att förena en uppmaning till Slow 

Fashion samtidigt som de vill öka sin försäljning. Detta är möjligt genom att bredda sitt 

sortiment eller genom att stjäla kunder från Fast Fashionföretag samt öka sin kundkrets. 

Nyckelord: Långsamt mode, Hållbarhet, Mode, Miljö, Marknadsföring, Långsam rörelse, 

Försäljning  



  

 
 

Förord 

Denna studie är en del av ett examensarbete i Företagsekonomi C, som ingår i programmet 

Konst, kultur & ekonomi (KKE) på Södertörns Högskola, som båda författarna har gått.  

Studien behandlar ett aktuellt och intressant område som berör allt fler, nämligen det som 

kommit att kallas ”Slow Fashion”. Det är ett ganska nytt begrepp, däremot har tankarna kring 

begreppet funnits under längre tid. Det har varit en spännande resa att få lära sig mer om 

begreppet och medvetenheten kring begreppet samt hur det går ihop, eller om det går ihop att 

öka sin försäljning, för att kunna växa som företag här i Sverige. 

Vi vill först och främst tacka vår handledare Lars Vigerland, som varit en hjälp på vägen med 

denna studie, i form av kommentarer och utbildning. 

Vi vill även tacka opponeringsgruppen som flertalet gånger läst igenom studien och kommit med 

konstruktiv kritik och bra feedback, som vi på bästa sätt försökt förvalta. 

Slutligen vill vi tacka de respondenter och personer som medverkat i och för studien, genom ett 

gott samarbete, inspiration och hjälp på vägen. Stort tack till; Johanna Nilsson, Pernilla 

Johansson, Claudia Stenström, Elisabeth Synnes och Annika Göth Nilsson. 

 

 

 

 

 

 

__________________________________  __________________________________  

Helena Spreitz Elings     Elin Arvidsson   



  

 
 

Innehållsförteckning 

1. Introduktionskapitel ................................................................................................................. 1 

1.1 Inledning................................................................................................................................ 1 

1.2 Bakgrund ............................................................................................................................... 2 

1.3 Problemdiskussion ................................................................................................................ 4 

1.4 Syfte ...................................................................................................................................... 7 

1.5 Frågeställning ........................................................................................................................ 7 

1.6 Avgränsningar ....................................................................................................................... 7 

2. Teori ........................................................................................................................................... 8 

2.1 PESTLE-modellen ................................................................................................................ 8 

2.2 Hållbar utveckling ............................................................................................................... 10 

2.2.1 Hållbar utveckling som ett tredimensionellt begrepp ................................................... 11 

2.3 Seven forms of sustainable fashion ..................................................................................... 12 

2.4 Slow Fashion Process .......................................................................................................... 14 

2.5 Marketing Mix..................................................................................................................... 15 

2.6 Teoretisk tillämpning .......................................................................................................... 17 

2.7 Teorikritik............................................................................................................................ 19 

3. Metod ....................................................................................................................................... 21 

3.1 Val av metod ....................................................................................................................... 21 

3.2 Population & Urval ............................................................................................................. 21 

3.3 Datainsamling & Tillvägagångssätt .................................................................................... 22 

3.3.1 Sekundärdata ................................................................................................................ 23 

3.3.2 Primärdata ..................................................................................................................... 24 

3.4 Bortfall ................................................................................................................................ 25 

3.5 Reliabilitet & Validitet ........................................................................................................ 26 

3.6 Vetenskapssyn ..................................................................................................................... 27 

3.7 Källkritik ............................................................................................................................. 28 

3.8 Metodkritik .......................................................................................................................... 28 

4. Empiri ...................................................................................................................................... 30 

4.1 Sekundärdata i form av företagspresentation ...................................................................... 30 



  

 
 

4.1.1 Jumperfabriken ............................................................................................................. 30 

4.1.2 Ecosphere ..................................................................................................................... 31 

4.1.3 JohannaN ...................................................................................................................... 32 

4.1.4 ANDfair ........................................................................................................................ 33 

4.2 Sekundärdata i form av hemsidegranskning ....................................................................... 34 

4.2.1 Jumperfabriken ............................................................................................................. 34 

4.2.2 Ecosphere ..................................................................................................................... 35 

4.2.3 JohannaN ...................................................................................................................... 36 

4.2.4 ANDfair ........................................................................................................................ 37 

4.3 Primärdata i form av intervjuer ........................................................................................... 39 

4.3.1 Jumperfabriken ............................................................................................................. 39 

4.3.2 Ecosphere ..................................................................................................................... 41 

4.3.3 JohannaN ...................................................................................................................... 45 

4.3.4 ANDfair ........................................................................................................................ 49 

5. Analys ....................................................................................................................................... 53 

5.1 PESTLE-modellen .............................................................................................................. 53 

5.2 Hållbar utveckling ............................................................................................................... 54 

5.3 Seven forms of sustainable fashion ..................................................................................... 56 

5.4 Slow Fashion Process .......................................................................................................... 57 

5.5 Marketing Mix..................................................................................................................... 59 

6. Slutdiskussion .......................................................................................................................... 64 

7. Slutsats ..................................................................................................................................... 66 

8. Förslag på fortsatta studier .................................................................................................... 67 

9. Källförteckning ....................................................................................................................... 68 

10. Bilagor ....................................................................................................................................... I 

Bilaga A........................................................................................................................................ I 

Bilaga B ....................................................................................................................................... II 



  

 
 

Figurförteckning 

 

Modell 1 PESTLE-modellen. ......................................................................................................... 8 

Modell 2 Hållbar utvecklingsmodell. ........................................................................................... 11 

Modell 3 Seven forms of sustainable fashion............................................................................... 12 

Modell 4 Slow Fashion Process. .................................................................................................. 14 

Modell 5 Target Market................................................................................................................ 16 

 

Bild 1 Sju vägar mot Slow Fashion ................................................................................................ 3 

Bild 2 Fast Fashion - en ond cirkel. ................................................................................................ 4 

Bild 3 Jumperfabrikens logotyp.................................................................................................... 30 

Bild 4 Ecospheres logotyp. ........................................................................................................... 31 

Bild 5 JohannaNs logotyp. ............................................................................................................ 32 

Bild 6 ANDfairs logotyp. ............................................................................................................. 33 

Bild 7 Hållbar utvecklingsmodell utifrån empirisvar. .................................................................. 55 

 

  



1 
 
 

1. Introduktionskapitel 

Detta kapitel kommer att introducera ämnet genom en inledning och bakgrund för en bättre 

förståelse av studiens innehåll för att sedan gå vidare till studiens problemdiskussion, syfte, 

frågeställning och avgränsningar.  

1.1 Inledning 

”Buy less, choose well”, som titeln för studien lyder, är ett citat som myntades av modedesignern 

Vivienne Westwood under London Fashion Week år 2013 då hon lanserade sin senaste 

kollektion och samtidigt predikade att konsumenter ska köpa mindre men av bättre kvalitet (New 

Agencies, 2013). Detta handlar om det som idag kallas Slow Fashion. 

Slow Fashion är kanske ett begrepp som du hör för första gången eller något du inte riktigt 

förstått dig på när det börjat dyka upp i media och hos modeföretag på sista tiden. En ”långsam 

rörelse” eller som det kallas på engelska, Slow Movement, är nu på gång, något som framgår i en 

artikel av Ilovetoronto (2012). I artikeln förklaras att människor idag påverkas av budskap från 

olika håll om att snabba på konsumtionen, det kan dock vara bra att påminna sig om att 

människans grundläggande behov faktiskt aldrig förändras. För att klara av olika förändringar 

måste en långsamhet, reflektion och gemenskap skapas, eftersom det är där det går att hitta den 

riktiga förnyelsen enligt Ilovetoronto. Slow Fashion beskrivs handla om att göra olika 

prioriteringar och val, att ta in information och tänka på kulturell mångfald och identitet. Många 

människor vet egentligen inte så mycket om sin egen filosofi när det kommer till 

klädeskonsumtion, förutom att de vill följa fashionabla trender och köpa dyra märkesplagg som 

påstås vara miljövänliga (Ilovetoronto, 2012). 

Ecouterre (n.d) skriver att precis som att det kan skapas god produktdesign, kan även 

klädesproduktionen skapas på ett bättre, smartare och mer socialt- och miljömässigt hållbart sätt 

och att det i dagens samhälle finns en besatthet av att vara omedelbart tillfredsställd med nyheter 

och iögonfallande konsumtion. Detta gör att det lätt kan skapas en oseriös bild av dagens 

modedesign. Samtidigt förefaller kjollängder och klackhöjder som oviktiga då människor ställs 

mot allt mer verkliga problem som till exempel klimatförändringar, ekonomisk knapphet och 
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brister på resurser. Med tanke på att kläder är något som människor bär varje dag, vore det fel att 

ignorera klädindustrins konsekvenser (Ecouterre, n.d). I Sverige har exempelvis 

klädkonsumtionen de senaste tio åren ökat med hela 40 procent då svenskar handlar allt mer 

kläder. Nästan alla kläder som svenskar har på sig är tillverkade i låglöneländer och stora 

mängder kemikalier och vatten går åt när det samtidigt fortsätter att shoppas (Global Portalen, 

u.å). 

1.2 Bakgrund 

I och med all överkonsumtion i dagens samhälle har en så kallad Slow Movement växt fram de 

senaste 20-30 åren. Slow Movement är en rörelse som tros härstamma från Slow Foodfilosofin 

som myntades i Rom på 1980-talet som en reaktion emot att öppna en ny Fast Food McDonalds 

restaurang. Rörelsen handlar om att sakta ner och tänka efter och fokuserar i många av sina 

underkategorier på ett hållbarhetstänk. Populära underkategorier som blivit större är bland annat 

Slow Counseling och Slow Travel (Astramovich & Hoskins, 2012). Även det som kommer att 

undersökas i denna studie, Slow Fashion.  

Slow Fashion är en reaktion på Fast Fashion snarare än en motsats, även om orden ”Slow” och 

”Fast” är motsatser till varandra så representerar begreppen i det här fallet två olika sätt att se på 

världen med olika ekonomiska logiker, affärsmodeller, värden och processer (Fletcher, 2010). 

Fast Fashion, eller översatt till svenska ”snabbt mode”, handlar om att företag väljer att arbeta på 

ett snabbt och billigt sätt när det gäller till exempel produktion, material och arbetskraft och 

förknippas ofta med det som kallas slit-och-släng-mode (Bhardwaj & Fairhurst, 2010). Slow 

Fashion däremot handlar om att designa, producera och leva bättre efter social- och miljömässig 

hållbarhet genom att producera vackra och hållbara plagg långsammare, något som framgår av 

Kate Fletcher som myntade begreppet år 2007 (Fletcher, 2008). Slow Fashion kan även handla 

om en social och medveten rörelse för att förändra konsumenters tankebanor från kvantitet till 

kvalitet (Jung & Jin, 2014). Det kan ses som ett synsätt på mode där konsumenten skapar sig en 

medvetenhet, eftertänksamhet och skapar prioriteringar i sina konsumtionsval. Oftast ser 

prioriteringarna och valen olika ut från person till person då det vanligaste är att gå steg för steg 

framåt i “The Slow Fashion Movement” (Nilsson, 2015). Syftet med synsättet för konsumenten 

är bland annat att hylla den personliga stilen och uppmuntra utbildning (Slow Fashion by 
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JohannaN, u.å). Ett Slow Fashion upprop startades i form av en hemsida, där man får skriva 

under på att man tänker bli en mer eftertänksam konsument, för att uppmärksamma att det måste 

ske en förändring i dagens modebransch. Bilden nedan (Bild 1) visar hur konsumenten kan välja 

att gå sju vägar mot Slow Fashion (Slow Fashion-uppropet, u.å). 

 

Bild 1 Sju vägar mot Slow Fashion, Johanna Nilsson, u.å, Slow Fashion uppropet, 

egenredigerad med färg och uppdelning. Bilden visar 7 olika punkter på hur man kan bli mer 

Slow Fashion i sitt sätt att vara.  

Även Naturskyddsföreningen har uppmärksammat begreppet under fliken ”Grön Guide” på deras 

hemsida där de skriver; 

“Är för fashionistas vad slow food är för gourmeter – en inställning till kläder som prioriterar 

färre, finare plagg, av högre kvalitet, med mindre miljöpåverkan och gärna med en intressant 

och unik design. Det handlar om att mode måste bli långsiktigt. Först då kan vi skapa en 

klädindustri som är hållbar på riktigt.” 

- Naturskyddsföreningen, u.å 
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Detta visar på att det faktiskt finns ett problem i dagens klädindustri och att det påverkar miljön 

negativt. Därför blir det viktigt att kommunicera ut begreppet Slow Fashion och att uppmuntra 

till det för att få människor att hitta en smart och personlig stil på ett miljövänligt och hållbart vis 

(Naturskyddsföreningen, u.å). 

1.3 Problemdiskussion  

Modebranschen är för närvarande dominerad av JIT-produktion (Just In Time) och Fast Fashion, 

vilket har ökat variationen och mängden av modetrender på marknaden samtidigt som det 

uppmanar konsumenter till att konsumera mycket mer än vad de faktiskt behöver. Detta har i sin 

tur lett till ökat slöseri och avfall inom industrin (Pookulangara & Shepard, 2013). Det enda som 

går att med säkerhet konstatera inom modebranschen är att det alltid kommer ske förändringar. 

Vill konsumenter hänga med i en alltmer ökande förändringstakt blir de uppmanade till att hela 

tiden snabba på konsumtionen (Ilovetoronto, 2012), eftersom modebranschen idag använder sig 

av en modell som baseras på ständigt driv till ekonomisk tillväxt och ökad förbrukning av 

resurser (Williams, Fletcher & Stevenson 2009, s. 46). Johanna Nilsson, skapare av Slow 

Fashion-uppropet, beskriver Fast Fashion som en ond cirkel genom modellen nedan (Bild 2). 

 

Bild 2 Fast Fashion - en ond cirkel, Johanna Nilsson, u.å, Slow Fashion-uppropet, 
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egenredigerad med färg. Bilden visar en cirkelformad modell över hur olika delar i Fast Fashion 

industin förhåller sig till varandra som en ond cirkel.  

På Slow Fashion-uppropets (u.å) hemsida beskrivs, via modellen, hur Fast Fashionföretag 

tvingas snabba på och anpassa sig efter konsumenters efterfrågan på det mest effektiva och 

billiga sättet. Att de ska anpassa sig snabbt efter nya trender för att tillfredsställa konsumenten 

gör att företagen arbetar med ett större lager med mer kläder i butikerna. För att konkurrera med 

andra behöver företagen även snabba på och öka försäljningen, vilket gör att de tvingas 

producera billigare och snabbare, som i sin tur påverkar genom att ge dåliga löner och 

arbetsvillkor. Detta gör att kläderna som skapas görs med dålig kvalitet och där börjar denna 

onda cirkel om i och med att konsumenten efterfrågar mer (Slow Fashion-uppropet, u.å). 

Ammenberg (2004) förklarar hur ekonomin, i de allra flesta fall, är den viktigaste faktorn för 

företag då de syftar till att maximera vinst. Därför krävs att företagen kan redogöra för positiva 

ekonomiska effekter med att arbeta mer aktivt med miljöfrågor och vidta miljöfrämjande 

åtgärder. Det vill säga att modeföretagen behöver rikta sina miljömässiga åtaganden för att 

generera effekter som är kommersiellt positiva. Många miljömässiga investeringar har positiva 

ekonomiska effekter, de är däremot ofta svåra att påvisa, framförallt i förväg (Ammenberg, 2004, 

s. 121). 

Att arbeta med exempelvis hållbarhet inom modebranschen är likväl en nödvändighet som en 

möjlighet. Faktorer som lagstiftning och leverantörskrav gör hållbarhetsförändringen oundviklig. 

Modebranschen kan därför agera positivt och innovativt genom att utforma och utveckla modet 

mer hållbart, istället för att se hållbarhet som ett tvång eller en begränsning (Williams, Fletcher 

& Stevenson, 2009, s. 6). Att arbeta med hållbarhetsfrågor handlar inte enbart om relationen till 

miljön utan även om det sociala, exempelvis relationen till sig själv, olika institutioner och 

företag. Det handlar om olika dimensioner som är ekologiska, ekonomiska och sociopolitiska, på 

både en lokal och global nivå (Seidman, 2007, s. 58). Slow Fashionrörelsen är på väg att bli allt 

större i världen, det är däremot fortfarande svårt att klargöra för om den kommer att få global 

dominans gentemot Fast Fashion, eftersom det fortfarande finns många konflikter och problem 

inblandade (Ozdamar Ertekin & Atik, 2015). 
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Dolan et al. (2006) menar att det skulle vara svårt att kunna mobilisera ett Slow Fashionsystem 

då det finns en del hinder som stoppar det. I och med att företagen idag motiveras av ekonomisk 

tillväxt och jobbar med snabba system, blir människor oroliga kring den hållbara utvecklingen 

och tror exempelvis att ett Slow Fashionsystem skulle leda till avmattning av den ekonomiska 

tillväxten, vilket i sin tur skulle kunna leda till arbetslöshet (Dolan et al., 2006). Andra faktorer 

som kan påverka varför det är svårt att skapa detta system är dels att producenter står inför 

utmaningar och problem i modedetaljhandelskedjan (Brito, Carbone & Blanquart, 2008), det kan 

även handla om att konsumenten i fråga inte är intresserad av hållbarhet vid klädeskonsumtion 

(Solomon & Rabolt, 2004, s. 481-482). Solomon & Rabolt (2004) skriver att studier kring 

hållbart mode visat på att även om konsumenter känner att det är viktigt med miljöaspekter när 

de handlar kläder, så tar de ändå inte hänsyn till miljön när de väl handlar. Det verkar som att det 

är svårt att kunna kombinera att vara fashionabel och samtidigt miljövänlig, då de tycks stå i 

direkt motsats (Solomon & Rabolt, 2004, s. 481-482). 

Det finns många viktiga aspekter som ett Slow Fashionföretag måste tänka på och de måste i 

synnerhet klura ut smarta vägar att gå för att kunna hantera dessa. En viktig aspekt är till 

exempel att göra sig allmänt känd genom att nå ut till konsumenter och visa vilka goda insatser 

företaget jobbar med. Det gör att företaget får nöjda och intresserade kunder (Brunsson, 2010, s. 

