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TEKO - FÖRSTAHANDSVALET FÖR TEXTILA FÖRETAG

2020 var inget vanligt år, det var 
pandemins år. Den första hostan 
i Wuhan spred sig snabbt över 
världen och i mars 2020 förklarade 
WHO Covid-19 för en pandemi. 
Idag, ett år senare är vi fortfarande 
mitt upp i pandemin. I och med 
vaccineringen ser vi ett ljus in 
tunneln. Vi hoppas kunna återgå 
till mer normala liv framåt hösten, 
men det blir med säkerhet ett nytt 
normalt läge.
 Året 2020 präglades helt och 
hållet av pandemin. TEKO fick 
ställa om verksamheten och göra 
andra prioriteringar. Många med-
lemsföretag drabbades hårt av 
pandemin och såg orderböckerna 
minska eller tvärstanna. Många har 
återhämtat sig men andra har det 
fortsatt tufft med tanke på mins-
kad fysisk handel och lock downs 
världen över. I krislägen skall vår 
arbetsgivarservice var det naturliga 
stödet man som medlem skall söka 
för att få råd och hjälp. Detta har 
fungerat väl även om det var en 
storm inledningsvis och ingen vis-

Anne Ludvigson
Styrelseordförande, april 2021

TEKO:s Miljögrupp träffas cirka 3 gånger 
per år i Borås och Stockholm. Inom grup-
pen utbyts information och kunskap mellan 
TEKO:s medlemsföretag. Bland deltagarna 
märks allt från produktionsansvariga och 
produktutvecklare till hållbarhetsansvariga. 
Under 2020 har de flesta mötena arrangerats 
digitalt. Ovan en bild från mötet i februari 
2020 innan pandemin bröt ut. 

TEKO TALKS 2020 som TEKO arrangerade i 
oktober blev en stor digital succé. Många ville 
lyssna till inspirerande samtal med gäster från 
Miljö- och Energidepartementet, Stenströms, 
Hövding, Textilhögskolan, Tillskärarakademin 
i Göteborg, Streamateria, Nordiska Textila-
kademin, H&M, Teknikföretagen, Postnord, 
Swedish Fashion Council och Svensk Handel. 
Seminariet hölls i tre block: Hållbarhet på 
Export, Innovation & E-Handel samt 
Framtidens kompetens. 

Hållbar logistik och hållbara förpackningar var ett kombinerat digitalt och analogt 
seminarium som arrangerades tillsammans med TEKOLOGISTIK i Borås. Bland gästförelä-
sarna syntes RISE, PostNord, STICA och ACG Accent. Antalet deltagare fysiskt på plats var 
kraftigt begränsat och de flesta följde seminariet digitalt. 

TEKO:s magasin med samlade artiklar 
från 2020 om medlemsföretagen. Finns att 
läsa digitalt på teko.se eller på Issuu. 

BioLyftet med BioInnovation har arrange-
rats på en rad platser över hela landet även 
under 2020. BioLyftet är en utbildning för att 
höja kunskapen om och öka användandet av 
biobaserade och återvunna material. Efter 
utbildningen ska företagen ha en plan med 
aktiviteter för att prova och utvärdera hållbara 
material i sina produkter. På bilden ovan syns 
Cecilia Tall från TEKO tillsammans med 
projektledaren Erik Perzon. 

Brexit-seminarium med brittiska 
ambassaden. Den 23 september var TEKO:s 
medlemsföretag inbjudna till ett digitalt 
seminarium med fokus på Brexit - en fråga 
som TEKO jobbat mycket med under året 
genom olika informationsinsatser.     

TEKO:s seminarier är uppskattade. Här syns 
gästföreläsare Simon Hjelte från Inkubatorn 
i Borås. Temat för seminariet var ”Skala upp 
ditt företag på rätt sätt och hölls i februari. 

ste vad som gällde men det redde vi 
ut.
 I april hälsade vi vår nya VD 
Tomas Undin välkommen och han 
fick en flygande start med tanke på 
pandemin. Därefter tog han hand 
om avtalsrörelsen där vi först pro-
longerade det gällande avtalet och 
sedan ingick ett nytt kollektivavtal 
med våra parter per den 1 novem-
ber 2021 vilket löper ut 31 mars 
2023 och med en kostnadsökning 
på 5,4% för perioden.
 Det händer mycket inom lag-
stiftningen som berör det textila 
området. Under 2020 har vi arbetat 
med att göra kemikalieskatten så 
enkel som möjligt och vi har aktivt 
deltagit i utredningen gällande pro-
ducentansvar för textilier. Vi måste 
alla arbeta för att vi skall nå en 
cirkulär ekonomi och här har 
TEKO en viktig uppgift att upplysa 
och driva medlemmarnas intressen 
så att vi får bra system, regelverk 
och satsningar framåt. Detta arbete 
har bara börjat, lär bli mycket 
intensivt framåt.

