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Bransch- och arbetsgivarorganisationen 
för svenska textil- och modeföretag
TEKO:s medlemsföretag finns över hela landet och sysslar med textila 
produkter, allt från brandslangar, växthusväv, tält, segel och luftfilter till 
kläder, handdukar, påslakan och innertak i bilar. Vi hjälper medlemsföreta-
gen med service, rådgivning och information. Kärnan i vår verksamhet är 
arbetsgivarfrågor, logistik, handel, hållbarhet, 
forskning & innovation och affärsjuridik. 

 • Teknisk textil     
 
 • Konfektion

 • Inredningstextil 

 • Accessoarer-/skor

 • Övriga textila produkter/tjänster

En del av Svenskt Näringsliv
TEKO är ett av de 49 bransch- och arbetsgivarförbund som är 
medlemmar i Svenskt Näringsliv som företräder närmare 60 000 
små, medelstora och stora företag. TEKO samverkar med Teknik-
företagen, framför allt inom arbetsrättsliga frågor, men också med 
stöd inom branschfrågor samt administration. Samarbetet med Tek-
nikföretagen gör att TEKO:s medlemmar servas inom fem regioner 
med sammanlagt tio kontor från norr till söder. 

Samverkan ger styrka
TEKO samverkar med ubildnings- och forskningsinstitut, 
internationella organisationer, myndigheter och andra bransch- 
organisationer för att utbyta kunskaper och erfarenheter. Det är en 
viktig del i vår verksamhet för att kunna ge våra medlemsföretag 
relevant information och service samt för att stärka textil- och mode-
branschens ställning i Sverige. 
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VISION

TEKO skall leverera överlägsen 
medlemsnytta och genom det vara 
förstahandsvalet för företag vilka har 
textila produkter och tjänster som en 
viktig del i företagets verksamhet. 

TEKO skall visa att textilbranschen är 
en framtidsbransch och med interna-
tionell konkurrenskraft och hög innova-
tionsgrad. 



STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN
TEKO:s strategiska fokusområden skall utgöra plattfor-
men för att säkerställa rätt prioriteringar och maximal 
medlemsnytta. TEKO skall prioritera dessa områden 
men samtidigt vara lyhörda för förändringar hos våra 
medlemsföretag i takt med att ny kunskap, teknik och 
samhällsförändringar sker.

• Arbetsgivarservice
• Kompetens
• Hållbarhet
• Innovation/FoU
• Lagar & Förordningar



 STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN
 > Kompetens

       Målsättningar

Utbildningsinstitut 
erbjuder utbildningar 
som är efterfrågade av 
TEKO:s medlemmar. 

Ungdomar upplever 
textilbranschen som 
attraktiv. 

Ökad tillgänglighet av 
kompetent arbetskraft 
för TEKO:s medlemmar. 

TEKO:s medlemmar 
bibehåller och vidare-
utvecklar rätt kompetens 
inom företagen.

STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN
> Arbetsgivarservice

Målsättningar

• Säkerställa bra kollektivavtal, rörlighet och 
 dynamik inom Sverige och EU, vilket    
 säkerställer TEKO-medlemmarnas 
 internationella konkurrenskraft

• TEKO-medlemmar erhåller relevant rådgivning  
 samt utbildning inom arbetsgivarfrågor. 

• TEKO-medlemmar upplever professionellt   
 stöd rörande tvistehantering inklusive 
 förhandlingar och processer. 



STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN
> Innovation/Forskning & Utveckling

Målsättningar
   
• TEKO:s medlemmar är uppdaterade om större 
 forskningsaktiviteter som kan påverka deras 
 verksamhet.  

• TEKO eller medlemsföretag deltar i styrgrupper av alla  
 projekt av större vikt för branschen.  

• TEKO tillser att så mycket som möjligt av forsknings-
 anslag som finansieras av EU, Vinnova och andra 
 myndigheter tillfaller textilforskning och tillgodogörs 
 av medlemsföretagen. 

• Utbildningsinstitut och forskare har fokus på textil 
 genom bidrag från Stiftelsen Svensk Textilforskning  
 (SST) samt engagemang från TEKO.  
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STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN
> Hållbarhet

Målsättningar
   
• TEKO:s medlemmar är ledande på hållbarhet 
 gällande textila material, produktionsprocesser,  
 textilkemikalier och goda arbetsförhållanden. 

• TEKO verkar för utvecklingen av ett framtida 
 cirkulärt system. 

• TEKO är den självklara samtalspartnern och 
 remissinstansen i hållbarhetsfrågor för 
 myndigheter, akademi och övriga beslutsfattare. 

• TEKO:s medlemmar upplever en professionell 
 stöttning i sitt hållbarhetsarbete. 
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Vi som jobbar på TEKO

Cecilia Tall
Generalsekreterare, 
Branschfrågor

Stefan Borg
Arbetsrättsjurist
förhandlare

Weronika Rehnby
Textil- och miljöexpert

Henrik Eriksson
Kommunikatör

Elsa Haregot
Koordinator Branschfrågor

Anna Olsson
Projektledare

Vårt huvudkontor finns beläget centralt på Storgatan 5 i Stock-
holm. Vi finns även representerade med arbetsrättsrådgivare på tio 
lokala kontor runt om i landet. 

STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN
> Lagar och förordningar

Målsättningar
   
• Att TEKO:s medlemmar erhåller en kontinuerlig 
 uppdatering över vilka förändringar som sker inom 
 TEKO:s strategiska områden. 

• Att TEKO bevakar och påverkar framtida lagstiftning.  

• Att TEKO verkar för att undvika alla typer av 
 regleringar som kan hämma medlemmarnas 
 konkurrenskraft.

TEKO, Sveriges Textil- & Modeföretag
Storgatan 5

114 85 Stockholm
08-762 68 80
www.teko.se



Följ oss i sociala medier och på teko.se

Drygt 300 textil- och modeföretag är medlemmar i TEKO

TEKO:s medlemsföretag finns över hela landet och sysslar med textila 
produkter, allt från brandslangar, växthusväv, tält, segel och luftfilter 

till kläder, handdukar, påslakan och innertak i bilar. Vi hjälper 
våra medlemsföretag med service, rådgivning och information. 
Kärnan i vår verksamhet är arbetsgivarfrågor, logistik, handel, 

hållbarhet, forskning & innovation och affärsjuridik. 
 