92). Som vilket vinstdrivande företag som helst, finns en vilja och en nödvändighet att uppmana 

till ökad försäljning, exempelvis via ens marknadsföring och likadant gäller för Slow 

Fashionföretag. Idag finns något som kallas hållbar marknadsföring där fokus ligger på att skapa 

en hållbar utveckling och ekonomi (Hunt, 2011). Jorden är en planet med begränsade resurser 

och det finns stora utmaningar att bekämpa. Exempel på detta är klimatförändringar och problem 

inom produktion, resurser, konsumtion och mänsklig beteende. Marknadsföring har därför en 

central roll att ta an kampen mot dessa utmaningar då de kan påverka beteende och handling hos 

människor (Gordon, Carrigan & Hastings, 2011). Marknadsföringen har även en central roll för 

det globala samhället, då företag på ett ansvarsfullt sätt kan uppmuntra och uppmana 

konsumenter till att återvinna, köpa Fairtrade, återanvända etcetera. Fisk (2011) menar att 

marknadsföringen är en viktig funktion, dels när det gäller främjandet av den ekonomiska 

utvecklingen runt om i världen och även genom att den höjer levnadsstandarden i många länder. 
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Samtidigt som modeföretag som arbetar med Slow Fashion vill marknadsföra uppmaningar om 

att konsumera mindre till sina kunder så måste de även kunna öka sin försäljning. Det finns en 

paradox där som är intressant att undersöka, för att se hur Slow Fashionföretag faktiskt förhåller 

sig inom dessa områden och se hur de anser att Slow Fashionföretag ska hantera balansgången 

mellan att vara ”slow” och samtidigt kunna vara ett vinstdrivande företag, eller om det ens går att 

hitta en balansgång däremellan. 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka om och i så fall hur modeföretag som arbetar med Slow 

Fashion genom sin marknadsföring kan uppmana sina konsumenter till att handla mer medvetet 

samtidigt som de strävar efter en ökad försäljning. 

 1.5 Frågeställning 

Hur kan modeföretag förena uppmaningar till Slow Fashion och samtidigt öka sin försäljning, 

eller går dessa ens att förena?  

1.6 Avgränsningar  

Studien avgränsar sig till modebranschen, då Slow Fashion handlar om just mode. Ett fåtal 

företag kommer undersökas som mer eller mindre arbetar med Slow Fashion i Sverige. Inom 

modebranschen kan Slow Fashion och Fast Fashion delas upp. För studien är Slow Fashion det 

som ska undersökas och därför har en noggrann sökning gjorts för att säkra att företagen arbetar 

med detta. Forskarna för denna studie har genom sökningar konstaterat att Slow Fashion är ett 

mer outforskat område än Fast Fashion och därför anses ämnet som lämpligast att forska vidare 

kring. Eftersom Slow Fashion börjat uppkomma alltmer i Sverige, finns ett intresse av att titta på 

den svenska marknaden då den fortfarande är ganska outforskad. Eftersom att Slow 

Fashionföretag arbetar med att uppmana till minskad konsumtion så finns ett intresse av att 

undersöka hur de kan öka sin försäljning och vara vinstdrivande företag. 
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2. Teori 

I Teorikapitlet kommer studiens teorier framföras, hur de kommer tillämpas samt kritiken som 

riktas mot dem. Teorierna för studien är PESTLE-modellen, Hållbar utveckling, Seven forms of 

sustainable fashion, Slow Fashion Process och Marketing Mix. I vissa fall har grundmodellerna 

varit på engelska, de kommer då att översättas i texten till studiens grundspråk, svenska. 

2.1 PESTLE-modellen 

Baines et al. (2011) beskriver PESTLE-modellen som utgår ifrån olika omvärldsfaktorer som 

påverkar ett företag utifrån och som företaget själv inte kan påverka. Modellen kan användas för 

omvärldsanalys då eventuella hot och möjligheter kan undersökas. Förkortningen PESTLE står 

för; politiska, ekonomiska, sociokulturella, tekniska, juridiska och ekologiska faktorer (Baines et 

al., 2011, s. 43-59). Se modellen nedan (Modell 1). 

 

Modell 1 PESTLE-modellen, egengjord modell utifrån Baines et al., 2011, begrepp översatt till 

svenska. I modellen ingår sex olika yttre faktorer som kan påverka ett företag. Modellen har 

förkortats till PESTLE, då de sex olika faktorerna ingår för varje bokstav. På vilket sätt de 

påverkar ett företag kan variera, oftast är det faktorer som företaget själv inte kan påverka och 

därför behöver anpassa sig till och vara medveten om risker. 

Politisk

Ekonomisk

Sociokulturell

Teknisk

Juridisk

Ekologisk
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- Politiska faktorer 

Politiska faktorer kan exempelvis vara regimskifte eller andra förändringar som sker i 

ekonomin eller branschen, det kan även vara monopolisering/avmonopolisering. Det kan 

handla om regeringen eller andra aktörer i samhället som sätter lagar eller restriktioner 

som företag måste anpassa sig efter. Genom en relation mellan regering och företagen 

kan hållbara konkurrensfördelar skapas. Även företag eller organisationer kan ta beslut 

som påverkar regeringen, genom samarbeten med andra organisationer. Till exempel 

genom industrin, handelsorgan eller med andra större företag inom den egna branschen. 

- Ekonomiska faktorer 

Företag och organisationer i allmänhet måste skapa sig en förståelse för den ekonomiska 

miljön på olika plan. Dels behövs en förståelse för olika länders ekonomier och deras 

påverkan på olika ekonomiska faktorer i en viss industri eller företag. Det kan dels handla 

om faktorer i form av arbetskraft, material, kapitalkostnader och andra typer av insatser 

till ett företag eller inflation. 

- Sociokulturella faktorer 

Eftersom människors livsstilar skiftar ständigt och preferenser ändras bör företag lära 

känna förändringar i det sociala livet, att kunna se när utvecklingen av sin verksamhet ska 

ske med mera. Detta gör företaget för att undvika att misslyckas i sin verksamhet. 

Demografi och livsstil ingår i den sociokulturella faktorn och där är det viktigt att ha koll 

på hur exempelvis befolkningsmängden ser ut och hur den kan påverka verksamhetens 

marknadsföringsaktivitet. Inom denna faktor kan även trender, mode och förändringar i 

konsumtionsmönster ingå. 

- Tekniska faktorer 

Idag går teknikutvecklingen väldigt fort och även den påverkar företag, både de som 

befinner sig i eller utanför teknikbranschen. Detta på grund av att den påverkar hur 

företag tar sig ut på marknaden, därav spelar branschen ingen roll. Marknadsföringen ser 

idag annorlunda ut än tidigare då ny teknologi förändrat företagens sätt att marknadsföra 

sig. Till exempel finns internetmarknadsföring och företag kan på ett mer effektivt sätt 

marknadsföra sig via exempelvis mejl och mer webbaserat. Det finns även en svårighet 
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då företag måste försöka ta rätt beslut om att föra in eller inte föra in en ny teknikbaserad 

produkt för att konkurrera på marknaden. Tekniska faktorer kan handla om bland annat 

bättre kommunikation och nya produktionsmetoder. 

- Juridiska faktorer 

Juridiska faktorer kan handla om produktsäkerhet, paketering och märkning. Ett företag 

påverkas av lagar och regler och därför är det viktigt att företag har koll på dessa vid 

import och export till andra länder och även inom sitt egna land. Vissa länder och 

branscher har till exempel extra hårda krav på produktsäkerhet och även 

marknadsföringen kan skilja sig från olika länder. Den kan vara självreglerad av 

marknadsföringsindustrin eller regleras av regeringen. 

- Ekologiska faktorer 

Under 1990-talet började alltfler intressera sig för ”grön” marknadsföring och detta ledde 

senare till ett koncept som handlade om hållbar marknadsföring på 2000-talet. Det här 

startade i att konsumenter blivit allt mer oroliga för miljön och hur företag arbetar med 

deras ekologiska miljö. Bland annat om hur företag arbetar med att säkerställa att 

produkter inte kommer från fattiga länder med tvångsarbetsmarknadspolicyer men det är 

även viktigt att företagen inte tar skada på sig själva eller sina konsumenter. Miljöfaktorer 

kan till exempel handla om klimatförändringar eller att konsumenter blir allt mer 

miljömedvetna. 

2.2 Hållbar utveckling 

Enligt Eriksson-Zetterquist et al. (2012) är både CSR och det som kallas sustainability, eller 

hållbar utveckling på svenska, exempel på trender som blivit större nuförtiden. Hållbar 

utveckling är ett begrepp som myntades av Lester Brown år 1981 men som kom att 

uppmärksammas alltmer när Brundtlandrapporten kom ut. Ett känt citat från denna rapport som 

sammanfattar vad hållbar utveckling handlar om lyder; 

”Hållbar utveckling tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers 

möjligheter att tillgodose sina behov.” 
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- World Commission on Environment and Development, 1988, s. 22 

Hållbar utveckling fokuserar på miljöfrågor men utgår emellertid ifrån en tredimensionell modell 

(Eriksson-Zetterquist et al., 2012, s. 384). (Se modell 2)  

2.2.1 Hållbar utveckling som ett tredimensionellt begrepp 

Denna modell består av tre olika dimensioner som ingår för hållbar utveckling. Dessa 

dimensioner innefattar; en ekologisk, en ekonomisk och en social-kulturell. Inom de ekonomiska 

och social-kulturella dimensionerna kan en önskvärd utveckling finnas och i den ekologiska 

dimensionen vill man hitta en ekologisk hållbar utveckling. Lösningar till den hållbara 

utvecklingen hittas inte inom de specifika dimensionerna utan i ett möte mellan dem. Därför ser 

modellen ut som tre cirklar där lösningen sitter i mitten, där cirklarna (dimensionerna) möts 

(Söderqvist et al., 2004, s. 95). 

 

Modell 2 Hållbar utvecklingsmodell, egengjord modell utifrån Söderqvist et al., 2014. I modellen 

ingår tre olika dimensioner som påverkar och ska skapa en hållbar utveckling. För att nå den 

hållbara utvecklingen måste alla dimensionerna kunna mötas i mitten och skapa en balans. 

Denna modell är allmän och global och går att applicera på både samhälle i stort samt på 

mindre företag. 

Larsson & Bratt (2014, s. 85-86) förklarar de tre dimensionerna enligt nedan; 

- Den social-kulturella dimensionen 

Social-
kulturell

EkologiskEkonomisk
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Dimensionen behandlar ackumulering av kunskap och färdigheter och olika faktorer som 

påverkar och förändrar vår världsbild och våra värderingar. 

- Den ekonomiska dimensionen 

Den ekonomiska dimensionen handlar om allt där pengar är involverat i. Ordet ekonomi 

har tidigare betytt hushållning med knappa resurser, idag handlar det mer om att tjäna 

pengar. 

- Den ekologiska dimensionen 

Denna dimension handlar om miljöaspekter och olika premisser om vad som krävs för att 

människor ska kunna existera på jorden. Bland annat råvaror, energi, luft och vatten.  

2.3 Seven forms of sustainable fashion 

Seven forms of sustainable fashion-modellen (Se modell 3) är en modell som hjälper till att ge en 

bredare bild av vad hållbarhet inom modebranschen faktiskt kan innebära och att det finns många 

olika sätt att tänka hållbart på. Modellen består, som titeln antyder, av sju fält (Green Strategy, 

2014). 

 

Modell 3 Seven forms of sustainable fashion, hämtad från Green Strategy, 2014. Modellen visar 

sju olika former av hållbart mode på en allmän nivå. Modellen är tårtformad med nummer och 
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för varje numrerad tårtbit finns en form av hållbart mode. Modellen har även delats upp med 

olika färger för att skilja de olika formerna åt. 

- 1. Grönt och rent 

Grönt och rent handlar om att både design, tillverkning och transport av ett plagg ska ske 

under miljömässigt och etiskt värdiga förhållanden.  

- 2. Andra hand & vintage 

Denna dimension syftar till att andrahandsvaror är ett bra miljömässigt alternativ för den 

som vill handla för att förnya sin garderob eller experimentera med sin stil men som 

fortfarande vill handla hållbart. 

- 3. Hyra, låna & byta 

Denna del liknar föregående, dock handlar det här mer om den som vill förnya sig utan 

att köpa något nytt. Då kan det vara aktuellt att istället hyra ett plagg eller smycke eller 

byta med någon. 

- 4. Göra om, laga & uppcykla 

Denna dimension handlar om att ta tillvara på saker genom att laga, sy om och 

omkonstruera eller genom att använda material från något som gått sönder och skapa 

något nytt av materialet, detta kallas att man uppcyklar.  

- 5. Rättvist & etiskt 

Denna dimension handlar om att människor ska ta hänsyn sig till rättvist och etiskt och 

välja tradition och lokala yrkesfärdigheter. 

 

- 6. Hög kvalitet & tidlös design  

Dimensionen handlar om att människor, när de ändå väljer att köpa något nytt, bör välja 

något som är hållbart och har en tidlös design som håller länge utan att det slits ut och 

förstörs eller att ägaren tröttnar på plagget.  

- 7. På beställning 
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Den sista dimensionen bygger på den förra och syftar till att plagg eller föremål tillverkas 

efter beställning, eller kundens önskemål. Genom detta begränsas produktionen till vad 

som är önskvärt och slösar inte på material eller arbetskraft.  

2.4 Slow Fashion Process 

Pookulangara & Shepard (2013) förklarar Slow Fashion Process som en modell över hur en Slow 

Fashionprocess från återförsäljare till konsument går till, där tre områden berörs, vilka är; 

Design, Produktion och Konsumtion. Processen visar riktlinjer för klädindustrin att införa mer 

samvetsgranna beslut på alla nivåer i klädeskomplexet från återförsäljare till konsument. 

Processen uppmanar modeföretag att börja satsa på hållbarhet, miljö och etik i deras design, att 

ha produktionsmetoder som framhåller kvalitet. Det handlar även om uppmaningen kring 

yrkesfärdigheter, kunniga arbetare och att företagen ska kunna utbilda konsumenten, på så sätt 

kan konsumenten själv spela en aktiv roll i att göra rätt beslut vid klädval (Pookulangara & 

Shepard, 2013). Se modellen nedan (Modell 4).  

 

 

Modell 4 Slow Fashion Process, hämtad från Pookulangara & Shepard, 2013. Modellen visar 

hur en Slow Fashionprocess går till från återförsäljare till kund, där tre steg ingår för den 

långsamma processen. Denna modell riktar sig till företag och vad de behöver anamma i varje 

steg. Pilen i modellen ska representera den takt som ska följas i hela processen. 
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- Design 

I Slow Fashionprocessen ska företagen kunna skapa en design/utformning som behandlar 

hållbarhetsaspekter, det kan exempelvis handla om att använda sig av ekologiska eller 

gröna varor och att behandla etik på rätt sätt, det vill säga att ta hänsyn till miljön. Att 

välja material som är naturliga, ekologiska, av kvalitet, gör att det skapas en hållbarhet i 

plaggen. Det vill säga att plaggen håller längre. 

- Produktion 

I sin produktion ska modeföretaget ta hänsyn till att skapa god kvalitet, arbetskraft och 

erfarenhet. Det är viktigt att som modeföretag ha koll på hur produktionen går till, och att 

den går rätt till. I produktionen kan det exempelvis handla om att företagen ser till att ge 

rätt lön till sin arbetskraft, att företaget ser över vart produktionen placeras och har god 

kommunikation så att de på bästa sätt kan säkra att det går till på rätt sätt från produktion 

till konsument. 

- Konsumtion 

När företagen ska få kunden att handla Slow Fashion är det viktigt att utbilda kunden i 

området, att få kunden att fokusera på investering och livslängd. På så sätt skapas en 

viktig roll hos kunden att kunna göra rätt beslut i framtiden när det gäller köp av kläder.  

2.5 Marketing Mix 

Marketing Mix av Baines et al (2011) är en marknadsföringsmodell som behandlar fyra element 

som beskrivs nedan (Modell 5). Elementen är; Produkt, Pris, Plats och Påverkan. Denna modell 

är ett slags marknadsföringsverktyg som är till för att skapa en kundtillfredsställelse och 

tillfredsställa företagsmål. Modellen kallas ofta för ”erbjudanden” av konsumenter, det vill säga 

vad företaget erbjuder konsumenten inom de fyra nedan nämnda rubrikerna. Modellen kallas 

även för de fyra P:na inom marknadsföring. Genom att använda sig av modellen och applicera 

alla fyra element i sin marknadsföring gör att företag kan nå ut bättre till den valda målgruppen 

för företaget. Det mest effektiva sättet är att ta hänsyn till alla fyra element, det på grund av att 

minska risken för att konsumenter får olika uppfattningar av vad företaget kommunicerar ut, 

eftersom det i sin tur kan leda till förvirring. Därför är det viktigt att se till att företaget inom alla 
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element går ut med samma budskap och ser till att marknadsföringsmixen ska kunna 

tillfredsställa de behov som finns hos företagets målgrupp (Baines et al., 2011, s. 15-16). 

 

Modell 5 Target Market, hämtad från Emineo media, 2014. Denna modell är uppdelad i fyra 

cirklar som i mitten ska kunna öka ett företags sätt att nå ut till sina kunder och sin specifika 

målgrupp. I modellen ingår fyra element som börjar med bokstaven P och för varje element 

ingår ett antal frågor som ett företag kan ställa sig, när det kommer till deras marknadsföring. 

- Produkt 

Detta element handlar om vilka produkter som företaget säljer. Företag kan ställa sig 

frågor som exempelvis vad konsumenten vill ha av produkten, vilka egenskaper 

produkten måste ha för att tillfredsställa kundens behov, hur konsumenten kommer ha 

användning av produkten, hur produkten ska vara utformad när det gäller storlek, färg, 

tillverkning och hur produkten skiljer sig från andra konkurrenters produkter. 

- Pris 

Priselementet handlar om att se över vilket pris som ska sättas för att kunden ska köpa 

http://www.emineomedia.com/wp-content/uploads/2014/02/4Ps_Marketing_Mix-emineo-media.jpg
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produkten. Frågor här kan exempelvis handla om; värdet i produkten eller tjänsten för 

köparen, hur priset ser ut i förhållande till det område där produkterna säljs, om 

konsumenten är priskänslig, om och vilka erbjudanden som ska skapas för att få kunden 

att köpa.  