TEKO:s verksamhet har som alla 
ställt om och gjort aktiviteter på 
nya digitala sätt så som TEKO 
TALKS under hösten. Det blev en 
stor succé med många deltagare 
och vi fick pröva nya sätt att mötas 
på.
 Till sist vill jag tacka medarbe-
tare och medlemmar för 2020, det 
var ett hårt år. Utmaningarna 
framåt är också tuffa – tillsammans 
blir vi starka och kan göra något 
bra. 



Ett utmanande år
2020 har varit ett minst sagt 
utmanande år. Aldrig kunde vi ana 
vad som väntade när året tog sin 
början. Pandemin har slagit 
skoningslöst mot flera branscher, 
inte minst textil- och modebran-
schen. En undersökning bland 
TEKO:s medlemsföretag  i septem-
ber 2020 visade att många företag 
hade blivit tvungna att vidta åtgär-
der i form av korttidspermittering, 
varsel, uppsägningar med mera. 
Läget är fortfarande akut och 
behovet av stödåtgärder är helt 
klart stort. 
 Under året som gått har vi 
kontinuerligt informerat om de 
olika stöd- och krisåtgärder som 
har satts in till följd av pandemin. 
På TEKO:s hemsida satte vi direkt 
upp en särskild sida speciellt för 
Corona-relaterad information. 
Också jouren för arbetsrättsliga frå-
gor har under det gångna året haft 
en mycket stor ökning av ärenden 
till följd av krisen. 

Produktion av skyddsutrustning
Som en följd av coronaviruset 
ohyggliga spridning så blev det 
snabbt brist på skyddsutrustning i 
landet. Flertalet av TEKO:s med-
lemsföretag var snabbt ute och 
erbjöd hjälp att ställa om produk-
tionen och tillverka högkvalitativ 
skyddsutrustning. En imponerande 
insats! Tyvärr var myndigheternas 
koordinering av insatserna alltför 
bristfälliga och saktfärdiga vilket 
gjorde att det tog tid att få besked 
kring behov och produktion. 

Digitala möten och aktiviteter
Pandemin har påverkat hur vi 
under året har kunnat möta er 
medlemmar. Digitala möten har 
blivit självklart, men alla saknar 
vi att träffas och diskuteras i verk-
ligheten. I oktober arrangerade vi 
dock ett mycket uppskattat event 
– TEKO TALKS – med inbjudna 
gäster från Miljö- och Energide-
partementet och ett antal spän-
nande företag och organisationer. 
På TEKO:s Youtube-kanal finns 
eventet att se i efterhand. 
 Under året startade vi även upp 
personliga digitala möten med flera 
medlemsföretag för att berätta om 
TEKO:s arbete och vad vi kan hjäl-
pa till med. Det ger oss också ett 
bra tillfälle att få lyssna på er och 
höra vad ni behöver hjälp med.

Uthålliga medlemsföretag 
Pandemins följder till trots så 
verkar merparten av TEKO:s 
medlemsföretag ha överlevt året.  I 
dagsläget är vi cirka 340 medlem-
mar och arbetar med stormsteg 
mot 400 medlemmar vilket känns 
oerhört positivt. Den stabila med-
lemstillväxten är ett kvitto på att 
det arbete som vi utför är viktigt 
för medlemmarna och att vi verkar 
och syns i rätt sammanhang. Det 
syntes också i vår enkätundersök-
ning som genomfördes i februari 
att vårt arbete uppskattas bland er 
medlemmar Det är fantastiskt att 
få representera en så framåtriktad 
bransch! 

Kemikalieskatten, 
producentansvar och Brexit
Under 2020 har vi haft fortsatt 
fokus på att hantera Januari-
överenskommelsen med 17 punkter 
som direkt påverkar textilindu-
strin, bland annat kemikalieskatt på 
kläder och skor och införandet av 
producentansvar för textil. 
Vi har träffat myndigheter och 
ministrar och pratat om frågor som 
är viktiga för branschen och hur vi 
ger förutsättningar för en hållbar 
industri som utvecklas i Sverige och 
i svenska bolag.  
 Mitt under den pågående pan-
demin så blev även Brexit en verk-
lighet. Vi har löpande informerat 
kring alla turer i Brexit och konse-
kvenserna för våra medlemmar är 
stora i form av ökade kostnader och 
handelshinder. 
 Också arbetet i TEKO:s miljö-
grupp har varit fortsatt mycket 
aktiv med cirka 140 företag re-
presenterade. Nya regler kring 
kemikalier (REACH) och hur man 
arbetar med hållbarhetsarbetet är i 
ständigt fokus. 
 Vi finns till för att hjälpa er! 
Ni kan också följa den senaste 
informationen via vår hemsida, 
på Facebook, LinkedIn, Instagram 
och Twitter. 

Cecilia Tall
Generalsekreterare

Nya avtalsförhandlingar
Coronapandemin och korttidsavtal
År 2020 blev ett år som inte liknade 
något annat år. I mars slog Corona-
pandemin till och TEKO agerade 
snabbt och tecknade kollektivavtal 
med våra fackliga motparter om 
korttidsarbete vilket möjliggjorde 
för våra medlemsföretag att med 
kort varsel kunna minska sina ar-
betskraftskostnader. Många med-
lemsföretag använde sedan kortids-
permitteringar under resterande 
del av 2020 och har fortsatt med det 
även under 2021. Många medlems-
företag har under 2021 haft stora 
delar av sina anställda arbetandes 
hemifrån.

Avtalsförhandlingar 2020
Avtalsförhandlingarna inleddes i 
december med kravöverlämning 
sista veckan i december 2019. Själva 
förhandlandet påbörjades i januari 
2020 och pågick till Coronapan-
demin slog till i mars vilket ledde 
till att de gamla kollektivavtalen 
prolongerades utan villkorsför-
ändringar till den 31 oktober 2020. 
Avtalsförhandlingarna återupptogs 
under oktober månad och ledde till 
att nya kollektivavtal kunde teck-
nas den 31 oktober som sträcker 
sig från den 1 november 2020 till 

den 31 mars 2023. Avtalsperioden 
är alltså 29 månader med en kost-
nadsökningstakt på 5,4 procent 
över avtalsperioden.

Företräder medlemsföretagen
En av TEKO:s centrala kanslis 
viktigaste arbetsuppgifter är att 
företräda medlemsföretagen i 
centrala förhandlingar och i dom-
stolsprocesser. Under 2020 var 
det inga centrala förhandlingar 
däremot företrädde TEKO:s kansli 
medlemsföretagen i två advoka-
tärenden.

Stärka konkurrenskraften
Arbetet med att stärka medlems-
företagens konkurrenskraft sker 
dels genom ett påverkansarbete och 
dels genom en direkt rådgivning till 
våra medlemsföretag. När det gäller 
påverkansarbetet på arbetsgivarom-
rådet så blev omställningsförhand-
lingarna klara under 2020 och det 
tecknades överenskommelse mellan 
Svenskt Näringsliv och PTK som 
senare Svenska Kommunalarbeta-
reförbundet och IF Metall anslöt sig 
till. Denna överenskommelse ska 
nu ligga till grund för lagstiftnings-
arbete så att den nya lagstiftningen 
ska kunna träda ikraft under 2022.  

Regionala rådgivare
Genom TEKO:s kanslisamverkan 
med Tek¬nikföretagen har TEKO:s 
medlems¬företag tillgång tio 
regionala kontor över hela landet. 
Totalt är det ett trettiotal rådgivare 
som arbetar vid regionkontoren. 
Rådgivning inom lag och kollektiv-
avtal är grunden för den regionala 
medlemsservicen och de frågeställ-
ningar som ryms inom detta områ-
de har en stor spännvidd. Det kan 

handla om enkla frågor som kan 
besvaras med ett enkelt telefonsam-
tal till mer komplicerade frågeställ-
ningar som kräver en omfattande 
analys. De regionala rådgivarna har 
också möjlighet att komma ut till 
medlemsföretagen för rådgivning 
på bolaget och rådgivarna kan även 
medverka vid lokala förhandlingar.