- Plats 

Detta element handlar om platsen där företag ska marknadsföra sina produkter på. 

Företaget ska då tänka på vart kunden letar efter produkten och vilka butiker de söker i, 

hur företag kan nå ut till konsumenterna med rätt distributionskanaler, om det behövs en 

försäljningsstyrka och att även titta på hur ens konkurrenter gör och lära sig vad som kan 

förbättras och så vidare. 

- Påverkan 

Elementet om påverkan, handlar om hur företag kan påverka konsumenter genom deras 

marknadsföring. Bland annat hur och var företaget kan nå ut med 

marknadsföringsbudskap, om företaget kan nå ut till konsumenter via annonsering i 

exempelvis TV, tidningar, radio eller andra marknadsföringskanaler. Det kan vara viktigt 

att tänka på när företaget ska marknadsföra sig, att hitta den rätta tiden och även här titta 

på hur ens konkurrenter marknadsför sig och om det påverkar deras företag. 

2.6 Teoretisk tillämpning 

Till denna studie kommer PESTLE-modellen kunna användas för att förklara hur olika yttre 

faktorer påverkar modeföretaget i förhållande till hållbarhet och ökad försäljning, de relevanta 

faktorerna för denna studie är de ekonomiska, ekologiska och socio-kulturella faktorerna. Med 

hjälp av PESTLE-modellen kan ekonomiska faktorer visa på huruvida de valda modeföretagens 

sätt att hantera en ökad försäljning ser ut, samt deras ekonomiska förhållningssätt till bland annat 

produktionsprocesser och arbetskraft. Till studien kommer även olika ekologiska faktorer 

kopplas till modeföretagens Slow Fashioninställning och hållbarhetstänk när det kommer till 

bland annat att nå ut till sina kunder och hur de arbetar med produktion och material. Samt de 

socio-kulturella faktorerna där det sociala livet spelar in, det vill säga att det kan handla om val 

av arbetskraft. Det kan även handla om mode och trender som går att se mönster i vad det gäller 
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Slow Fashion. Eftersom hållbarhetsaspekter idag blivit allt vanligare att ta hänsyn till hos 

modeföretag. 

Hållbar utveckling är på samma sätt som PESTLE-modellen, en viktig modell att beakta till 

denna studie, genom att titta på hur modeföretagen tar ställning i de tre dimensionerna och hur de 

arbetar för en hållbar utveckling. Även denna modell tar upp ekonomiska, ekologiska och social-

kulturella dimensioner för att se hur modeföretagen tar ställning och om och hur de gör för att 

möta dimensionerna i mitten. 

Seven forms of sustainable fashion kommer att användas för att jämföra hur studieobjekten ser på 

hållbarhet. Slow Fashion handlar om hållbart mode, däremot har inte alla samma uppfattning om 

av vad hållbarhet faktiskt innebär eller vilka områden som är viktigast. Denna modell är därför 

intressant för att se vad de olika företagen tycker är viktiga hållbarhetsaspekter. De områden i 

modellen som är intressanta för studien är Göra om, laga & uppcykla, Rättvist & etiskt och Hög 

kvalitet & tidlös design. Dessa är intressanta då det främst är dessa steg som lyfts upp inom Slow 

Fashion. De övriga tre är, även om de är intressanta och viktiga hållbarhetsfaktorer, inte aktuella 

för det studien undersöker.  

Slow Fashion Process kommer att appliceras på studien då den tar upp hur processen från 

utformning av produkt till förbrukning av konsument går till. I och med att studien riktar sig mot 

Slow Fashionföretag är det relevant att se över hur de tänker i processen och hur de arbetar i 

processen. Att ta reda på det gör att en bättre förståelse uppnås för hur företag arbetar med Slow 

Fashion och om det kan skilja sig från företag till företag. Exempelvis kan ett företag fokusera 

mer på ett område, som produktion, eller att använda sig av ekologiska produkter och så vidare. 

Marketing Mix är en modell som visar hur fyra element i marknadsföringen kan skapa en 

kundtillfredsställelse. I studien kommer alla elementen att tas upp eftersom områdena inom 

marknadsföringen påverkar företagets sätt att kunna öka sin försäljning. Att titta på modellens 

alla element gör det även möjligt att se hur företagen når ut till sin målgrupp. 

De valda modellerna kommer tillsammans ligga till grund för analys. Modellerna kommer 

tillsammans att hjälpa till att skapa förståelse för Slow Fashion och hållbarhet och hur företag 

som arbetar med detta arbetar samt hur de marknadsför sitt företag och sina produkter ut till 
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kund. Ordningen som modellerna presenterats i är inte slumpmässig utan har valts för att det ska 

gå att följa ett mönster från viktiga företagsfaktorer, till balans, till Slow Fashion och hållbarhet 

och till sist hur alla föregående steg syns i marknadsföringen.  

2.7 Teorikritik 

I studien kommer enbart vissa av delarna i PESTLE-modellen att användas. Detta för att alla 

delar inte är relevanta för studien. Men eftersom de delarna som kommer att användas i studien 

är relevanta och väl förklarade i modellen så är den fortfarande väldigt användbar, även om inte 

alla delar tagits med. PESTLE-modellen är en känd marknadsföringsmodell som är tagen från 

kurslitteratur, även om det finns andra vetenskapliga källor för denna modell ansågs 

kurslitteraturen som lämpligast då den var mer beskrivande. 

Hållbar utveckling innehåller samma delar som har valts ut från PESTLE-modellen vilket kan 

upplevas som upprepande. Det som skiljer dem åt är att hållbar utveckling fokuserar, inte bara på 

att förklara dessa tre olika dimensioner, utan ser till samspelet mellan de olika delarna. Därför är 

även denna en viktig modell för studien.  

Seven forms of sustainable fashion är en modell utvecklad av en svensk konsultfirma som arbetar 

med att hjälpa företag till en mer hållbar verksamhet. Denna modell har därför ingen direkt 

vetenskaplig grund. Eftersom modellen ändå ger en enkel förklaring till olika steg inom 

hållbarhet och kommer att användas som ett verktyg för att skapa förståelse för hur företagen 

arbetar med hållbarhet har den ändå visat sig vara väldigt användbar i studien. Dessutom har inte 

alla delar av modellen varit med men eftersom den är förklarande om varje del och delarna är 

självstående så har de delarna som anses vara användbara i studien valts. 

Slow Fashion Process är en modell som det finns väldigt lite information om, därför kan det vara 

lätt att missuppfatta något av stegen. Studien har förklarat de olika stegen så bra som möjligt och 

även förklarat hur modellen kommer att tillämpas på studien för att minska risken för 

missförstånd. Den här modellen fokuserar, precis som många av de andra, på företagets syn, men 

i studien kommer den inte bara användas för att titta på företaget internt utan även om och hur 

företagen förmedlar den här informationen till sina kunder.  
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Marketing mix är en komplex modell som kan vara svår att förstå för någon som inte stött på den 

förut. För att hjälpa till att förstå modellen har den förklarats så bra som möjligt. Även om alla 

steg i modellen kommer att användas i studien, kommer inte alla underfrågor till varje del att tas 

upp utan endast de frågor som är intressanta för studien kommer att användas. Att de olika 

delarna behandlar så pass många frågor är dock positivt för studien då det tillåter en mer 

djupgående analys på de olika delarna. Även denna modell är, precis som PESTLE-modellen, 

tagen från kurslitteratur då källan ansågs mest lämplig, eftersom andra källor inte varit lika säkra. 

Bilden som framtagits för modellen, är från en lite osäkrare källa på internet, men vid jämförelse 

av andra källor ansågs denna bild som en bra beskrivning av de fyra P:na och de nödvändiga 

frågor som kan räknas dit. 
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3. Metod 

I detta kapitel kommer metoden att diskuteras. Den valda metoden till denna studie är av 

kvalitativ ansats där intervjuer kommer att genomföras samt insamling av sekundärdata. Här 

redovisas även Population & Urval, Datainsamling & Tillvägagångssätt, Bortfall & 

Bortfallsanalys, begreppen Reliabilitet & Validitet, Vetenskapssyn samt kritik på studiens källor 

och metod. 

3.1 Val av metod 

Studien kommer att ha en kvalitativ metodansats och begränsas till kvalitativa 

undersökningsmetoder. Semistrukturerade intervjuer kommer att genomföras med representanter 

från samtliga av undersökningsobjekten. Även sekundärdata kommer att samlas in i form av 

hemsidegranskningar och företagspresentationer. Detta för att skapa förståelse för hur de 

marknadsför sig och hur de kan öka sin försäljning, samt hur de åskådliggör och kommunicerar 

ut sin Slow Fashionanda. En kvalitativ metodansats är aktuell då en mer fördjupad förståelse 

över Slow Fashionämnet vill uppnås och därför är det relevant med informationskällor som ger 

mer djupgående kunskap samtidigt som det inte ligger i studiens intresse att se till statistisk data.  

3.2 Population & Urval 

Populationen är de samtliga enheterna som urvalet görs ifrån (Bryman & Bell, s. 111). 

Populationen till studien är modeföretag i hela Sverige som följer en Slow Fashionanda i sitt 

tänkande kring verksamheten och vad de vill förmedla ut till konsument. Modeföretagen är en 

blandning av egenföretagare och företag med flera anställda som alla mer eller mindre står för de 

tankar som begreppet Slow Fashion innefattar och som förmedlar ut detta till konsumenter. 

Urvalet är begränsat till fyra företag som har valts efter sitt engagemang i Slow Fashion. Då 

Slow Fashion fortfarande är ett ganska nytt begrepp i Sverige har det funnits begränsat med 

respondenter att tillgå (detta diskuteras mer under tillvägagångssätt och datainsamling samt 

under bortfall och bortfallsanalys). Studien kommer att beakta om det finns någon skillnad i 

Slow Fashionarbetet i företagen samt hur de förhåller sig till marknadsföring och ökad 
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försäljning. Valet av företagen som blir representanter för denna studie är utifrån ett 

bekvämlighetsurval. Detta urval har tillämpats då information om företagen finns tillgänglig. 

Företagen som valts för denna studie är Jumperfabriken, Ecosphere, JohannaN och ANDfair. Att 

jämföra dessa företag ger en inblick i hur arbetet kring uppmaningen av Slow Fashion via deras 

marknadsföring och företagets driv till ökad konsumtion kan gå ihop. Att dessa fyra företag valts 

till studien är för att de alla utnämnt arbetar med Slow Fashion och är lokaliserade i Sverige. 

3.3 Datainsamling & Tillvägagångssätt 

Data kan samlas in i form av primär- och sekundärdata. Primärdata innebär att forskaren själv 

samlar in information för första gången. Det kan till exempel vara i form av intervjuer, 

observationer eller enkätundersökningar. Sekundärdata är den data som samlats in av någon 

annan, som forskaren sedan kan ta del av (Mälardalens Högskola, 2014). 

Under studiens början var avsikten att försöka kontakta alla Slow Fashionföretag i Stockholm 

och genomföra primärdata i form av personliga intervjuer med alla som gick med på att 

medverka. Det visade sig svårt då det enbart fanns ett fåtal aktuella företag och därmed ändrades 

avgränsningen till företag i hela Sverige istället. Det är fortfarande få företag som arbetar med 

Slow Fashion i Sverige idag, för studien har elva företag identifieras. De som sedan ansågs 

relevanta för studien har kontaktats men det har fortfarande bara varit fem företag som har haft 

möjlighet att medverka i studien, varav en intervju har fått räknas som bortfall (se kapitel 3.4 

Bortfall). Då studien breddades till hela Sverige blev det tyvärr inte aktuellt att genomföra alla 

intervjuer personligen och därför fick två av intervjuerna ske via mejl. De personliga intervjuerna 

skedde i Stockholm medan mejlintervjuerna besvarades från Göteborg samt Helsingborg. 

Förutom primärdatan har sekundärdata samlats in i form av presentation av företagen och 

hemsidegranskningar. Detta var något som tidigt valdes att ha med till studien eftersom det 

skulle stärka studien genom att visa hur de faktiskt marknadsför sig på sina hemsidor. Eftersom 

att det visade sig att enbart fyra Slow Fashionföretag kunde medverka, blev därför sekundärdatan 

alltmer nödvändig för studien. 

I studien har granskningarna av hemsidorna (sekundärdatan) gjorts före intervjuerna 

(primärdatan). Detta för att få en bild av företaget och för att försöka identifiera företagets 
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relevans för studien, sedan har intervjuerna genomförts. I empirikapitlet kommer därför 

sekundärdatan först att redovisas och därefter primärdatan. Sekundärdatan har bland annat hjälpt 

till att bekräfta företagens arbete med Slow Fashion och varit till för att komplettera uppgifter om 

företagen som inte samlades in vid intervjuerna. Eftersom sekundärdatan, även om den självfallet 

bär vikt, inte väger lika tungt för resultatet som primärdatan har den valts att presenteras senare. 

Från början var tanken att istället presentera ett företag åt gången med både primär- och 

sekundärdata, det bestämdes senare att det är lättare att följa med i empirin och se likheter och 

skillnader i datan om den istället först delas upp i sekundär- och primärdata i olika kapitel och 

sedan delar in empirin efter företag. Företagspresentationen görs i empiridelen då det, precis som 

hemsidegranskningen, anses som sekundärdata, eftersom informationen är tagen från företagens 

respektive företag och kan räknas till analysering. 

För både primär- och sekundärdata har empirin skrivits ut med samtliga frågor och svar. Det gör 

att Empirikapitlet kan anses som en aning lång. Forskarna för studien har överseende för detta 

men eftersom alla frågor och svar bearbetas i Analyskapitlet (kapitel 5) och alla svar anses 

relevanta, kommer allt att presenteras i Empirikapitlet (kapitel 4). Enstaka ord har bytts ut eller 

tagits bort av forskarna i primärdatan eftersom det ska bli lättare att följa med i respondenternas 

svar. Detta har gjorts med stor försiktighet eftersom forskarna hela tiden tänkt på att inte skapa 

misstolkningar eller förvirring. I Empirikapitlet kommer det i övrigt att sättas rubriker för 

respektive företag, så att man följer en röd tråd från företag till företag och kan jämföra dem 

emellan och detta gäller för både primär- och sekundärdatan. 

3.3.1 Sekundärdata 

Förutom de semistrukturerade intervjuerna kommer sekundärdata att samlas in från respektive 

företags hemsida (webshop) i form av företagspresentationer och hemsidegranskningar för att 

kunna få en djupare förståelse över hur företagen marknadsför sig utåt till kunderna. Till 

hemsidegranskningen kommer ett antal områden och frågor att skrivas ner i förväg, för att ha 

något att utgå ifrån vid insamling. Exempelvis kommer kundservice, prissättning och annan 

information att observeras. I prissättningsfrågan kommer, i den mån det är möjligt, liknande 

produkter att jämföras från de olika företagen. När en summering av detta har skapats går det att 
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jämföra och se dels hur de faktiskt förhåller sig till studiens problemfråga och även hur de liknar 

respektive skiljer sig åt från varandra.  

Hemsidegranskningen kommer att göras utifrån följande punkter av respektive företags hemsida 

(se Bilaga B för granskningsfrågor): 

 Om företaget, tillgänglighet av företagsinformation 

 Material, tvättråd och övrig information om produkterna, tillgänglighet av 

produktinformation 

 Prissättningar 

 Erbjudanden, reor, tävlingar 

3.3.2 Primärdata 

Fyra kvalitativa intervjuer (se Bilaga A för intervjufrågor) kommer att genomföras med utvalda 

personer från de företagen som kommer att undersökas. Detta på grund av att det ska gå att se en 

skillnad i hur företagen arbetar. Intervjumetoder för studien är personliga intervjuer samt 

mejlintervjuer. Mejlintervjuerna sker på grund av att respondenterna ansåg det mest bekvämt. 

Utöver hänsynstagande till respondenters bekvämligheter anses personliga intervjuer som det 

lämpligaste för att på så sätt minska misstolkningar och oklarheter vid frågeställning och svar. 

De personliga intervjuerna kommer att spelas in och sedan transkriberas, i samtliga fall kommer 

även anteckningar att föras. Att samla in empirin via två olika metoder anses säkrast då det 

eventuellt kan ske felaktigheter eller att empiristödet är för lågt för att kunna analyseras.  

Frågorna till de semistrukturerade intervjuerna kommer att skrivas på förhand samt ställas öppna 

och i den mån som tillräckligt med empiri samlats in. Frågorna ska vara tydliga och relevanta för 

alla företag som intervjuas och frågorna ska även kunna anpassas så att de kan besvaras av vilket 

företag som helst, då samma frågor kommer att ställas till varje intervjutillfälle. 

Tillvägagångsätt för insamling av primärdata:  

Claudia Stenström & Elisabeth Synnes, Göteborg, mejlintervju 4/5 2015 

Claudia Stenström arbetar med PR, kommunikation, marknad och butik för Jumperfabriken.se. 

Elisabeth Synnes är grundare för företaget och även VD och CD. Frågorna delas upp i relevans 
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av bäst svar beroende på frågeställning. Jumperfabriken finns som webshop och även som butik i 

Göteborg och en nyöppnad i Stockholm. Intervjun skickades via mejl där de 12 intervjufrågorna 

bifogades. Mejlintervjufrågorna skickades 23/4 2015 och svar erhölls 4/5 2015. 

Pernilla Johansson, Stockholm, personlig intervju 23/4 2015 

Pernilla Johansson är grundare och ägare av Ecosphere. Hon driver samtidigt två bloggar och har 

stort intresse för hållbarhet och ekologi. I och med en popup-butik som anordnades 23/4 gavs 

möjligheten att se hennes plagg live och även Pernilla själv. Intervjun genomfördes i JohannaNs 

lokal (Frejgatan 47, Stockholm) den 23/4 2015 då Ecosphere satt upp en popup-butik tillfälligt i 

JohannaNs butik. Intervjun spelades in med intervjutid: 0:16:36. 

Johanna Nilsson, Stockholm, personlig intervju 23/4 2015 

Johanna Nilsson är grundare och VD av JohannaN, som både finns som webshop och butik på 

Frejgatan 47 i Stockholm. Intervjun genomfördes i JohannaNs butik den 23/4 2015. Intervjun 

spelades in med intervjutid: 0:16:43. 

Annika Göth Nilsson, Helsingborg, mejlintervju 8/5 2015 

Annika Göth Nilsson driver webshopen ANDfair och tillhörande blogg. Intervju gjordes via 

mejl, frågorna skickades 5/5 2015 och svar erhölls 8/5 2015. 

3.4 Bortfall  

När de elva identifierade företagen hade kontaktats var förhoppningarna att samtliga skulle vilja 

vara med och delta i studien via en personlig intervju eller mejl. Av de samtliga kontaktade 

företagen svarade sju, vilket ger ett första bortfall av de fyra som inte svarade över huvud taget. 

Tyvärr har tre av de sju svarande företagen även fått räknas som bortfall. Det första företaget föll 

bort då ingen på företaget tyvärr hade tid eller möjlighet att delta i studien under den tidsperiod 

som studien genomförs. Det andra företaget ställde upp på en intervju men fick dessvärre räknas 

som bortfall, detta på grund av att det inte var möjligt att få respondenten att ge direkta svar på 

varje fråga då respondenten helst ville berätta fritt om företaget, detta med en väldigt säljande 

och upplyftande ton och reklambroschyrer delades ut med bilder på de olika kollektionerna 

företaget ger ut varje år, samt tydlig information om säsongens färger med mera. Informationen 
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som lyckades samlas in under intervjun gick tyvärr inte att anpassa till frågorna och därför 

gjordes valet att ta bort den ur studien. Det tredje företaget som kontaktats och som gått med på 

att svara på intervjufrågorna via mejl skickade aldrig tillbaka sina svar. Flertalet försök har gjorts 

under tre veckors tid för att nå både kontaktpersonen och företaget i stort (via personlig och 

infomejl då inget telefonnummer funnits tillgängligt) men inga svar erhölls överhuvudtaget. 

Därför har tyvärr även detta företag behövt behandlas som ett bortfall. Slutresultatet blev då fyra 

giltiga företag och sju bortfall för studien. 

I insamlandet av sekundärdatan (hemsidegranskningen) fanns en fråga om kundservice och 

kontaktuppgifter. Denna fråga ämnades ta reda på hur lätt det var att få kontakt med företaget. 

Då denna fråga längre fram i arbetsprocessen visade sig vara ointressant för vad studien 

undersökte så togs den frågan bort.  

3.5 Reliabilitet & Validitet 

Reliabilitet betyder tillförlitlighet och definieras enligt Nationalencyklopedin (u.å) som ett mått 

på hur starkt eller pålitligt uppmätta värden är (Nationalencyklopedin, Reliabilitet, u.å). Eftersom 

att studien är inriktad på en kvalitativ metod mäts inte värdena på samma sätt som i en 

kvantitativ metod (Bryman & Bell, 2005, s. 304). Reliabilitet handlar om i vilken utsträckning 

som undersökningen kan replikeras, det vill säga upprepas. Inom kvalitativ forskning är det svårt 

att kunna få exakt samma resultat vid replikering och det finns vissa krav på att nästa forskare 

måste sätta sig in i samma sociala roll som föregående forskare (LeCompte och Goetz, 1982). 

Denna studie anses inte ha god reliabilitet då den sociala miljön för studien kan förändras. Det 

eftersom att de Slow Fashionföretag som undersöks i studien är relativt nyetablerade och då 

begreppet ”Slow Fashion” fortfarande är nytt för många. I framtiden kan Slow Fashionföretagen 

växa och bli större, eller tvärtom, minska alternativt försvinna från marknaden, därför skulle det 

bli svårt att uppnå samma resultat om studien skulle göras igen. Dessutom samlas primärdatan in 

via intervjuer med öppna svar och eftersom personer kan ändra sig eller formulera sig 

annorlunda är det inte särskilt troligt att svaren skulle bli desamma om studien görs om. 

Validitet innebär den utsträckning i vilket studien mäter det den tänkt att mäta och delas upp i 

yttre och inre (Nationalencyklopedin, Validitet, u.å), även kallad extern och intern validitet 
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(Bryman & Bell, 2005, s. 306). Den externa validiteten, det vill säga överförbarheten, tar reda på 

huruvida resultaten från studien kan generaliseras, utöver den kontexten som studien 

genomfördes (Bryman & Bell, 2005, s. 589). För denna studie har enbart en liten del av 

populationen undersökts och därför är det svårt att konstatera om den externa validiteten är god 

eller inte, eftersom det inte går att bevisa om resultaten kan generaliseras. En god intern validitet, 

eller trovärdigheten, handlar istället om att det ska finnas en hög grad av överensstämmelse 

mellan begrepp och observationer från forskarnas sida (Bryman & Bell, 2005, s. 306), vilket 

gäller för denna studie med valda teorier, sekundärdata, i form av hemsidesgranskning samt 

primärdata, i form av intervjuer. Varför studien anses ha god intern validitet är på grund av att 

forskarna tagit hänsyn till att göra detaljerade beskrivningar under arbetets gång och har under 

två månaders tid kunnat fördjupa sig i ämnet Slow Fashion och få en bättre tolkningsförmåga för 

respondenternas svar. Att återkoppla till respondenterna anses inte som någon svårighet och om 

eventuella missförstånd uppstår kan de lätt klargöras.  

3.6 Vetenskapssyn 

Vetenskapssynen för denna studie följer tänket för kvalitativa forskare som allmänt är känd för 

att skilja sig från kvantitativa forskare då de använder ett mer induktivt synsätt i förhållandet 

mellan teori och praktik och där forskarna har en kunskapsteoretisk ståndpunkt, det vill säga att 

de är mer tolkningsinriktade (Bryman & Bell, 2005, s. 297-298). Forskarna för denna studie 

kommer förutom ovan, även ha en ontologisk ståndpunkt vilket betyder att forskarna kommer ta 

hänsyn till synsätten objektivitet och konstruktionism (Bryman & Bell, 2005, s. 33). Att vara helt 

objektiv, det vill säga att forskarna ska vara neutrala, är för denna studie en svårighet med tanke 

på undersöknings syfte, förhållningssättet till intervjufrågor samt kritiken av eget arbete. Till 

studien kommer konstruktionismen tas hänsyn till, då begrepp som organisation och kultur 

(Bryman & Bell, 2005, s. 33) följer det studien kommer ta upp vad gäller begreppet Slow 

Fashion och modeföretagens eftersträvan till ökad försäljning. Epistemologi, är en teori om vad 

kunskap egentligen är (Bryman & Bell, 2005, s. 588) och kommer tillämpas som en del av 

vetenskapssynen för studien, eftersom den nära hör samman med det ontologiska tänket och 

eftersom undersökningen kommer gå ut på att ta reda på kunskap och sanning om Slow 

Fashionföretag och sättet att arbeta med ökad försäljning. 
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3.7 Källkritik 

Till studien anses det viktigt att kontrollera källor och se till att de är säkra och att artiklarna även 

ska vara vetenskapliga. Under studiens gång har forskarna insett att artiklarna endast varit på 

engelska och där finns från forskarnas sida, en medvetenhet kring att begreppet Slow Fashion 

fortfarande är ganska nytt, då det först blev en revolution i England som sedan sakta men säkert 

spridit sig till fler europeiska länder. Hänsyn har tagits till att det kan finnas olika 

kulturskillnader i och med att artiklarna är skrivna på engelska. Det gör att tolkningar av 

meningar och ord kan förändras från engelska till svenska. Eftersom att hållbart mode och 

hållbart tänk inte är något nytt rent allmänt så finns fortfarande överensstämmande källor skriva 

på svenska, framförallt böcker. Hänsyn har tagits till att teorierna för studien ska kunna tillämpas 

på empirin från respondenterna och att det ska stämma överens med sättet de arbetar med Slow 

Fashion, även om det kan skilja sig lite från företag till företag. En medvetenhet finns även kring 

risken av att komma ifrån syfte och ur sammanhang i sekundärdatan. Detta i och med att det är 

svårt att på förhand veta vad som är relevant att ha med för studien och varför. Utöver detta 

anses källorna relevanta och hålla sig till både studiens syfte och forskningsfråga. 

3.8 Metodkritik 

Metoden som valts är den som anses vara mest lämplig för studien. Dock har ett väldigt litet 

antal intervjuobjekt valts vilket kan leda till att resultaten som framkommer inte är lika 

omfattande som om fler intervjuer gjorts. Anledningen till att så få respondenter valts är att Slow 

Fashion fortfarande är ett väldigt nytt begrepp, framförallt i Sverige, och därför är det svårt att 

hitta företag som jobbar aktivt med Slow Fashion och som dessutom vill ställa upp i 

undersökningen. Däremot är det låga antalet intervjuer fortfarande en stor del av den Slow 

Fashionmarknad som finns i Sverige idag. Att enbart intervjua en person från varje företag utan 

att dubbelkolla resultaten med någon annan på företaget sänker studiens trovärdighet men 

eftersom det är många av de företag som undersökts som drivs av en eller ett fåtal personer är det 

svårt att få tag i någon att säkerställa resultaten med. Trovärdigheten har försökt stärkas genom 

hemsidegranskningarna vars syfte har varit att se på om företagen är öppna med information som 

stärker deras Slow Fashionanda. Frågorna som ställts har varit konsekventa och alla har getts 

samma möjlighet att svara öppet på samtliga frågor. Dock hade trovärdigheten av studien stärkts 
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om möjligheten funnits att göra alla intervjuer personligen då respondenterna hade kunnat ge 

mer spontana och ärliga svar utan att få möjligheten att redigera i texten, vilket de kunnat göra 

vid mejlintervjuerna. Dessutom har de personliga intervjuerna gett mycket längre svar och 

information runtomkring frågorna vilket inte har varit fallet med mejlintervjuerna, även om 

samtliga frågor fortfarande har blivit besvarade. 

  



  

30 
 
 

4. Empiri 

I detta kapitel kommer först sekundärdata att redovisas för de fyra valda modeföretagen 

Jumperfabriken, Ecosphere, JohannaN och ANDfair, i form av företagspresentationer samt 

hemsidegranskningar. Därefter redovisas den primära datan för studien i form av 

semistrukturerade intervjuer. 

4.1 Sekundärdata i form av företagspresentation 

Då fyra modeföretag som arbetar med Slow Fashion valts ut till studien kommer de här att 

presenteras för att få en lätt inblick av företaget och hur de arbetar. För varje presentation finns 

ett hämtat citat från företaget och även en bild på företagets logga för att se exempel på hur de 

marknadsför Slow Fashion i företaget samt hur utseendet på logotyperna kan skilja sig ifrån 

varandra. 

4.1.1 Jumperfabriken 

 

Bild 3 Jumperfabrikens logotyp, hämtad från Jumperfabrikens hemsida, (u.å). 

Idén till Jumperfabriken startade då grundarna av företaget, Elisabeth och Tullis, bläddrat i 

gamla familjefotoalbum då de såg sin kompetens och erfarenhet från 50- och 60-talet med 

stickade plagg av hög kvalitet och där mönstertraditionen och linjerna finns. Med en ny tolkning 

och modern passform och teknik, blev Jumperfabriken till (Jumperfabriken, Om Jumperfabriken, 

u.å). Sedan 2014 har företaget funnits som pop-up butik i Göteborg och enligt en artikel i Dagens 

Handel har de även hittat en lokal i Stockholm där en ny butik öppnats. Jumperfabriken är ett 

modeföretag inom Slow Fashion och där fokus ligger på stickade plagg av naturmaterial. 

Inspirationen har tydliga influenser från Skandinavien och från västkusten (Myrsten, 2015). 
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På Jumperfabrikens hemsida står även om Slow Fashion och hur de vill skapa klassiska plagg 

som håller i längden, både i tid och kvalitet och att de går emot den slit-och-släng modeström 

som är dagens standard i samhället (Jumperfabriken, Om Slow Fashion, u.å). 

”Vi på Jumperfabriken arbetar för att både de som producerar samt bär våra plagg skall kunna 

vara stolta över det!”  

- Jumperfabriken, u.å 

4.1.2 Ecosphere 

 

Bild 4 Ecospheres logotyp, hämtad från Ecospheres hemsida, (u.å). 

Ecosphere säljer kläder, accessoarer och livsstilsprylar som är ekologiska, klimatsmarta och 

etiska. Alla dessa ska vara snygga och samtidigt hållbara och tidlösa (Ecosphere, u.å). På deras 

hemsida går det att läsa om att det idag inte är så enkelt för en medveten konsument att vara 

modeintresserad när utbudet inte stämmer överens med de krav som idag ställs på tillverkning, 

material och kvalitet. Ecosphere menar på att de enbart säljer produkter av bra kvalitet och där 

produkterna är tillverkade på ett etiskt och sunt sätt och som ska bidra till minskat slöseri av 

naturresurser. Förhoppningen är att kunna vara ett företag som säljer bra och enkla alternativ för 

den medvetna konsumenten. Ecosphere strävar efter ett hållbart mode utan någon koppling till 

överkonsumtion och degradering av vårt ekosystem (Ecosphere, u.å). 

Ecosphere lanserades som webbutik i augusti 2014 då den främsta kunden var kvinnor i åldrarna 

20-60 år men nu finns även kläder för män med i webbutiken. De kläder som säljs kommer bland 

annat ifrån Nya Zeeland, USA och Indien där fokus ligger i att ha ett gott arbetsklimat för de 
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anställda på textilfabrikerna. Märken som säljs är bland annat Nya Zeeländska företag Kowtow 

som har sin produktion i Indien (Green Watch, 2014). 

Grundare av Ecosphere är Pernilla Johansson som även driver bloggen Ekoenkelt.se, där hon 

skriver;  

”De val av märken och produkter jag har gjort till butiken bidrar till minskad klimatpåverkan på 

flera sätt, och alla är de bättre än de konventionella alternativen som massproduceras – även om 

inget är perfekt.” 

- Ekoenkelt, 2014 

4.1.3 JohannaN 

 

Bild 5 JohannaNs logotyp, hämtad från JohannaNs hemsida, (u.å). 

På hemsidan för JohannaN står att företaget säljer smycken och accessoarer, även kläder och 

böcker. Företaget startades 2009 och redan från start började verksamheten med en Slow Fashion 

inställning, vilket är en stor representation för varumärket och dess produkter då Johanna 

Nilsson, grundare och ägare av företaget, arbetar med hållbarhet, globalisering, rättvis handel 

och Slow Fashion. Hennes visioner är att kunna skapa kreativa idéer kring mode och smycken 

och drömmer om en allt mer hållbar konsumtion, då hållbarheten, både i Sverige och många 

andra länder, inte är en självklarhet (Johanna-n, u.å). 

Med en blandning av thailändsk hantverkshistoria och norrländsk design förklaras på hemsidan 

hur Johanna Nilsson skapat sitt varumärke JohannaN. På webbsidan beskrivs att det i Thailand 

finns stora fyndigheter, som metaller och material där det finns en kreativ hantverkstradition 

kring mässing, som är en blandning av zink och koppar och det var redan från start som Johanna 

valde hantverkare i Thailand som samarbetspartner. I Sverige finns Johanna och hennes 
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kunskaper och visioner. Hon vill kunna påverka människor genom att utbilda och förändra och 

samtidigt kunna skapa tidlösa smycken med rötter från Norrland. Målet är att ha full insyn i 

produktionens alla delar, däremot är utmaningarna många då JohannaN arbetar steg för steg för 

att komma lite längre för varje dag. Det finns ett gap mellan vision och verklighet och bland 

dessa utmaningar menar Johanna Nilsson att hennes varumärke växer (Johanna-n, u.å). 

”Alltid med kvalitet, service och transparent produktion i fokus.” 

- Johanna-n, u.å 

4.1.4 ANDfair 

 

Bild 6 ANDfairs logotyp, hämtad från ANDfairs hemsida, (u.å). 

ANDfair är en mode- och livsstilswebshop där fokuset ligger på design, kvalitet och hållbara 

värderingar. ANDfair startades av Annika Göth Nilsson där visionen är att ekologiskt och etiskt 

hållbart producerade produkter ska kunna blir en självklarhet för alla (ANDfairs Facebooksida, 

2013). ANDfair (2013) beskriver sitt företag som en livsstil och ett sätt att ta ställning. ANDfair 

ska även vara en möjlighet till att kunna få tillgång till betydelsefullt mode. Företaget lyfter fram 

varumärken som gynnar hantverkstraditioner där modern design och gammal kunskap förenas 

och blir en oemotståndlig produkt. ANDfair tror på att om människor bakom tillverkning och 

produktion mår bra så har även företaget lättare för att utvecklas och ta ansvar för miljön. Målet 

som företaget har är att nå en mer rättvis värld där alla har samma rättigheter. Att de som arbetar 

för företagen ska kunna försörja sin familj. Nyckeln till en mer rättvis värld, tror de ligger i att 

arbeta med hållbart mode och ge en värdig lön för det arbete som görs och på så sätt skapa en 

tryggare framtid (ANDfair, Musikhjälpen 2013, 2013). 

 ”Vi gillar människor och vårt hjärta bankar extra mycket för saker som görs med händerna.” 

- ANDfair, Om ANDfair, u.å 
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4.2 Sekundärdata i form av hemsidegranskning 

Nedan presenteras hemsidegranskningen för respektive företag i form av fyra frågor som 

forskarna själva valt att granska utifrån. För varje företag finns en hemsidelänk respektive datum 

för granskningstillfälle.  

4.2.1 Jumperfabriken 

Granskning har gjorts på följande hemsida: Jumperfabriken.se, den 22/4 2015. 

– Är det lätt att hitta information om företaget? Finns en specifik sida? Finns det tydlig 

information om företagets arbete med Slow Fashion? 

Jumperfabriken har en egen hemsida med sin webshop som är enkel att hittagenom att söka efter 

företagets namn på nätet. Det finns tydlig information på hemsidan under olika flikar, både om 

företaget och om Slow Fashion. De är tydliga med att kvalitet inte bara gäller plaggets fysiska 

hållbarhet utan även en smakmässig hållbarhet eller som de beskriver det ”hållbart för ögat” 

vilket innebär att designen är mer tidlös och hållbar på längre sikt.  