Arbetsgivargrupp 
En viktig kontaktyta för TEKO:s 
rådgivare men inte minst för 
deltagande medlemsföretag är den 
arbetsgivargrupp som finns i Sjuhä-
radsbygden. Arbetsgivargruppen är 
etablerad och består av de tongi-
vande medlemsföretagen i regio-
nen. Vanliga ämnen som diskuteras 
i arbetsgivargruppen är avtalsvill-
kor som löner och arbetstider samt 
övriga anställningsvillkor. Under 
slutet av 2020 startades plane-
ringen för att starta ytterligare en 
arbetsgivargrupp som ska omfatta 
samtliga de medlemsföretag som av 
geografiska skäl inte kan vara med i 
den befintliga arbetsgivargruppen i 
Sjuhäradsbygden. Denna arbetsgi-
vargrupp ska vara digital så att alla 
kan delta.

Arbetsmiljö
TEKO är verksamma och aktiva 
inom arbetsmiljöområdet och 
arbetet syftar till att påverka EU, 
Sveriges regering och riksdag samt 
olika myndigheter att besluta om 
enkla och tydliga regler som inte 
leder till godtyckliga bedömningar. 
TEKO:s kansli arbetar genom att 
sprida information, ge kvalificerad 
rådgivning och hålla utbildningar 
för att se till att det finns en god 
kunskap om arbetsmiljöfrågor hos 
medlemsföretagen. 

Tomas Undin
VD

4 5

BRANSCHFRÅGOR ARBETSGIVARFRÅGOR



TEKO, SVERIGES TEXTIL- & MODEFÖRETAG
Styrelsen
Styrelsen för TEKO, Sveriges 
Textil- och Modeföretag och 
TEKO, Sveriges Textil- och Mo-
deföretags Branschförening består 
av åtta ordinarie ledamöter. Vid 
årsmötet den 26 maj 2020 valdes 
nedanstående styrelse. 

Revisorer
Vid TEKO:s ordinarie årsmöte den 
26 maj 2020 beslutades att till 
ordinarie revisor omvälja auktori-
serade revisorn Mikael Käll, KPMG 
och nyval av Per-Olof Hygren som 
lekmannarevisor. Årsmötet besluta-
de i enlighet med styrelsens förslag 
att till suppleanter omvälja 
revisionsbyrån KPMG och Fredrik 
von Knorring, Kinnalin Tapet och 
Logistik.

Representation i Svenskt Näringsliv 
För 2020 hade TEKO rätt att utse 
en suppleant i Föreningen Svenskt 
Näringslivs styrelse. Årsmötet om-
valde Anne Ludvigson till supple-
ant i Föreningen Svenskt Närings-
livs styrelse.
 Till ombud att vid Förening-
en Svenskt Näringslivs stämmor 
representera TEKO utsåg årsmötet 
Adam Brånby, Christina Holm-
qvist, Johan Lindmark, Anne 
Ludvigson, Mats Lundgren, Max 
Larsson Jan Evertsson och Åsa Gid-
säter-Roos.

Valnämnd
Årsmötet hade att förrätta val av en 
valnämnd om minst tre ledamöter 
fram till det ordinarie årsmötet 
2021. Årsmötet beslutade att som 
ledamöter i valnämnden omvälja 
Per-Olof Hygren, Fredrik Johans-
son, Stefan Dinér och Ordföranden 
i TEKO:s styrelse.

Anställda
Verkställande direktör för TEKO 
med ansvar för arbetsgivarfrågor: 
Tomas Undin
Generalsekreterare TEKO Bransch 
med ansvar för branschfrågor: 
Cecilia Tall

Övriga anställda
Stefan Borg
Henrik Eriksson 
Elsa Haregot
Anna Olsson 

Samarbete med 
Teknikföretagen
Sedan 1993 har TEKO ett kansli-
samarbete med Teknikföretagen, 
vilket regleras genom ett samar-
betsavtal.