– Vilken beskrivning finns om de olika produkterna? Får man en Slow Fashion uppfattning av 

material osv.? 

På produkternas enskilda sidor finns ganska tunt med information. Det är oftast inte mer än en 

kort presentation av passformen och nämnandet av materialet som står med. Däremot finns den 

egna fliken ”En jumper blir till” då det förklaras vart och hur produktionen går till både i text och 

bilder.  

– Hur ser prissättningen ut? 

Jumperfabrikens priser varierar en del beroende på modell och material. I produktkategorin 

Jumpers ligger priserna mellan 599 kronor och 1195 kronor under tidpunkten för granskningen. 

Produkten med lägst pris är en kortärmad jumper i 100 procent bomull och den med högst pris är 

en långärmad jumper i 95 procent bomull och 5 procent kashmir.  
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– Finns några erbjudanden/reor/tävlingar etcetera på hemsidan? Hur ser informationen ut för 

dessa? 

Det går inte att hitta någon information om reor eller erbjudanden på hemsidan. Det går inte 

heller att hitta någon information om att erbjudanden eller reor brukar förekomma. 

4.2.2 Ecosphere 

Granskning har gjorts på följande hemsida: Ecosphere.se, den 22/5 2015. 

– Är det lätt att hitta information om företaget? Finns en specifik sida? Finns det tydlig 

information om företagets arbete med Slow Fashion? 

På Ecosphere.se finns en egen rubrik där en kort beskrivning av företaget görs under rubriken 

”Om oss”. De hänvisar även till mer information och inspiration till deras Instagram- och 

Facebooksida. Företaget beskrivs som att vara för den medvetna kunden som vill kunna 

konsumera hållbart mode. Själva ordet ”Slow Fashion” förekommer inte under denna rubrik men 

utifrån att veta vad Slow Fashion innebär (som antagligen en medveten konsument gör) går det 

att förstå att det är det företaget arbetar med. Bland annat dyker ord upp som “bra kvalitet”, 

”sunt” och ”etiskt”. Produkterna som säljs på sidan påstås vara ekologiska, klimatsmarta och 

etiska för att samtidigt vara snygga, hållbara och tidlösa. Ingen information på hemsidan finns 

om när och vem som startade företaget, däremot hänvisas information till Ecosheres blogg, där 

det står att Pernilla både driver bloggen och Ecosphere.se. 

– Vilken beskrivning finns om de olika produkterna? Får man en Slow Fashion uppfattning av 

material osv.? 

Produkterna som säljs på hemsidan är kläder, accessoarer samt livsstilsprylar. Dessa går under 

kategorierna; Accessoarer, Damkläder, Herrkläder, Hudvård, Livsstil och Klädvård. Utöver 

dessa finns två rubriker till, vilka är ”varumärken”, där produkter kan väljas utifrån varumärke 

och även få en överblick över vilka varumärken som säljs samt ”Erbjudanden/Rea” där utvalda 

produkter med rabatterat pris finns. 
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På de specifika produktsidorna står först information kring själva produkten, exempelvis vilket 

material den är tillverkad av samt beskrivning av produkten. Under det finns även information 

om produktens märke, vilket ger en bättre inblick i hur företaget arbetar kring Slow Fashion. 

– Hur ser prissättningen ut? 

Prissättningen på Ecospheres produkter varierar mellan varumärken och produkttyp. I 

damkläders underkategori koftor ligger priserna, under granskningens tidpunkt, mellan 850 

kronor och 1000 kronor. Båda dessa produkter är cardigans, den dyrare är av märket Collective 

och gjord i 70 procent bambu, 25 procent bomull och fem procent kashmir medan den med lägst 

pris är av märket Kowtow och gjort i 100 procent ekologisk bomull.  

– Finns några erbjudanden/reor/tävlingar etcetera på hemsidan? Hur ser informationen ut för 

dessa? 

Som nämnts tidigare finns rubriken ”Erbjudanden/Rea” där rabatterade priser förekommer på 

produkternas ordinariepris. Under fliken går det att välja mellan Accessoarer, Damkläder och 

Herrkläder för att specificera tydligare vad kunden kan tänkas vara ute efter. Överblicken av 

informationen av produkterna är produktens märke, beskrivning, om de finns i fler färger, 

ordinariepris samt det rabatterade priset. På produkternas egna sidor står informationen kring 

själva rean ” REA! Förr X kr, nu Y kr!“. 

4.2.3 JohannaN 

Granskning har gjorts på följande hemsida: Johanna-n.com, den 22/5 2015.  

– Är det lätt att hitta information om företaget? Finns en specifik sida? Finns det tydlig 

information om företagets arbete med Slow Fashion? 

JohannaNs hemsida är enkel att hitta genom att bara söka på namnet. Det första intrycket av 

startsidan är att den är välstrukturerad och det är enkelt att hitta det som söks, både varumässigt 

och informationsmässigt. Under ”Information” på hemsidan finns både en sida med Slow 

Fashion och en med vanliga frågor där det går att klicka sig vidare för att få mer information om 

hur företaget arbetar. JohannaN driver även en blogg med mycket information om företaget, 
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Slow Fashion – både innebörd av begreppet och tips på företag och butiker som jobbar med Slow 

Fashion som finns länkad på hemsidan för den som vill läsa mer.  

– Vilken beskrivning finns om de olika produkterna? Får man en Slow Fashion uppfattning av 

material osv.? 

Beskrivningen av materialet och tillverkningen inne på de enskilda produkternas sida är väldigt 

kort, dock väldigt tydlig, exempelvis ”handgjord ring i mässing”. Att det står uttryckligen att 

produkterna är handgjorda förstärker känslan av att det handlar om Slow Fashion produkter. Det 

går även enkelt att hitta information om tillverkning, både vart, hur och vem som tillverkar. 

– Hur ser prissättningen ut?  

Prissättningen på produkterna varierar mellan typ av smycke, storlek och material. Prissättningar 

i kategorin ringar varierar, när granskningen görs, ligger mellan 395 kronor och 1795 kronor där 

den med lägst pris är en nätt ring, handgjord i mässing medan den med högst pris är en större, 

handgjord ring för två fingrar i äkta silver. 

– Finns några erbjudanden/reor/tävlingar etcetera på hemsidan? Hur ser informationen ut för 

dessa? 

Det finns ingen information på hemsidan om erbjudanden eller reor, i alla fall inte just nu. 

Erbjudanden brukar dock vara tillfälliga så det är svårt att, från hemsidan, utläsa om det är något 

JohannaN använder sig av eller inte.  

4.2.4 ANDfair 

Granskning har gjorts på följande hemsida: Andfair.se, den 5/5 2015. 

– Är det lätt att hitta information om företaget? Finns en specifik sida? Finns det tydlig 

information om företagets arbete med Slow Fashion? 

Företaget har en egen hemsida med webbutik som är enkel att hitta genom en snabb sökning. På 

sidan finns ett kort ”Om oss” där företaget lyfter fram att de jobbar med hållbarhet och att 
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arbetarnas välmående har den största betydelsen. Slow Fashion nämns inte direkt på hemsidan, 

det finns däremot en egen sida för företagets blogg där Slow Fashion tas upp mer.  

– Vilken beskrivning finns om de olika produkterna? Får man en Slow Fashionuppfattning av 

material osv.? 

På de enskilda produktsidorna finns noggranna beskrivningar av både modellen på plagget och 

material. Utöver det har företaget även valt att belysa produktionsland och även tvättråd som 

uppmanar till att tänka på miljön och inte tvätta mer eller varmare än nödvändigt. De 

understryker även i materialbeskrivningen av sina kläder att det är ekologiskt och Fairtrade 

certifierat bomull som använts. Att de är så pass tydliga och berättande i sina beskrivningar ger 

en väldigt stark Slow Fashionuppfattning av produkterna.  

– Hur ser prissättningen ut? 

Hos ANDfair skiljer sig priserna mellan olika varumärken och modeller. I produktkategorin 

långärmat ligger priserna, under granskningstillfället, mellan 1800 kronor och 2700 kronor. 

Produkten med lägst pris är en stickad tröja av märket Aiayu i 100 procent cashllama och den 

med högst pris är en cardigan från samma märke, även den i 100 procent cashllama. 

– Finns några erbjudanden/reor/tävlingar etcetera på hemsidan? Hur ser informationen ut för 

dessa? 

Det finns både en flik för erbjudanden och en som heter arkiv/rea. Under fliken för erbjudanden 

finns det, vid den tidpunkten granskningen görs, inga produkter eller information om nuvarande 

erbjudanden. Det finns dock en uppmaning till att hålla koll på företaget via Facebook eller 

intagram för att hålla sig uppdaterad om kommande erbjudanden. Under arkiv och rea-fliken 

finns några produkter som är nedsatta i pris med minst 50 %. Det finns dock ingen tydlig 

beskrivning av varför de är nedsatta, genom rubriken går det däremot att anta att de är utgående 

produkter.  
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4.3 Primärdata i form av intervjuer 

För denna studie har primärdata samlats in i from av semistrukturerade intervjuer, dels 

personliga och via mejl. Rubrikerna följer företagens namn och presenterar kontakten med 

respektive respondent där alla intervjufrågor kommer att skrivas ut med svar.  

4.3.1 Jumperfabriken 

– Vad skulle ni anse känneteckna begreppet Slow Fashion? 

Kläder i bra kvalitéer, modeller som håller över tid och tål ögats slitage. Tidlösa modeller av hög 

kvalitet och inte slit-och-släng. Hellre lite dyrare plagg som håller över tid.  

– Vad utmärker ert företag för att vara Slow Fashion? 

Vi jobbar med just det ovanstående, samt lägger tid på att välja rätt material, knappar samt andra 

detaljer. Vi försöker även vara ”Slow Fashion” i vårt sätt att vara mot varandra samt 

leverantörer. 

– Varför har ni valt att arbeta med Slow Fashion? 

Jag brukar jämföra med Fast Food-Slow Food, Fast Fashion-Slow Fashion. Alla vet att kroppen 

inte mår bra av Fast Food. Detsamma gäller för Fast Fashion, snabbt mode, producerat i billiga 

låglöneländer, med dålig kvalité som snabbt tappar formen och slängs efter någon säsong. Att 

jobba med Slow Fashion ger helt enkelt en bra känsla, trygghet och att det är äkta. 

– Finns det, för er, vissa områden inom Slow Fashion som är mer viktiga än andra? 

Att inte använda sig av billig arbetskraft, ha koll på fabrikerna, att de följer CSR krav. Speciellt 

då vi köper fina ull och bomullskval till våra plagg. Dyrare men skönt när vi kan stå för en fin 

kvalitet som håller. 

– Vad kännetecknar kvalitet enligt er? 

Allt från leverantörer till att välja naturmaterial av hög kvalitet som håller över tid. Även att 

tillhandahålla bra service av hög kvalitet, personlig service. 
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– Vilka marknadsföringskanaler använder ni er utav för att nå ut till era kunder och varför tror 

ni att just dem är de bästa för Slow Fashion? 

Vi använder av oss främst av sociala medier, främst för att det är ett kostnadseffektivt sätt samt 

för att inte lägga för mycket pengar på annonser etcetera. Vi kombinerar sociala medier med 

enstaka magasinannonser samt egna kundbaser. Social media är i och för sig ett ”snabbt” sätt att 

marknadsföra sig men här kommer den ekonomiska aspekten in, att inte slösa för mkt pengar 

utan tänka klokt och det är viktigt i alla delar. 

– Hur går prissättningen till av era produkter? 

Priset sätts utefter inköpspris från leverantör, fraktkostnad, påslag för omkostnader samt 

valutakurser. 

– Ser ni att försäljningen ökar i och med att ni använder er utav någon speciell 

marknadsföring/strategi (reor, tävlingar, samarbeten, etcetera)? 

Priserbjudanden är alltid effektiva, även aktiviteter av olika slag. Priserbjudanden är dock alltid 

bäst. 

– Hur kommunicerar ni med konsumenter för att uppmana dem att handla hos er men samtidigt 

handla ”långsamt” och följa Slow Fashionandan? 

Vi försöker bjuda på något extra, i form av storytelling samt att ”prata” om våra kläder i de olika 

kanalerna. (Tyvärr hinner vi inte alltid detta.) 

– Hur tror ni att konsumenter uppfattar Slow Fashion när de först hör talas om det? Är det bara 

en trend eller förstår konsumenten/tar konsumenten till sig av det ni förmedlar ut och handlar 

efter det? 

Vi tror att det är en företeelse som är här för att stanna och att det blir allt viktigare med tanke på 

miljö samt den mänskliga aspekten. Dagens konsument är medveten, men absolut är vi 

uppstarten av detta, vi och andra behöver nog prata mer om Slow Fashion. 
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– Anser ni att det finns några svårigheter med att driva ett företag som arbetar med Slow 

Fashion, och i så fall på vilket sätt? 

Ibland får vi klagomål från återförsäljare och kunder på att vi upplevs som dyra, samtidigt vill de 

ha bra kvalité och tycker att det är viktigt med Slow Fashion men är inte beredda att betala för 

det. 

– Hur växer man som Slow Fashionföretag?  

Att hålla fast vid sin grundfilosofi, det ligger i tiden och det kommer att bli alltmer 

betydelsefullt i framtiden. Till exempel öppnar vi egna butiker och planerar fler. På så sätt kan vi 

visa upp hela vårt sortiment och kommunicera Slow Fashion. Att tänka på hela ledet från 

leverantör till slutkund. 

4.3.2 Ecosphere 

– Vad skulle ni anse känneteckna begreppet Slow Fashion? 

En medvetenhet om hur man handlar och vad man handlar. Det handlar om att å ena sidan välja 

bättre produkter, antingen tillverkade på ett bättre sätt, med bättre kvalitet och så vidare. Det 

handlar även om att man väljer bort vissa saker och att man sänker sin konsumtionsgrad till att 

satsa på bättre kvalitet och köpa det man behöver och vill ha. Att skippa allt impulshandlande. 

Att man istället saktar ner, både konsumtion och tänk. 

– Vad utmärker ert företag för att vara Slow Fashion? 

Jag startade med den enda premissen att kunna sälja hållbart mode utan att förespråka till att 

handla hur mycket som helst. Jag har i många år bloggat om medveten konsumtion, minimalism 

och allt som Slow Fashion inbegriper. Jag kände att det fanns för lite alternativ för dem som 

faktiskt ville göra rätt så jag letade fram företagen som gör rätt och som gör det riktigt bra 

dessutom. Eftersom jag inte har någon produktion själv så jobbar jag med att köpa in från dem 

som gör riktigt bra saker, som till exempel transparent produktion, hållbara material och allt detta 

med både människa och miljö i omtanke. Även min egna bakgrundskunskap har gjort mycket, 

eftersom jag är utbildad miljövetare så har jag bra koll på vad jag köper in och hur processerna 

går till.  
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– Varför har ni valt att arbeta med Slow Fashion? 

Allting som handlar om miljö har alltid intresserat mig, och sen har det hört av sig folk till mig 

via bloggen jag bedriver, om till exempel var man kan köpa ekologiska jeans och om en viss 

produkt är okej att köpa och så vidare. Man vill ofta ha ett godkännande från någon som har 

bättre koll. Då kände jag att det finns en marknad för det här och det finns folk som vill handla 

men att möjligheten inte finns för att det inte går att köpa, om man inte väljer att köpa från andra 

sidan jordklotet. Jag har alltid varit modeintresserad så det var kul att få sätta det i praktiken. Jag 

är dock en gammal ”shopaholic” så jag har lärt mig Slow Fashion, den långa vägen.  

– Finns det, för er, vissa områden inom Slow Fashion som är mer viktiga än andra? 

För mig är det jätte viktigt med bra material, producerat på ett miljövänligt sätt och att det ska 

hålla en bra kvalitet. Jag säljer till exempel vissa produkter som inte är ekologiska men som 

däremot har en hög kvalitet och med material som gör att de kommer hålla i all evighet om man 

tar hand om dem. Till exempel kan närodlade produkter som inte är vegetabiliska fortfarande 

vara Slow Fashion om de är av bra kvalitet. Framförallt för min del, är naturen prio ett och när 

man fokuserar på det får man även de sociala bitarna med på köpet eftersom det involveras i 

miljöaspekter. 

– Vad kännetecknar kvalitet enligt er? 

Någonting som man kan laga. Produkter av dålig kvalitet som man lämnar in till skomakaren 

eller sömmerskan kan inte göra något åt det, till exempel för att det inte går att sy i tyget, och det 

som man trodde var en skinnsko visade sig vara av plast och skomakaren kan inte limma ihop 

det. Är det bra kvalitet ska det hålla länge. Men ibland kan självklart saker gå sönder titt som tätt 

och då måste man kunna laga det så att det inte blir ett slit-och-släng mode då man bara kastar 

bort så fort något går sönder eller liknande. Ledordet är att kvalitet ska gå att laga och då är det 

oftast tidlösa produkter som är kvalitetsstandarden generellt. 

– Vilka marknadsföringskanaler använder ni er utav för att nå ut till era kunder och varför tror 

ni att just dem är de bästa för Slow Fashion? 

Dels använder jag mig av min egen blogg som riktar sig till miljöintresserade oavsett nivå av 

intresse. I övrigt är det mycket Instagram och Facebook. De sociala kanalerna är jätte bra när 
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man är ett väldigt litet företag att kunna marknadsföra sig på överhuvudtaget. Jag som har ett 

mindre företag skulle till exempel inte ha råd att ha en helsidesannons i Elle, det finns liksom 

inte. Jag tror att det ger väldigt mycket att använda sig av sociala medier, då kan man 

tillsammans med folk diskutera material, produktionssätt, vad det är för kvalitet och så vidare. 

Att man kan ha en konstant kontakt med folk, är det bästa. Är man intresserad av Slow Fashion, 

finns andra typer av frågor, konsumenten vill veta mer om plagget. Det är mycket frågor och 

sociala medier gör att det blir väldigt enkelt och smidigt att kunna svara fort dessutom.  

– Hur går prissättningen till av era produkter? 

Jag följer i stort sätt de standardpriser som jag får från mina leverantörer, de meddelar mig vad 

priset ska ligga på till kund. I vissa fall måste jag anpassa priset, då valutan är annorlunda i olika 

länder och jag köper in från andra länder. De flesta företagen har varit med ett tag och har en bra 

prisuppfattning själva och jag är fortfarande väldigt ny och därför är det tacksamt att ha det att 

kunna luta sig tillbaka på.  

– Ser ni att försäljningen ökar i och med att ni använder er utav någon speciell 

marknadsföring/strategi (reor, tävlingar, samarbeten, etcetera)? 

Tävlingar har jag aldrig använt mig av, erbjudanden har jag lite då och då men jag kan inte säga 

att det är en jätte stor ökning på det sättet. Som sagt är det oftast en kundkrets som är väldigt 

medveten så antagligen är de inte lika priskänsliga. Finns det något konsumenten vill ha så köper 

konsumenten det oavsett pris. Erbjudanden funkar alltid bra, i dagsläget är det dock inte något 

man ser en stor ökning av försäljning på utan snarare som en goodwill-marknadsföring. 

– Hur kommunicerar ni med konsumenter för att uppmana dem att handla hos er men samtidigt 

handla ”långsamt” och följa Slow Fashionandan? 

Jag lutar mig väldigt mycket tillbaka till den blogg jag skrivit på i många år. Där har jag skrivit 

väldigt mycket om till exempel medveten konsumtion och köpstopp, så de som hittat till min 

butik via bloggen vet ju vad jag har för värderingar och vet att jag inte är ute efter att få folk att 

konsumera utan att mitt långsiktiga mål är att dem som vill ha den här typen av produkter 

handlar hos mig när dem behöver någonting. Jag tycker att det även framgår i hur jag 

marknadsför mig via exempelvis Instagramposter och Facebook. Det är en jättesvår balansgång 

eftersom jag äger ju även ett företag som är vinstdrivande och som jag hoppas kunna leva på en 
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dag samtidigt som man inte vill att konsumenter handlar för ofta för då är man ju ändå inne på 

överkonsumtion. Det är svårt, eftersom jag kan ju inte styra kundernas köpbeteenden men 

däremot så kan man inspirera till det långsamma handlandet och medvetenheten. Det är en svår 

nöt att knäcka, jag tror till exempel att jag med åren kommer att kunna se att vissa kunder 

handlar väldigt mycket och reagera. Bara för att man vill ha ekologiskt, betyder det ju inte alltid 

att man vill handla lite, det finns ju olika typer av konsumenter.  

– Hur tror ni att konsumenter uppfattar Slow Fashion när de först hör talas om det? Är det bara 

en trend eller förstår konsumenten/tar konsumenten till sig av det ni förmedlar ut och handlar 

efter det? 

Jag tror inte att det är en trend som går över, utan snarare tvärtom, att det kommer att bli större 

och större, jag tror att man behöver läsa och höra det mer för att kunna ta till sig. Jag tror att man 

till exempel kan läsa det en gång och känna att det känns skönt, lite lugnare och att man inte 

behöver hetsa så mycket och följa trender så slaviskt. Jag tror att de flesta har reagerat på att det 

är otroligt mycket trendbyten och det blir omöjligt att hänga med när trender byts från vecka till 

vecka. Man vill oftast gå tillbaka till något lugnt och ha någonting annat. Konsumtionen är den 

svåraste biten eftersom det oftast också är den roligaste biten då man får en psykologisk kick. 

Oftast kommer det nog behövas mer än en gång att läsa det, och oftast tror jag att det är bra att 

prata med andra om hur man beter sig och diskutera vad man faktiskt gör och hur man kan 

förbättra det. Överkonsumtion är ett uttryck som landat och som folk idag kan använda - när 

Slow Fashion begreppet får samma vanliga uttryck så tror jag att man kan se en förändring.  

– Anser ni att det finns några svårigheter med att driva ett företag som arbetar med Slow 

Fashion, och i så fall på vilket sätt? 

Svårigheten är balansgången mellan att vara ett vinstdrivande företag och samtidigt predika 

medvetenhet och hållbarhet i konsumtionsbeteende. De behöver inte vara motsägande, idag 

handlar det däremot väldigt mycket om nationalekonomi. Man måste kunna komma ifrån det 

ekonomiska tänket för att hitta balansgången. Svårigheten handlar även om att kunna hitta sina 

kunder. 

– Hur växer man som Slow Fashionföretag?  
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Jag tror personligen på att det ska finnas ett brett sortiment som passar alla. Om man tänker på 

hur det var tidigare fanns mest bara basplagg och inget snyggt eller roligt att bära. En viktig del 

för att växa är då att skapa plagg som är roligare och bredare för att de ska passa fler. Samtidigt 

tror jag att det är bra att vara uppdaterad med information hela tiden och då även dela med sig 

informationen till sina kunder så att de kan ta del av processerna, att man både informerar och 

utbildar samtidigt som man säljer. Den hållbara livsstilen blir som en rörelse då.  

4.3.3 JohannaN 

– Vad skulle ni anse känneteckna begreppet Slow Fashion? 

Eftertanke och prioritet, att man börjar se på mode som något som ska vara långsammare och 

mer långsiktigt. 

– Vad utmärker ert företag för att vara Slow Fashion?  

Dels att jag kommunicerar mycket hållbarhet och Slow Fashion i min kommunikation och 

varumärkesbyggnad. Rent konkret är det att jag till exempel inte byter ut kollektioner utan att de 

är över säsong och år, att jag har minst ett års garanti på mina smycken så att man kan laga dem 

när de går sönder och att det inte blir några slit-och-släng-smycken. Jag har i min butik uthyrning 

så att man kan hyra istället för att köpa om man vill på till exempel fest eller bröllop. Sen är det 

klart att jag jobbar mycket med transparens kring produktionen och att berätta hur produktionen 

ser ut och de utmaningar som finns i industrin, både i min egen produktion och även generellt. 

– Varför har ni valt att arbeta med Slow Fashion? 

Som sagt, min bakgrund är ju det engagemanget jag har, om exempelvis rättvis handel. Så jag 

startade egentligen mitt företag kring det, eftersom jag ville arbeta med hållbarhet och hållbart 

mode. När jag startade för sex år sedan var inte Slow Fashion ett begrepp som fanns riktigt utan 

det var något som jag stötte på för kanske två eller tre år sedan och jag kände att det verkligen 

svarade på allt det jag ville förmedla. Jag kan inte säga att jag håller på med rättvis handel eller 

ekologiska produkter, jag har inga certifieringar eller märkningar, och jag kunde inte riktigt 

förklara mitt synsätt med ett ord eller ett begrepp vilket jag tyckte var lite klurigt så begreppet 

Slow Fashion var väldigt tacksamt när jag hittade det. Det var allt det jag tänkte och tyckte, allt 
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det här med långsiktighet, att sakta ner och transparensen och det måste inte vara en märkning 

eller certifiering för att det ska vara bättre. Det är anledningen och svaret på det jag redan gjorde. 

– Finns det, för er, vissa områden inom Slow Fashion som är mer viktiga än andra? 

Rent generellt när det gäller hållbarhet och när det gäller mig, väger är det sociala berget mer än 

miljömässig hållbarhet. Jag fattar att miljön är jätteviktig men det jag brinner för är någon slags 

global solidaritet, som exempelvis människor och de som jobbar med produktion. Den delen 

tycker jag inom Slow Fashion är viktigast, den där eftertanken att ta reda på och hålla koll på hur 

saker produceras och sådana saker. Även rent personligen utifrån ett modeintresse att börja 

värdesätta saker mycket mer, vilket man gör utifrån Slow Fashion, betyder att man tar hand om 

plagg, man ser till kvaliteten, man ser till värde och en historia ur ett plagg som man inte får 

inom Fast Fashion.  

– Vad kännetecknar kvalitet enligt er? 

Det är svårt, det finns många aspekter, det första man tänker på är materialet och kvaliteten i 

materialet. Exempelvis tänker jag på hur kläder och dess sömmar är vävt eller stickat med tätt 

bomull och liknande. Och det är verkligen sånt som är så svårt att förklara och man måste bara 

lära sig att få en känsla och ett öga för det. Sen kan man addera till saker i kvalitetsaspekten och 

det kan ju vara, som att jag jobbar mycket med kvalitet med mina smycken, självklart går ju 

saker ändå sönder, grejer som kan vara fel från produktionen för man kan ju inte testa allting, 

och det är jättesvårt men då kan jag addera till garanti vilket ger kvalitet i alla fall och då hoppas 

jag att folk hör av sig. 

– Vilka marknadsföringskanaler använder ni er utav för att nå ut till era kunder och varför tror 

ni att just dem är de bästa för Slow Fashion? 

Sociala medier, traditionell press och ambassadörer. Ambassadörer är artister och personer som 

bär mina smycken. Utifrån Slow Fashion tycker jag att sociala medier är super värt eftersom det 

finns den här transparensen att jag genom en smartphone kan få ett foto från produktionen och 

lägga upp det på Instagram bara en timme senare för att visa vad som händer och på så sätt 

koppla samman produktion och kund tydligt. Om man pratar hållbarhet, Slow Fashion och 
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transparens, går det inte att ljuga ihop något varje dag, det blir genuint på ett annat sätt än om 

man skriver en CSR-rapport en gång per år. Jag tycker personligen som konsument att de som 

kommunicerar löpande genom sådana kanaler blir väldigt trovärdiga för man kan inte ha ett 

falskt engagemang varje dag, man märker om det genomsyrar. 

– Hur går prissättningen till av era produkter? 

Jag har tänkt på rent praktiska aspekter gällande priser, att det ska täcka alla kostnader man  

räknar in att sälja hos återförsäljare, eftersom de tar hälften och så vidare. Samtidigt ska man 

kunna ta ut en lön. Priset är även en variabel i from av värde, vilket man inte ska underskatta. 

Har man ett för lågt pris kanske man inte värdesätter den produkten och man kanske gör ett mer 

aktivt val om man måste prioritera lite grann. Samtidigt måste det ligga i ett segment som ändå 

gör att man har råd med det men att man kanske inte kan handla varje månad, som i mitt fall att 

man kanske struntar i att köpa sju grejer på glitter och att man väljer att kanske en gång i halvåret 

unna sig någonting som är lite dyrare.  

– Ser ni att försäljningen ökar i och med att ni använder er utav någon speciell 

marknadsföring/strategi (reor, tävlingar, samarbeten, etcetera)? 

Reor och erbjudanden gör jag inte alls. Rea, för att koppla till första frågan är ett ”statement” jag 

gjort, jag rear ingenting i och med att jag har kollektioner hela tiden och jag menar att en produkt 

har sitt konstanta värde oavsett om det är tre månader gammalt eller tio, jag vill att det ska vara 

samma. Däremot samarbeten gör jag jättemycket och det handlar såklart mycket om att nå nya 

människor, som den här AW:n som kopplar ihop olika människor, alla får då bjuda till. Eller som 

den kollektionen jag släppt nu med Adam Tensta. Där är det super viktigt om man tänker 

varumärkesmässigt, att man verkligen samarbetar med personer som står för samma saker som 

en själv värderingsmässigt. Det finns en anledning till att tilltugget ikväll kommer att bli Raw 

Food och popup-shopen är ekoreko, jag skulle inte samarbeta med vem som helst och det är en 

varumärkesgrej men bonusen är att man når personer som, om man tänker samarbeten då har 

man olika nätverk och de nätverken är peppade på ungefär samma sak, jag antar att mina kunder 

tycker det är kul att kunna köpa schyssta producerade jeans av Pernilla om man ändå har det 

intresset. 
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– Hur kommunicerar ni med konsumenter för att uppmana dem att handla hos er men samtidigt 

handla ”långsamt” och följa Slow Fashionandan? 

Jag tänker ju först och främst på att försvara eller tänka att företaget ska växa samtidigt som jag 

inte vill att folk ska handla av mig varje månad. Det är väl en grej att jag tänker att fler personer 

ska hitta mig istället för att en person köper tio saker så har jag tio personer som köper en sak. 

Sen tror jag också på den här trovärdigheten att om jag på något sätt kan hjälpa till att peppa till 

ett mer hållbart och i den riktningen så hoppas jag och tänker, eller jag har märkt, att de kunderna 

som uppskattar det blir ju också lojala när de väl handlar. De kanske inte handlar smycken någon 

annanstans. Alla har ju ändå en viss konsumtionskvot, även om man, jag vill ju att man ska 

konsumera mindre men att man, i möjlighetsmån ska välja schyssta grejer till 100 procent, om 

man idag gör det till kanske tio procent finns det en enorm marknad som jag kan nå. Jag tror inte 

att man behöver öka den totala mängden konsumtion utan istället ställa om den så att man om 

man ska tänka affärsmässigt så gäller det att plocka marknadsandelar från sämre företag. Jag 

tänker lite ”Survival of the fittest”, där ska vi vara bäst.  

– Hur tror ni att konsumenter uppfattar Slow Fashion när de först hör talas om det? Är det bara 

en trend eller förstår konsumenten/tar konsumenten till sig av det ni förmedlar ut och handlar 

efter det? 

Jag tror att många skriver under på det och tycker att det är jättebra, sen om man omvandlar det 

till praktiken tror jag är något helt annat, om man liksom ställer om sig praktiskt. Sen tror jag att 

det fortfarande är en väldigt liten del som är engagerad och som har koll och att det kanske är en 

viss typ av trend, för en större massa kanske det är en trend men det kanske ändå växer och att 

fler och fler upptäcker det på riktigt, långsiktigt.  

– Anser ni att det finns några svårigheter med att driva ett företag som arbetar med Slow 

Fashion, och i så fall på vilket sätt? 

Det är att Slow Fashion är långsiktigt, att det är Slow i form av allt varumärkesbyggnaden och 

marknadsföring, man måste vara otroligt långsiktig och om man har ett företag kanske man är 

stressad över att dra in pengar och kunna betala nånting imorgon och det funkar inte riktigt utan 

man måste hitta en situation där man kan vara långsiktig och som sagt att jag säljer inte idag 
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saker på att promota Slow Fashion och hållbarhet men för mig är det ett större varumärkesarbete 

och jag tänker att om folk tycker att det jag pratar om är bra, när man ska köpa en julklapp om 

två år, kanske man kommer ihåg och köper från mig eftersom man gjort det här eftertänksamma 

valet och prioriterat nånting. Då har man gjort ett Slow Fashionval, det i sig är väldigt 

långsiktigt. Det är en utmaning att kunna ha en ekonomisk stabilitet som gör att man kan vara så 

långt fram i tänket. 

– Hur växer man som Slow Fashionföretag?  

Det är väl typ det jag nämnde. Om man kopplar det till varumärke att varumärkesbyggnaden i sig 

är ju väldigt långsiktigt så det passar ju bra ihop med konceptet Slow Fashion. Och ju tydligare 

jag blir i min kommunikation om vad jag står för desto mer växer jag. Det som händer är att man 

gallrar ut människor också men de kanske inte är jätteintressanta egentligen utan man vill ha de 

här som är bäst på något sätt och som man känner igen sig i värderingsmässigt. Jag tänker på 

vilka varumärken jag gillar, dem är jag ju otroligt lojal mot, kvalitet framför kvantitet. Återigen, 

var sjukt långsiktig och otroligt tydlig om vad man sysslar med och konsekvent och inte börja 

samarbeta med någon som är jättekonsumtionsivrig för då har man raserat det man har byggt upp 

möjligtvis, utan gå på magkänsla och vara tydlig i vad man gör hela tiden.  

4.3.4 ANDfair 

– Vad skulle ni anse känneteckna begreppet Slow Fashion? 

Slow Fashion handlar om att sakta ner sin konsumtion och välja med omsorg. Det kan man göra 

genom att bejaka sin personliga stil och tänka efter vad man verkligen vill ha. För mig handlar 

inte Slow Fashion om att sluta handla, utan om att handla smart både för plånbok och för 

människor och miljö. Handla mindre, men handla bättre. 

– Vad utmärker ert företag för att vara Slow Fashion? 

ANDfair arbetar med hållbart mode som är producerat med hänsyn till både människor och 

miljö, vilket är en del av Slow Fashion.  

– Varför har ni valt att arbeta med Slow Fashion? 
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Jag har valt att arbeta med Slow Fashion och hållbart mode då jag själv blivit trött på allt slit och 

släng och utnyttjandet av utsatta människor i produktionsländerna. För mig går det inte ihop med 

mina personliga värderingar om människors lika värde. För att kombinera det med mode, som 

jag vill arbeta med, var detta lösningen.  

– Finns det, för er, vissa områden inom Slow Fashion som är mer viktiga än andra? 

Eftersom ANDfairs huvudfokus är människorna bakom produktion så är just produktionen 

viktigast. Jag tror att fokusera på produktionsförhållanden och vad saker faktiskt kostar att 

producera är en bra början för att sedan kunna arbeta vidare med miljö och konsumtion i sig.  

– Vad kännetecknar kvalitet enligt er? 

 Kvalitet är hållbarhet. Kvalitet tål att användas ofta och mycket. Det handlar om bra material 

och hur det är formgivet och producerat. Ett plagg ska tålas att användas, tvättas och lagas utan 

att det faller ihop efter en säsong eller tappar gnistan. Det ska tålas att titta på, slitas och kanske 

en dag ärvas. 

– Vilka marknadsföringskanaler använder ni er utav för att nå ut till era kunder och varför tror 

ni att just dem är de bästa för Slow Fashion? 

Hos ANDfair använder vi oss av sociala medier som Instagram, Facebook och nyhetsbrev 

främst. Vi har tidigare även gjort pop-up shops, öppna showroom och hemförsäljning, av 

tidsbrist just för tillfället pausar vi med det ett litet tag. 

– Hur går prissättningen till av era produkter? 

Jag följer rekommenderade utpriser från varumärkena. Det går till på samma sätt som övriga 

branschen.  

– Ser ni att försäljningen ökar i och med att ni använder er utav någon speciell 

marknadsföring/strategi (reor, tävlingar, samarbeten, etcetera)? 

Eftersom ANDfair är mer än en vanlig butik, det är snarare ett koncept som förmedlas så 

upplever jag att nära kontakt med kunder är bättre. Som till exempel öppna showrooms och 
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hemförsäljning där man pratar om hållbart mode direkt mot kunden snarare än Facebook där 

inläggen försvinner bland alla andra. Instagram används mer som inspiration, det är ju ett smidigt 

sätt att nå människor, inspireras av vad som händer. Sen är det ju klart, en ökad försäljning vid 

rea är det ju ofta beroende på när man släpper den såklart. 