TEKO, Sveriges Textil- och Mode-
företags Branschförening (TEKO 
Bransch) 
Sedan Sedan den 1 januari 2016 
bedrivs verksamhet i branschför-
eningen vilken leds av generalse-
kreteraren. TEKO Bransch arbetar 
med branschfrågor och hanterar 
marknadsfrågor, EU samt håll-
barhets- och miljöfrågor. Styrelse 
för TEKO Bransch är densamma 
som för TEKO, Sveriges Textil- 
och Modeföretag. TEKO Bransch 
arbetar kontinuerligt med att möta 
medlemmarnas behov genom att ta 
fram attraktiva erbjudanden. Anta-
let medlemmar har ökat stadigt un-

TEKO:s styrelse

Anne Ludvigson, AB Ludvig Svensson   ordförande

Mats Lundgren, FOV Fabrics AB   vice ordförande

Adam Brånby, Woolpower Sweden AB

Jan Evertsson, ACG Gruppen

Åsa Gidsäter Roos, Essity AB

Christina Holmqvist, Swegmark of Sweden AB

Max Larsson, Tranemo Textil AB

Johan Lindmark, AB Bandindustri

der året trots pandemin samtidigt 
som många av våra mindre företag 
har utträtt p.ga konkurser. Det 
totala antalet branschmedlemskap 
är 136 per den sista december 2020.

Medlemsavgifter
Årsmötet beslöt fastställa med-
lemsföretagens årsavgift till 0,13 
procent av vederbörande företags 
totala lönesumma under föregåen-
de år för såväl arbetare som övriga 
anställda, inklusive befattningsha-
vare i företagsledarställning. Därav 
utgör 0,01 procent avgift till TEKO 
och 0,12 procent serviceavgift till 
dess helägda dotterbolag TEKO – 
Sveriges Textil- och Modeföretag 
Service AB. Mötet beslöt vidare att 
lägsta årsavgift ska vara 10 procent 

av ett prisbasbelopp. Medlemmar 
i föreningen TEKO, Sveriges Tex-
til- och Modeföretag ska betala en 
medlemsavgift till TEKO Bransch 
uppgående till 1 000 kronor per år.
Årsmötet fastställde medlemsav-
gifter för företag som är medlem 
enbart i TEKO Bransch, men inte i 
TEKO, Sveriges Textil- och Mode-
företag, enligt följande trappa:

0–9 anställda, 1 000 kronor
10–49 anställda, 5 000 kronor
50–249 anställda, 10 000 kronor
250 eller fler anställda, 15 000 
kronor.

Årsmöte
Årsmötet hölls digitalt via Teams 
den 26 maj 2020 
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Årsmötet samlade totalt 28 deltaga-
re varav 11 personer från TEKO:s 
kansli inklusive valnämndens 
representanter.

Styrelsens arbete 2020
År 2020 hölls fem ordinarie 
styrelsemöten. Samtliga möten 
hölls digitalt antingen via Skype 
eller Teams. En stor del av arbetet 
har under året varit relaterat till 
Covid-19, bland annat hur vi på 
bästa sätt kan informera och stötta 
våra medlemsföretag på olika sätt. 
Under 2020 tecknades nya kollek-
tivavtal med våra fackliga motpar-
ter som trädde ikraft den 1 no-
vember 2020 och gäller till den 31 
mars 2023. Dessutom har styrelsen 
arbetat aktivt med frågorna som rör 
Kemikalieskatt på kläder och skor 
samt Producentansvar på textil. 
Det är stora och viktiga frågor som 
berör många av våra medlems-
företag.

TEKO:s årsmöte 2020 arrangerades digitalt 
via Teams med anledning av Covid-19.

6
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SST Styrelse beslutad maj 2020
Cecilia Tall, TEKO Bransch    ordförande
Hans Andersson, AB Ludvig Svensson
Anders Carlsson, AB Blåkläder
Mikael Danielsson, Albany International AB
Patrik Johansson, Engtex 
Fredrik Johansson, FOV Fabrics AB
Sofia Frick, Cavaliere AB

Suppleanter
Weronika Rehnby, Rehnby Konsult AB 
Stefan Borg

Stiftelsens kapital
Förmögenheten, med hänsyn till 
dold reserv i värdepapper, uppgick 
per 2020-12-31 till 121 123 160
kronor (f å 114 821 782 kronor).

Stiftelsens styrelse
SST:s styrelse utses av TEKO:s 
styrelse för två år. Revisorer har 
under verksamhetsåret varit auk-
toriserade revisor Mikael Käll samt 
Sven Gatenheim fram till 25 maj 
2020. Vid ordinarie Styrelsemötet i 
maj beslutade att till ordinarie revi-
sor omvälja auktoriserade revisorn 
Mikael Käll KPMG, samt nyval av 
Per-Olof Hygren som lekmannare-
visor. 