– Hur kommunicerar ni med konsumenter för att uppmana dem att handla hos er men samtidigt 

handla ”långsamt” och följa Slow Fashionandan? 

Det är en sådan svår fråga som jag funderar mycket på ofta och har gjort genom åren. För som 

shopinnehavare har jag stressen över att sälja och lätta på lager då jag fortfarande är "fast i" 

ordrar som läggs sex månader i förväg. Försöker poängtera vikten av att handla smart och 

långsiktigt i stället för billigt och kortsiktigt. De som handlar hos ANDfair gör det ofta 

genomtänkt och har valt ut sakerna noga. 

– Hur tror ni att konsumenter uppfattar Slow Fashion när de först hör talas om det? Är det bara 

en trend eller förstår konsumenten/tar konsumenten till sig av det ni förmedlar ut och handlar 

efter det? 

Jag tror många ser det som en trend i första hand, det är något som ligger i tiden. Dock hoppas 

jag och tror att det är som med till exempel ekomat. Först når det de redan invigda för att gå över 

och vara något hippt och trendigt för att sen nå den breda massan. Det har tagit flera år, nu börjar 

det bli en mer självklarhet för fler. Så tror jag att det är för fler områden, som till exempel kläder. 

Man måste ge det tid, det går inte att förändra över en natt. Frustrerande klart, kan man bara rikta 

det åt rätt håll ska man vara nöjd. Många förstår tanken och håller med i mycket, av gammal 

vana, bekvämlighet och andra prioriteringar så tar man inte steget fullt ut. Dock handlar det om 

att ändra köpbeteende och det är inte lätt i ett land med tunga billighetsalternativ som IKEA, 

H&M och så vidare. Vi har en lång väletablerad slit-och-slängkultur som är svårrubbad. 

– Anser ni att det finns några svårigheter med att driva ett företag som arbetar med Slow 

Fashion, och i så fall på vilket sätt? 

Det svåra är att hitta balansen mellan att sälja för att företaget ska överleva samtidigt som man 

ska uppmana till att sakta ner köphetsen. Eftersom ANDfair har lager är vi beroende av säljet och 

mot önskan måste rea i slutet av säsongen. Jag har nog landat i att se ANDfair som ett koncept 
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och ett alternativ snarare än att fokusera på lagersaldo. Inte ekonomiskt hållbart i längden, det får 

mig dock att fortsätta drivas till en förändring av textilbranschen. 

– Hur växer man som Slow Fashionföretag?  

Man måste jobba bredare om man ska växa. Inte fokusera bara på försäljning utan arbetet 

runtomkring eftersom Slow Fashion fortfarande är ett område som behöver utvecklas och 

synliggöras. Sen behöver man sudda ut gränserna mellan säsonger och kollektioner och hitta nya 

tillvägagångssätt som inte låser fast en i produktionshetsen.  
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5. Analys 

I detta kapitel analyseras den insamlade empirin från företagsintervjuerna samt den 

sekundärdata som samlats in från företagens respektive hemsida. Detta analyseras utifrån de 

valda teorierna för studien. 

5.1 PESTLE-modellen 

När det kommer till PESTLE-modellens roll i undersökningen är det som tidigare nämnts tre 

faktorer som är speciellt viktiga, de ekonomiska, ekologiska och sociokulturella. Vad gäller de 

ekonomiska faktorerna, arbetar tre företag med att köpa in sina varor, vilka är Jumperfabriken, 

Ecosphere och ANDfair. Samtliga tre företag har nämnt att när de prissätter sina varor så är det 

baserat på standardpriser från leverantörer som ofta behöver omvandlas i valuta för att passa den 

svenska marknaden. Att ge en rättvis lön till de som arbetar med produkterna har visat sig vara 

en stark ekonomisk faktor, även om det bara är Annika på ANDfair som rakt ut säger att en 

värdig lön är viktigt så talar samtliga företag om människorna i produktionen och rättvisa 

arbetsförhållanden vilket ger en stark bild av att rättvisa löner är en viktig ekonomisk aspekt för 

dem alla. De på Jumperfabriken säger också att materialkostnader är viktigt då de satsar på 

dyrare material i bättre kvalitet som håller längre. Ecosphere, JohannaN och ANDfair säger att 

konsumenter bör handla mindre och bättre. Att få konsumenter att tänka om i sin 

konsumtionsbudget är viktigt för Annika från ANDfair som säger att Slow Fashion inte handlar 

om att sluta konsumera utan att det snarare handlar om att konsumera smart för plånbok, 

människor och miljö. Johanna på JohannaN nämner att hon vill att människan ska omprioritera 

sin konsumtionskvot och konsumera mindre och i möjlighetsmån välja bra produkter. Pernilla på 

Ecosphere säger att det handlar om att sänka sin konsumtionsgrad genom att fortfarande handla 

saker man behöver och vill ha men hoppa över impulshandlande. Genom dessa uttalanden går 

det att konstatera att företagen skapar sig en förståelse för den ekonomiska miljön, för såväl 

producent som konsument. 

Den socio-kulturella faktorn handlar om trender och mode, bland annat genom att förstå sig på 

att personliga stilar skiftar. Samtliga av de fyra företagen som undersökts har visat att de 

anammat denna faktor då de vill skapa plagg som är tidlöst designade och som ofta även är 
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varierbara, helt enkelt produkter som alltid är trendiga. Pernilla på Ecosphere tror att många 

konsumenter tycker att Slow Fashion verkar lugnt och skönt då de inte behöver hetsa lika mycket 

för att följa trender som byts ut från vecka till vecka, hon tror att när Slow Fashion blir ett lika 

vanligt uttryck som överkonsumtion kommer det gå att se en förändring. 

Att de ekologiska faktorerna spelar roll i den här undersökningen är helt uppenbart. Slow 

Fashionrörelsen är fortfarande liten idag men växer på grund av att den drivs av målmedvetna 

och medvetna konsumenter och företagare. Miljön är en faktor som Pernilla på Ecosphere angivit 

som allra viktigast för sin verksamhet. Samtliga företag tycker att miljön är viktig, däremot har 

andra faktorer rankats något högre för deras verksamheter. Pernilla säger även att genom att 

fokusera på naturen, får man även de sociala bitarna på köpet eftersom de involveras i 

miljöaspekter. De undersökta företagen vill förmedla och skapa en medvetenhet om hur 

exempelvis ekologiskt är mer hållbart för naturen, om konsumenter och producenter. De arbetar 

därför med naturliga råvaror, ekologiskt och miljövänliga tillverkningsmetoder som sparar både 

på naturen och på hälsan för de som producerar varorna. Detta visar på att företagen tar hänsyn 

till den ekologiska faktorn, då dem lägger stor vikt vid just miljö och människor. 

5.2 Hållbar utveckling 

Slow Fashion handlar dels om att ta hänsyn till hållbarhetsfrågor, därför har denna teori kunnat 

användas för att titta på vilka svårigheter företagen anser det finns med att vara Slow 

Fashionföretag och om det går att mötas i mitten av de ekonomiska, social-kulturella och 

ekologiska dimensionerna för att skapa balans. I frågan om huruvida de ansåg att det fanns några 

svårigheter med att driva ett företag som arbetar med Slow Fashion och på vilket sätt, ansåg alla 

företagen att det fanns svårigheter. Tre av företagen (Ecosphere, JohannaN och ANDfair) ansåg 

att det fanns en svårighet i att kunna hitta balansen mellan att vara vinstdrivande och predika 

Slow Fashion. Likheten som finns att se genomgående i alla svar för denna fråga är att den 

ekonomiska dimensionen verkar vara det största problemet jämfört med de andra dimensionerna, 

detta på grund av att de andra dimensionerna redan går in på vad de faktiskt arbetar med och att 

de vet att de gör det rätt. 
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Den hållbara utvecklingsmodellen kan utifrån svaren tyda på att verkligheten ser ut såhär ur ett 

företagsperspektiv (Se bild 7 nedan); 

 

Bild 7 Hållbar utvecklingsmodell utifrån empirisvar. Modellen visar att den ekonomiska 

dimensionen är större i dess storlek jämfört med de andra (social-kulturell och ekologisk), och 

skapar på det sättet en obalans, däremot kan dimensionerna mötas i mitten även om de har olika 

storlek. 

Även om svaren visar att den ekonomiska dimensionen blir en mycket större dimension, finns 

fortfarande indikationer på att det faktiskt går att hitta en balansgång, genom att exempelvis 

komma ifrån det ekonomiska tänket och att istället fokusera på att fortsätta drivas till en 

förändring av dagens textilbransch, som Pernilla på Ecosphere menar att ett Slow Fashionföretag 

måste göra. Förutom den ekonomiska aspekten av att vara ett vinstdrivande företag anser Pernilla 

att marknadsföringen är en svårighet. Detta på grund av att hon vill marknadsföra sina produkter 

men samtidigt vill hon inte att det ska leda till att folk överkonsumerar. Hon anser att det inte går 

att styra kunders köpbeteenden utan att man i så fall får inspirera dem till det långsamma 

handlandet. Johanna på JohannaN menar att det är bättre för Slow Fashionföretag att ha 

exempelvis tio personer som köper en sak, än att en person köper tio saker och att det därför kan 

vara bra att satsa på att vara lättillgängliga för folk så att de hittar en och att företag på så sätt 

skaffar sig fler engångskunder. Hon tror inte att företag för att öka sin egen försäljning måste öka 

den totala mängden konsumtion utan att istället ställa om den totala konsumtionen och stjäla 

marknadsandelar från sämre företag. 

Social-
kulturell

EkologiskEkonomisk
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En annan ekonomisk aspekt som de på Jumperfabriken framförde handlar om att de fått 

klagomål på grund av att de upplevs som dyra. Även om kunderna vill ha bra kvalitet och 

handlar enligt Slow Fashion så är inte alla beredda att betala för det. Detta innebär att det blir 

ännu svårare för företaget att växa eftersom att priset som skapas måste kunna svara på de 

kostnader som ska vara rättvist utdelade och på det material som används etcetera. Att arbeta på 

ett långsiktigt sätt medför även en stress hos företagen av att kunna få in pengar, det vill säga öka 

sin försäljning och kunna växa som företag. Exempelvis förklarar Annika på ANDfair att hon 

blir ”fast i” order som läggs sex månader i förväg, för att kunna sälja kläder som passar från 

säsong till säsong och därför finns en stress över att lätta på lagret och öka försäljningen. Detta 

tyder på att den ekonomiska dimensionen är den svåraste dimensionen att balansera för 

företagen. 

Eftersom den ekonomiska dimensionen verkar vara i obalans krävs att företaget måste använda 

sig av åtgärder för att kunna fortsätta arbeta för en hållbar utveckling och därför har frågan ”Hur 

växer man som Slow Fashionföretag” kopplats hit. Johanna på Johanna N och de på 

Jumperfabriken anser att för att växa är det viktigt att hålla fast vid sin grundfilosofi. Annika på 

ANDfair säger att det är viktigt att inte bara fokusera på försäljning utan även arbetet runt 

omkring för att synliggöra och utveckla Slow Fashionbegreppet. Hon, tillsammans med Pernilla 

på Ecosphere tycker även att en viktig del i att växa är att bredda sitt sortiment för att det ska 

passa fler och även sudda ut gränserna mellan säsonger. 

5.3 Seven forms of sustainable fashion 

Denna modell har valts för att den visar upp flera vägar till hållbarhet inom modeindustrin och 

därför kan vara ett hjälpmedel för att se hur undersökningsobjekten arbetar med dessa former och 

om några dyker upp mer än andra. Göra om, laga & uppcykla har i undersökningarna visat sig 

vara en väldigt stor del i hur företag och konsumenter ser på hållbarhet. JohannaN, Ecoshpere 

och ANDfair anser att en viktig aspekt i kvalitet är om plagget eller saken går att laga så att 

konsumenter slipper köpa nytt när något går sönder lite grann. Företagen är medvetna om att 

även om något har bra kvalitet, kan det fortfarande gå sönder av olika anledningar, och då är det 

viktigt att i största möjliga mån kunna reparera produkten. JohannaN exempelvis, erbjuder ett 

helt års garanti på sina produkter för att kunna laga dem åt sina kunder om de skulle gå sönder, 
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för hon är medveten om att produktionsfel och liknande kan uppkomma och då fungerar den 

långa garantin som ett sätt att utöka kvaliteten. Ecosphere och ANDfair köper in färdiga 

produkter från återförsäljare som arbetar med återvunnet material, allt från återvunna petflaskor 

till att ha återvunnit tyger och sytt något helt nytt av gamla plagg.  

Även dimensionen om Rättvist & etiskt har visat sig vara väldigt aktuell. JohannaN och ANDfair 

anger den mänskliga faktorn som allra viktigast. På ANDfairs hemsida framgår att de vill att 

människorna i produktionen ska ha det bra och ha rätt till både en trygg arbetsmiljö samt ha en 

värdig lön för det arbete som utförs, för att på så sätt skapa en tryggare framtid. ”Etiskt” är ett 

ord som samtliga undersökta företag nämner ofta, både i intervjuerna och på sina hemsidor. Alla 

företagen vill helt enkelt använda sig av och förespråka en produktionsmodell som inte går ut på 

att utnyttja människor i produktionsländer utan istället se till att rättvisa arbetsförhållanden ska 

bli en självklarhet världen över. 

Hög kvalitet & tidlös design är en intressant dimension som har valts för att se närmare på hur de 

undersökta företagen faktiskt ser på vad kvalitet är. I intervjuerna ställdes en fråga om kvalitet. 

Här är företagen väldigt enade i nyckelorden hållbart, reparerbart och starka material. Ett plagg 

som är av hög kvalitet ska enligt Slow Fashion helt enkelt vara av ett slitstarkt material, gå att 

använda ofta och länge utan att det slits ut och faller isär, och när något väl går sönder ska det gå 

att laga. Utöver det rent praktiska, har ett plagg av hög kvalitet, enligt samtliga företag även en 

design som inte slits ut. Det ska vara tidlösa former och modeller så att ögat tål att titta på det 

under en längre tid, visuellt hållbart. 

5.4 Slow Fashion Process  

Slow Fashion Process är en modell som visar händelseförloppet från design till konsumtion i ett 

Slow Fashionplagg. När det kommer till Design, eller tillverkning av plagget, är samtliga 

undersökta företag ense om att hållbara och bra material är viktigt. Pernilla på Ecosphere säger 

att produkter ska vara producerade på ett miljövänligt sätt men att de fortfarande ska hålla en hög 

kvalitet. Hon säger även att hon ibland köper in produkter som inte är ekologiska men att de då 

har en hög kvalitet och kommer att hålla i all evighet om man tar hand om dem, att produkter 

som inte är vegetabiliska fortfarande kan vara Slow Fashion om de är av bra kvalitet. Johanna på 
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JohannaN menar att det är viktigt att lära sig att ha ett öga för kvalitet när det gäller kläder 

genom att börja tänka på sömmar och hur tätt tyget i plagget är vävt eller stickat. Ecosphere, 

JohannaN och ANDfair är tydliga med information på sina hemsidor om vilket material de 

använder i sina produkter, medan Jumperfabriken har en tunnare eller ibland ingen beskrivning 

av materialet. 

För produktionen anser de på Jumperfabriken, Johanna på JohannaN och Pernilla på Ecosphere, 

att det är viktigt att tänka på hela ledet från producent till konsument, såväl som för 

egenföretagare som säljer sina egna produkter eller som företag som köper in från leverantörer 

och säljer vidare, att veta vart produkterna kommer ifrån, hur de producerats och även att kunna 

förmedla detta vidare till kunden. En transparens i produktionen är inte ordagrant vad 

produktionspunkten i Slow Fashionprocessen handlar om men det är något som dykt upp ofta 

och som passar bäst in här. Johanna på JohannaN och Pernilla på Ecosphere pratade i 

intervjuerna om hur viktigt det är att ha en transparens kring sin produktion när företaget arbetar 

med Slow Fashion, något som även framgår på Jumperfabrikens hemsida, genom att de har en 

flik med bilder och videor från produktionen för att visa hur deras produkter tillverkas. 

Transparensen tycks vara viktig, inte bara som företagare utan även som konsument då det ger en 

bekräftelse för att företaget faktiskt gör bra saker och arbetar med producenter som mår bra. Att 

alltid uppdatera sina kunder om sin hållbara och transparenta produktion, är något som Johanna 

anser ge företaget starkare trovärdighet, eftersom det är svårt att ha ett falskt engagemang varje 

dag. 

Konsumtionen är en av de viktigaste och mest intressanta delarna av den här modellen då det tar 

upp hur företagen förmedlar sin inställning och utbildar sina kunder. Samtliga företag är överens 

om att Slow Fashion behöver synas och höras mer för att bli ett mer etablerat tankesätt. Här har 

frågan om hur konsumenterna uppfattar Slow Fashion fått stor vikt. Johanna på JohannaN säger 

att hon tror att det är många som skriver under på Slow Fashion och tycker att det är en bra sak, 

däremot tror hon att det är en helt annan sak att omvandla det till praktiken. Pernilla på 

Ecosphere säger att konsumenter behöver läsa och höra om Slow Fashion flera gånger för att 

faktiskt ta det till sig. När konsumenter först hör talas om Slow Fashion kan de tycka att det låter 

lugnt och skönt att inte behöva hetsa men att konsumtion fortfarande är roligt och ger en 

psykologisk kick och att det kan vara viktigt att prata med andra om sina köpbeteenden och hur 
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det går att förbättra dem. Hon säger även att när Slow Fashion är ett lika vanligt uttryck som 

överkonsumtion kommer vi att se en förändring. Alla företag pratar om att det fortfarande är en 

liten skara människor som är invigda i Slow Fashion och som aktivt applicerar det långsamma 

tänket i sin vardag. Samtliga av respondenterna säger i intervjuerna att de tror att begreppet är 

här för att stanna. Annika på ANDfair säger att hon tror och hoppas att det är som med ekologisk 

mat, att det först når en liten invigd skara för att sedan bli en trend och till sist nå den stora 

massan. Det här visar på att det är viktigt för företagen att tänka på konsumtionsdelen i en Slow 

Fashionprocess och kommunicera mycket med sina kunder för att få dem intresserade så att de i 

sin tur sprider Slow Fashion vidare till personer i sin omgivning. 