Bidrag har under året lämnats 
till följande projekt:

Stipendier
Högskolan i Borås nominerar 
examensarbeten gjorda av elever 
på Textilingenjörsutbildningen och 
stiftelsens styrelse beslutar sedan 
om vilka 4 examensarbeten som 
tilldelas stipendier om vardera 10 
000 kr. Utdelningsceremonin av 
Stipendiet sker på TEKO-dagen 
varje år i okt men pga. av rådande 
omständigheter under pandemin så 
har stipendierna inte kunnat delats 
ut under 2020. Sedan tidigare finns 
det 3 stipendier på vardera 20 000 
kr som delas ut i samverkan med 
SFC, Swedish Fashion Council efter 

bedömning av studenter på 
Beckmans School of Design. 
Stipendierna ligger i linje med 
paragraf 1 i stadgarna: ”Stiftelsen 
Svensk Textilforskning har till ända-
mål att i samarbete med TEKO-
företagen understödja och befordra 
teknisk-vetenskaplig forskning och 
högre undervisning rörande textila 
produkter samt deras framställning 
och användning”.

Beviljade ansökningar 2019

• Tillskärarakademin: Stiftelsen 
beviljar Tillskärarakademin ett 
bidrag på 100 000 kr för att genom-
föra utbildningen Mönsterkon-
struktör / Direktris under 2020 den 
17 feb. Bidraget delas ut med bak-
grund mot att Tillskärarakademin 
inte fått sin ansökan om utbild-
ningen beviljad av Myndigheten 
för yrkeshögskolan och beslutat att 
driva utbildningen i privat regi.

• Högskolan i Borås/Textilhögsko-
lan: Ansökan avser mätutrustning 
för digitalisering av tygets me-
kaniska egenskaper, “SiroFAST”. 
Utrustningen sätter siffror på tygets 
mekaniska egenskaper så som 
kompression, töjning, böjning och 
stabilitet. Ansökan beviljades med 
en summa om 133 000 kr den 27 
maj.

• Science Park Borås, DO-tank: 
Ansökan avseende medel för att 
säkra upp genomförandeförmågan 
i labb- och testmiljön- DO-tank 
Center genom att säkerställa finan-
siering för en innovationsteknik 
beviljades med en summa om totalt 
2 000 000 kr medel under perioden 
2021-2023. Ansökan beviljades 14 
okt.

• Chalmers Tekniska Högskola, 
Martin Seeman: 
Ansökan avseende medel för pro-
jekt att undersöka termokemisk 
återvinning av textila/polymera 
material beviljades med en summa 
om totalt 1 000 000 kr den 10 nov.

SST – STIFTELSEN SVENSK TEXTILFORSKNING
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Stiftelsen Svensk Textilforskning har till ändamål att i samarbete med 
TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag, understödja och befordra teknisk 
vetenskaplig forskning och högre undervisning rörande textila produk-
ter samt deras framställning och användning. För förverkligande av sitt 
ändamål mottager stiftelsen bidrag från enskilda företag inom textil- och 
sömnadsindustrierna med därtill hörande råvaruindustrier, vilka vilja be-
fordra dess verksamhet. Stiftelsen Svensk Textilforskning grundades den 28 
januari 1943 av dåvarande Textilrådet och Konfektionsindustriföreningen, 
branschföreningar inom Sveriges Industriförbund för den svenska textil- 
respektive konfektionsindustrin. Sedan 2007 har TEKO, Sveriges Textil- 
och Modeföretag huvudmannaskapet för stiftelsen.



Arbetsgivarservice
TEKO:s arbetsgivarservice är en 
central del av vårt erbjudande till 
arbetsgivarmedlemmar. Det hand-
lar om att säkerställa bra kollektiv-
avtal, rörlighet och dynamik inom 
Sverige och EU vilket säkerställer 
TEKO-medlemmarnas
internationella konkurrenskraft
Genom vår arbetsgivarservice er-
håller TEKO-medlemmar relevant 
rådgivning samt utbildning inom 
arbetsgivarfrågor. Vårt mål är att 
medlemsföretagen upplever pro-
fessionellt stöd rörande tvistehan-
tering inklusive förhandlingar och 
processer. 

Hållbarhet
Hållbarhet är ett av TEKO:s priori-
terade områden och vi arbetar för 
att stötta våra medlemsföretag på 
alla områden som ryms i hållbar-
hetsbegreppet. I arbetet med 
hållbarhet är gränsöverskridande 
samarbete viktigt, varför TEKO 
deltar i flera forskningssatsningar 
och initiativ som gynnar en hållbar 
textilproduktion, hållbart mode 
och ett hållbart samhälle. 

Kompetens
Det är viktigt att TEKO:s medlem-
mar bibehåller och vidareutvecklar 
rätt kompetens inom företagen och 
att TEKO hjälper till att skapa ökad 
tillgänglighet av kompetent arbets-
kraft. Vi jobbar samtidigt för att 
ungdomar ska känna att branschen 
är attraktiv och att utbildningsinsti-
tut erbjuder utbildningar som är ef-
terfrågade av TEKO:s medlemmar. 
Genom att få fram fler välutbildade 
personer så kan företagen bli mer 
konkurrenskraftiga vilket i förläng-
ningen kan skapa ytterligare jobb i 
Sverige. 

Forskning & Innovation
Forskning och innovation inom 
textil är ett av TEKO:s prioriterade 
områden. En satsning är avgörande 
för Sveriges fortsatta utveckling 
som betydande nation när det 
gäller nya material, nya produk-
tionsmetoder och sätt att göra textil 
mer hållbart. Det finns ett stort 
antal forskningsprojekt inom textil, 
där TEKO eller våra medlemsföre-
tag är representerade i de flesta av 
dem. Forskningsprojekten är såväl 
tvärdisciplinära som branschöver-
skridande och löper över kort eller 
lång tid

Lagar & förordningar
Att bevaka och överblicka samt 
kontinuerligt uppdatera våra med-
lemmar över vilka förändringar 
som sker inom TEKO:s strategiska 
områden är viktigt. Vi bevakar 
framtida lagstiftning och vill undvi-
ka alla typer av regleringar som kan 
hämma medlemmarnas konkur-
renskraft. 

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

Cecilia Tall
Generalsekreterare, 
Branschfrågor
cecilia.tall@teko.se

Stefan Borg
Arbetsrättsjurist
förhandlare
stefan.borg@teko.se

Weronika Rehnby
Textil- och miljöexpert
weornika.rehnby@teko.se

Henrik Eriksson
Kommunikatör
henrik.eriksson@teko.se

Elsa Haregot
Koordinator Branschfrågor
elsa.haregot@teko.se

Anna Olsson
Projektledare
anna.olsson@teko.se

Vårt huvudkontor 
finns beläget centralt 
på Storgatan 5 i Stock-
holm. Vi finns även 
representerade med 
arbetsrättsrådgivare på 
nio lokala kontor runt 
om i landet samt ett 
kontor i Textile 
Fashion Center i 
Borås. 

Mejla oss på
info@teko.se 
eller ring  
08-762 68 80
så hjälper vi dig!

På vår hemsida
www.teko.se 
hittar du som är medlem 
information, avtal och 
guider med mera. 
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Tomas Undin
VD
tomas.undin@teko.se



TEKO, Sveriges Textil- & Modeföretag, Box 5510, 114 85 Stockholm, telefon 08-762 68 80, www.teko.se

Följ oss i sociala medier och på teko.se

TEKO, Sveriges Textil- & Modeföretag är den gemensamma bransch- och arbetsgivarorga-
nisationen för svensk textil- och konfektionsindustri. Vi företräder branschen – nationellt och 
internationellt – i alla frågor av gemensamt intresse och informerar kunder, leverantörer, 
media, allmänhet och offentlig sektor om den svenska textil- och modeindustrin, dess företag 
och produkter. Vårt kontor finns i Stockholm och vi har tio regionkontor spridda över landet. 
Vi är medlemmar i Svenskt Näringsliv och har en kanslisamverkan med Teknikföretagen. 

TEKO, Swedish Textile and Clothing Industries’ Association is the joint industry and employers’ 
organization for the Swedish textile and clothing industry. We represent the sector – nationally 
and internationally – in all issues of common interest. A main task is to supply information 
and to render service to our member companies. We also provide information to customers, 
suppliers, media, the public and government on the Swedish textile and clothing industry, 
its companies and its products. Our office is located in Stockholm and we have ten regional 
offices across the country. We are members of the Confederation of Swedish Enterprises and 
have cooperative relations with Teknikföretagen. 