5.5 Marketing Mix 

För marknadsföringsmixen kan mycket kopplas till den empiri som samlats in. Här räknas även 

den största delen av sekundärdatan in då den varit till stöd för hur företagen marknadsför sig. 

Marknadsföringsmixens frågor inom produkt, pris, plats och påverkan är tänkt att kunna hjälpa 

till att besvara frågeställningen när det gäller hur företagen marknadsför sig, på ett Slow 

Fashionvis och även hur de marknadsför sig när det gäller att öka sin försäljning. 

För produktelementet i marknadsföringsmixen ingår frågor om bland annat vad företaget säljer 

för produkter för att kunna tillfredsställa kundens behov. Genom alla intervjusvar kan forskarna 

för studien konstatera att alla företagen arbetar med Slow Fashion och har en samstämmig syn på 

vad som kännetecknar Slow Fashion. Claudia på Jumperfabriken menar att dagens konsument är 

medveten och Pernilla på Ecosphere berättar hur hon startade upp sitt företag då hon själv och 

hennes medvetna bloggläsare ville ha en större tillgänglighet av Slow Fashion. Med en medveten 

konsument blir det även enklare att kunna anpassa sina produkter. Som Pernilla menar fanns 

tidigare bara basplagg som alternativ för Slow Fashion och för att uppfylla kunders behov är det 

viktigt att kunna arbeta med ett bredare sortiment och tänka att det ska kunna vara roligare att 

bära. Alla fyra företagen betonar att det är viktigt att kommunicera med sina kunder. 

Jumperfabriken berättar exempelvis att de arbetar med ”storytelling” och pratar om plagget med 

kunden. Företagen måste utbilda kunden och ge förståelse för innebörden av produkten, och 

förhoppningsvis då uppfylla behovet hos kunden och samtidigt kunna skapa något som är 

roligare och tillfredsställer när det kommer till färg, form och så vidare. På företagens hemsidor 
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hittades information kring deras produkter och informationen kring dem skiljer sig lite från 

företag till företag. Mest information och ”utbildning” till kunden fanns hos ANDfair som hade 

tydliga och längre beskrivningar för varje produkt och där Jumperfabrikens information är 

mindre och fanns på mer enskilda sidor med korta presentationer. Jumperfabriken finns dock 

även som fysisk butik och där kan informationen skifta då personalen kan prata mer med kunden 

på plats och beskriva plagget.  

Inom priselementet har frågan om prissättningen kopplats, eftersom det där var tänkt att ta reda 

på mer hur de tänker kring vilka priser som ska sättas för Slow Fashion. Tyvärr blev svaren på 

denna fråga inte speciellt utvecklad och tre av företagen, det vill säga alla företag utom 

JohannaN, svarade att de endast följer de standardpriser som sätt från leverantörer och så vidare 

samt eventuella påslag för omkostnader och valutakurser. Detta på grund av att alla företagen 

köper in märken från utländska leverantörer och får oftast en rekommendation för priset till 

kund. Pernilla på Ecosphere, menar att de leverantörer som varit med ett tag har en bra 

prisuppfattning och eftersom Pernilla är relativt ny med sitt företag, finns en tacksamhet till att 

priset sätts av de företag och leverantörer som hon köper in ifrån. Annika på ANDfair säger att 

hennes prissättning går till på samma sätt som övriga branschen, det vill säga att hon utgår ifrån 

utpriser från de varumärken som köps in. Johanna svarade mer utvecklat jämfört med de andra, 

detta på grund av att hon mer säljer sina egna produkter och därför måste se till att anpassa sig 

bättre för alla inblandade, från produktion till konsument. Hon pratar även om att det är en 

skillnad mellan pris och värde i produkten. Hon säger att om priset är för lågt för en produkt, kan 

värdet för den minska och om priset är lite högre, kan konsumenten mer göra aktiva val och 

prioritera. Eftersom marknadsföringsmixen kollar på priset och själva värdet i produkten har 

Johanna lyckats förklara och anamma detta element på ett bra sätt. Johanna som säljer smycken, 

menar att det är bra att ligga i ett segment, där konsumenten ska ha råd men istället prioritera att 

köpa ett smycke per halvår istället för sju stycken på budgetkedjan Glitter.  

Hemsidegranskningarna har även en fråga om hur de prissätter produkterna mer exakt och detta 

för att det ska kunna gå att göra en jämförelse mellan intervjusvar och granskning och se vad de 

faktiska priserna ligger på. För alla företag, gäller allmänt att de har olika priser beroende på 

produktkategori, material och modell. När hemsidegranskningen gjorts på denna fråga har 

forskarna tagit hänsyn till olika produktkategorier för att kunna se hur skillnaderna i priserna 



  

61 
 
 

ligger på för en specifik kategori. Gemensamt för alla fyra företagen är att priset växlar beroende 

på material, det vill säga att billigare priser förekommer på exempelvis bomullsprodukter medan 

dyrare priser förekommer på material som exempelvis kashmir, som är ett mer hållbart material. 

Den största prisskillnaden fanns hos JohannaN då priset varierade från 395 kronor till 1795 

kronor. Medan den lägsta skillnaden i pris fanns hos Ecosphere, då priset varierade från 850 till 

1000 kronor. Dock handlar detta om olika produktkategorier från företag till företag och därför 

går priserna inte att jämföra med varandra. Detta visar på att företagen har tagit hänsyn till 

produktens värde när de sätter sina priser vilket är viktigt inom priselementet i 

marknadsföringsmixen. 

Inom elementet för Plats är det viktigt att ta hänsyn till att marknadsföra sig på rätt sätt och på 

rätt ställe. Alla fyra företagen arbetar med sociala medier och har Instagram och Facebook. 

Jumperfabriken använder sig främst av sociala medier då det är kostnadseffektivt men har i vissa 

fall enstaka magasinannonser och kundbaser. På Ecosphere är det främst sociala medier men 

även den blogg som Pernilla driver själv för företaget. Magasinannonsering är något som Pernilla 

inte har råd med då hon äger ett mindre företag. Hon menar att de sociala medierna är väldigt bra 

för mindre företag och att det gör att företaget på dessa forum kan diskutera tillsammans med 

kunder. Johanna skiljer sig lite från de andra företagen då hon förutom att använda sig av sociala 

medier, använder sig av traditionell press och ambassadörer. Med ambassadörer menas artister 

och samarbeten med dem. Annars anser hon att sociala medier är det bästa för företag som 

arbetar med hållbarhet eftersom hon snabbt kan lägga upp en bild på produktionen och på så sätt 

förmedla vad företaget jobbar med till kund. ANDfair använder sig av nyhetsbrev och har ibland 

även pop-up butiker, öppna showroom och hemförsäljning. För att förtydliga tidigare svar är det 

mest kostnadseffektivt och tidseffektivt att använda sig av sociala medier. Förutom sociala 

medier är det viktigt att marknadsföra sig där företaget finns, bland annat på deras egna hemsidor 

enligt marknadsföringsmixen. Samtliga av de fyra företagen har egen webshop men det är bara 

JohannaN och Jumperfabriken som har fysiska butiker, de resterande två företagen har även vid 

enstaka tillfällen popup-butiker. Jumperfabriken och JohannaN har på deras hemsidor rubriker 

och information där Slow Fashion begreppet förekommer och Ecosphere samt ANDfair 

beskriver om hållbart mode och mer kring Slow Fashion. De nämner däremot inte direkt 

begreppen, förutom på företagens egna bloggar. Även om intrycket är detsamma på alla företag 
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finns den mest tydliga informationen hos de som faktiskt nämner begreppet. Den rätta platsen för 

de undersökta företagen att marknadsföra sig på har visat sig vara via sociala medier då de utöver 

att visa upp sina produkter även kan förmedla ut sitt arbete med Slow Fashion. 

Det sista elementet inom marknadsföringsmixen är Påverkan och går även in mycket i 

föregående punkt. Det vill säga hur och vart företaget ska marknadsföra sig fast detta är mer 

inriktat på hur företaget faktiskt kan påverka konsumenteten via deras marknadsföring. I frågan 

huruvida de ser att försäljningen ökar i och med en speciell marknadsföring eller strategi går det 

att utläsa en skillnad i åsikter, bland annat kring priserbjudanden och reor. Till skillnad från de 

andra företagen sticker JohannaN ut på det sättet att Johanna anser att reor och erbjudanden inte 

ska användas eftersom det förstör själva bilden av värdet i en produkt och därför väljer hon att 

inte använda sig av det överhuvudtaget. Johanna föredrar att tänka mer varumärkesmässigt och 

arbeta med samarbeten och tillställningar. Det stärker varumärket men gör även att företaget når 

ut till fler kunder. Jumperfabriken har på hemsidan ingen information kring erbjudanden eller 

reor men i intervjun framkom att priserbjudanden alltid är effektiva och bäst (dock kan det skilja 

sig från hemsida och fysisk butik). Pernilla på Ecosphere menar att erbjudanden är något som 

brukar finnas då och då men att det mer ses som en goodwill-marknadsföring och inte en ökning 

av försäljningen. På hemsidan finns en egen rubrik där rabatterade priser förekommer och där är 

även tydligt utskrivet att det är rea samt ordinariepris och rabatterat pris för att se skillnaden. 

ANDfair har även dem en egen sida med erbjudanden och en för reor men förklarar i intervjun 

att de snarare upplever att kontakten med kunden, det vill säga via showrooms och 

hemförsäljning är bättre. Men de håller ändå med om att rea även kan ge en ökad försäljning 

beroende på när den släpps. Annika skriver även att ANDfair har ett lager vilket betyder att de är 

beroende av att sälja och därför mot önskan måste rea i slutet av säsongen, vilket pekar på att 

hon, likt JohannaN ställer sig negativt till reor. De jobbar däremot med olika produkter och att 

undkomma att behöva rea produkter kan vara lättare för JohannaN som säljer smycken, vilket är 

en produkttyp vars efterfrågan inte är lika beroende av säsong och årstid som med kläder, vilket 

är ANDfairs huvudproduktkategori. 

För att skapa den absolut bästa marknadsföringsmixen ska alla fyra element tas hänsyn till och 

allt ska göras på bästa sätt utifrån företagets förmåga, något som framgår av Marketing Mix-

modellen. Alla företag har tagit hänsyn till dessa punkter och det företag som stack ut mest var 
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JohannaN som förklarade mer hur hon faktiskt arbetade med exempelvis priselementet och 

varför hon inte valt att arbeta med erbjudanden och reor. Att marknadsföra Slow Fashion verkar i 

det bästa fall kunna göras via sociala medier och att använda sig av reor och erbjudanden ger ett 

resultat i form av ökning av försäljning. 
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6. Slutdiskussion 

En slutdiskussion kommer i detta kapitel att föras utifrån den analyserade empirin, detta för att 

kunna besvara studiens syfte och frågeställning. 

Genom undersökningen går det att utläsa att Slow Fashionföretag arbetar utifrån samma 

grundprinciper men att det även finns en stor flexibilitet inom hur företagen arbetar med Slow 

Fashion och de olika faktorerna det innebär. Alla företag som undersökts arbetar aktivt med 

ekonomiska, ekologiska och sociokulturella faktorer, däremot ser prioriteringarna olika ut. Det 

som företagen brinner för är de sociala och ekologiska delarna men den ekonomiska delen är 

även viktig för att driva företagen framåt och kunna öka försäljningen. Alla de undersökta 

företagen tycker att det svåraste med att driva ett Slow Fashionföretag är just att hitta balansen 

mellan att förmedla Slow Fashion och samtidigt vara ett vinstdrivande företag och att det är ett 

långsiktigt arbete att kunna driva ett Slow Fashionföretag och gå med vinst. Företagen måste 

bygga ett varumärke som gör att kunder, när de väl behöver något i framtiden, kommer till dem 

och handlar.  

Studien har visat på att modeföretag faktiskt kan kombinera en uppmaning till Slow Fashion med 

ökad försäljning, däremot är det en svår balansgång. Det handlar om att försöka utbilda sina 

konsumenter och sprida Slow Fashionandan för att få fler konsumenter att handla medvetet. 

Resultatet visar även att ett nollsummespel kan vara aktuellt. Det vill säga att Slow 

Fashionföretag behöver stjäla kunder från Fast Fashionföretag och istället för att få sina 

nuvarande kunder att handla mer, ska de omvandla Fast Fashionkonsumenten till en Slow 

Fashionkonsument. Detta skulle innebära att Slow Fashionföretagen skulle öka sin försäljning på 

bekostnad av andra företag, då dessa istället skulle förlora en del av sina kunder. Hur pass 

realistiskt detta kan åstadkommas är i större utsträckning svårt att bedöma. Detta anses eftersom 

att Fast Fashion dominerar på den svenska modemarknaden och att Slow Fashion inte finns lika 

tillgängligt. Det kan då vara svårt för Slow Fashionföretag att påverka konsumenten på det sättet 

att de inte bara tar till sig Slow Fashion i teorin utan att de även applicerar det i praktiken. Ett 

annat resultat som studien visat på är att modeföretag bör satsa på att skapa ett brett sortiment 

och inte enbart använda sig av basplagg utan snarare något roligare som lockar kunden. Finns ett 

bredare sortiment brukar det även medföra att det passar fler. Att sudda ut gränserna mellan 
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säsonger och kollektioner och inte låsa sig fast vid någon produktionshets är även viktigt att 

tänka på för att kunna öka försäljningen och samtidigt vara Slow Fashion.  
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7. Slutsats 

Detta kapitel kommer att ta upp de slutsatser som kan dras utifrån analys och diskussion och vad 

studien faktiskt åstadkommit utifrån syftet och frågeställning i punktform. 

Syftet med studien har varit att undersöka om modeföretag som arbetar med Slow Fashion 

genom sin marknadsföring kan uppmana sina konsumenter till att handla mer medvetet samtidigt 

som de strävar efter en ökad försäljning, och i så fall hur de förenar dem. Frågeställningen som 

studien ämnat svara på är ”Hur kan modeföretag förena uppmaningar till Slow Fashion och 

samtidigt öka sin försäljning, eller går dessa ens att förena?”. Följande slutsatser har kunnat 

dras från studien:  

 Det går att som modeföretag förena uppmaningar till Slow Fashion och samtidigt öka 

sin försäljning, däremot är det en svår balansgång.  

 Slow Fashionföretagen kan försöka nå ut till Fast Fashionkonsumenter och uppmana 

dem att handla Slow Fashion istället. På så sätt kan de vinna fler kunder och få en 

ökad försäljning. 

 Att ha ett brett sortiment är även ett sätt för att öka sin försäljning. Det är då viktigt 

att ha tidlösa plagg och sudda ut gränserna mellan säsonger och kollektioner för att 

inte hamna i någon produktionshets. 
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8. Förslag på fortsatta studier 

Detta kapitel tar upp de förslag som finns för fortsatta studier. 

Eftersom studien enbart omfattat ett fåtal företag i Sverige hade det varit intressant att göra en 

liknande studie om ett antal år när Slow Fashion har fått en chans att växa och det eventuellt 

finns en större marknad att undersöka. Då skulle det vara möjligt att göra en mer omfattande 

studie med fler företag i Sverige, både nya och de som arbetat med Slow Fashion ett längre tag. 

Ett annat alternativ skulle vara att göra en liknande studie i England där Slow Fashion redan idag 

finns i större utsträckning. Dessutom skulle det då gå att undersöka likheter och skillnader 

mellan den svenska och engelska marknaden. 

Det hade även varit intressant att undersöka Slow Fashion ur ett konsumentperspektiv och 

undersöka i vilken utsträckning de tar till sig Slow Fashionbudskapet och om de faktiskt 

applicerar det i sin egen vardag. Förslagsvis kan en kvantitativ undersökning med enkäter göras 

för att undersöka hur mycket konsumenter vet om Slow Fashion och i vilken utsträckning de 

skulle vara beredda att handla efter det, eller som en kvalitativ undersökning där det exempelvis 

skulle kunna vara aktuellt att intervjua ett antal konsumenter som redan har applicerat Slow 

Fashion i sina liv och se vart svårigheter och möjligheter ligger i att byta till ett Slow 

Fashioninriktat konsumentmönster. Det skulle även gå att kombinera dessa två i en 

undersökning. 
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10. Bilagor 

Bilaga A 

Intervjufrågor: 

– Vad skulle ni anse känneteckna begreppet Slow Fashion? 

– Vad utmärker ert företag för att vara Slow Fashion? 

– Varför har ni valt att arbeta med Slow Fashion? 

– Finns det, för er, vissa områden inom Slow Fashion som är mer viktiga än andra? 

– Vad kännetecknar kvalitet enligt er? 

– Vilka marknadsföringskanaler använder ni er utav för att nå ut till era kunder och varför tror ni 

att just dem är de bästa för Slow Fashion? 

– Hur går prissättningen till av era produkter? 

– Ser ni att försäljningen ökar i och med att ni använder er utav någon speciell 

marknadsföring/strategi (reor, tävlingar, samarbeten, etcetera)? 

– Hur kommunicerar ni med konsumenter för att uppmana dem att handla hos er men samtidigt 

handla ”långsamt” och följa Slow Fashion-andan? 

– Hur tror ni att konsumenter uppfattar Slow Fashion när de först hör talas om det? Är det bara 

en trend eller förstår konsumenten/tar konsumenten till sig av det ni förmedlar ut och handlar 

efter det? 

– Anser ni att det finns några svårigheter med att driva ett företag som arbetar med Slow 

Fashion, och i så fall på vilket sätt? 

– Hur växer man som Slow Fashionföretag?  



  

II 

 
 

Bilaga B 

Granskningsfrågor: 

– Är det lätt att hitta information om företaget? Finns en specifik sida? Finns det tydlig 

information om företagets arbete med Slow Fashion? 

– Vilken beskrivning finns om de olika produkterna? Får man en Slow Fashion uppfattning av 

material osv.? 

– Hur ser prissättningen ut? 

– Finns några erbjudanden/reor/tävlingar etcetera på hemsidan? Hur ser informationen ut för 

dessa? 


