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TEKO - FÖRSTAHANDSVALET FÖR TEXTILA FÖRETAG

2021 fortsatte att präglas av Covid 
pandemin med öppningar och 
stängningar av länder runt om i 
världen. Vaccinationer rullades ut, 
nya Covid varianter upptäcktes, 
vi blev mindre allvarligt sjuka och 
världen började bli mer normal 
igen. Då invaderar Ryssland 
Ukraina, ett nytt krig i Europa. 
Ett krig med mycket allvarliga 
konsekvenser, för vår försörjning 
av energi och livsmedel men också 
för den öppna demokratiska 
världen vi levt och frodats i 
under de senaste 30 åren. Under 
en natt förändrades allt och vi fick 
ny världsordning 24 februari 2022. 
Vi kan skönja konturerna men alla 
konsekvenser ser vi ännu inte.
 I den turbulenta och förän-
derliga värld som vi lever i är det 
än viktigare att komma samman, 
utbyta erfarenheter och diskutera 
våra utmaningar. Här har TEKO 
en stor och viktig funktion att fylla. 
Vår vision är att leverera överläg-
sen medlemsnytta till företag som 
har textila produkter och tjänster 
som en viktig del i sin verksamhet. 
Aktiviteten har trots restriktioner 
varit hög i många olika kanaler. 
Speciellt de digitala kanalerna har 

Anne Ludvigson
Styrelseordförande, april 2022

Medlemsträff på SIPTEX hos Sysav i Malmö. I oktober arrangerade TEKO en uppskattad 
exklusiv medlemsträff på plats hos Sysav i Malmö för guidad visning av den nya automatiserade 
anläggningen för textilsortering.  Efter rundvandringen blev det fika och diskussioner samt 
intressant företagspresentation av Pernilla Roos, vd på Klippan Yllefabrik. 

TEKO TALKS 2021 i september blev 
ett uppskattat event med fokus 
cirkulär ekonomi och hållbarhet. 
Många ville lyssna till inspirerande 
samtal med gäster från RISE, IKEA 
Sverige, Renewcell, Wargön Innova-
tion, Ludvig Svensson, FOV Fabrics, 
Högskolan i Borås och Svenskt 
Näringsliv. TEKO TALKS finns att se 
på TEKO:s Youtube-kanal. 

Full aktivitet på TEKO:s kontor trots en pågående pandemi. Under 2022 kommer vi fortsät-
ta vårt arbete och informera om sådant som är intressant och som hjälper våra medlemsfö-
retag.  

TEKO:s nya hemsida lanserades under 
hösten 2021, vilket har varit uppskattat. Den 
nya sajten hjälper medlemsföretag att 
enklare hitta information om aktuella om-
råden. Fokus för den nya hemsidan har varit 
att göra navigeringen tydligare och samtidigt 
lyfta fram vad TEKO kan hjälpa till med. 

Utbildningssatsningen BioLyftet var fortsatt 
populärt bland medlemsföretagen under 
2021. Ett antal inspirationseminarier och 
utbildningar arrangerades med fokus på små 
och medelstora företag som vill börja att 
använda biobaserade, återvunna eller 
återvinningsbara material.

TEKO:s webbinarier  under året har varit 
uppskattade. Till exempel Sarah Arts från 
medlemsföretaget ASKET som berättade hur 
företaget haft en tillväxt på drygt 40 % de 
senaste två åren tack vare ett tydligt fokus på 
mode med största möjliga hållbarhetsprofil 
och full transparens. 

vuxit. Under hösten lanserades 
TEKO:s nya hemsida som är mer 
informativ och lättnavigerad. Mer 
digital medlemsnytta.
 Textilbranschen står inför en 
stor utmaning att ställa om till en 
cirkulär affärsmodell. Alla medlem-
mar arbetar mer eller mindre med 
dessa frågor för att möta framtidens 
utmaningar och lagkrav. Här är 
EU mycket aktivt genom den s.k. 
gröna given (The Green Deal). Det 
kommer ett antal nya EU direktiv 
speciellt riktade mot den textila 
branschen så som till exempel det 
kommande textila producentansva-
ret.
 För att tidigare kunna vara med 
och påverka lagstiftningsprocessen 
i EU beslutade styrelsen i maj att 
återigen bli medlem i det europe-
iska textil- och modeförbundet 
EURATEX som är baserat i Bryssel. 
Här deltar TEKO i ett antal arbets-
grupper inom relevanta områden 
och jag som ordförande är med i 
styrelsen. 
 Under hösten har styrelsen till-
sammans med ledningen 
uppdaterat vår strategi, vision och 
mål. Våra fokusområden är som 
tidigare arbetsgivarservice, hållbar-

het, forskning & utveckling samt 
kompetens. Våra strategiska fokus-
områden utgör plattformen för vårt 
arbete, det är inom dessa områden 
TEKO skall vara aktiva och skapa 
nytta för våra befintliga medlem-
mar och även attrahera nya.
 Vi lever i en spännande värld 
med mycket förändringar. Jag vill 
tacka alla medlemmar och medar-
betare för 2021 och för de insatser 
alla har bidragit med. Framtiden är 
utmanande – låt oss tillsammans ta 
oss an denna och göra något 
positivt.



Ett utmanande år
2020 var ett minst sagt obeskriv-
ligt år. Och 2021 fortsatte i samma 
anda. Aldrig kunde vi ana vad som 
väntade när året tog sin början och 
att året skulle bli mer likt 2020 än 
önskat. Klädbranschen har överlag 
haft det tufft, medan de som 
arbetar med industriella textila 
applikationer och inredning 
rapporterat en generellt god 
orderingång och försäljning. Med 
de problem i leverantörskedjorna 
som varit under året ser vi också 
ett stort intresse för att ha leveran-
törerna närmare med bättre insyn 
och mindre transporter.

Många lagförslag på gång
Vi har gjort stora ansträngningar 
för att försöka få en överblick över 
alla förslag som kommer via EU:s 
Green Deal (Den gröna given) och 
hur detta påverkar vår bransch i 
Sverige. Därför beslutade styrelsen 
i TEKO att gå med i EURATEX i 
somras för att komma närmare lag-
stiftare i Bryssel och kunna påverka 
i tidiga skeden. 

Producentansvar 
& textilåtervinning
Vi har också fokuserat på det textila 
producentansvaret och hur bran-
schen ska kunna lösa insamling och 
sortering när det blir aktuellt, san-
nolikt under 2024. Samt den stora 
utmaningen med att återvinna fler 
textila material till nya fibrer. Här 
kommer det att krävas en betydan-
de teknikutveckling framöver, både 
vad gäller automatiserad sorte-
ringsteknik och återvinningstekni-
ker. Det görs stora ansträngningar 
för att svenska företag ska kunna ta 
ledande positioner, bland annat har 

vi utrett hur man kemiskt skulle 
kunna återvinna textilt avfall i stor 
skala.

Kemikalieskatten på is
I år har vi också haft fortsatt fo-
kus på att undvika den föreslagna 
kemikalieskatten på kläder och 
skor där branschen varit mycket 
kritisk. Vi har träffat myndigheter 
och ministrar, 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. Lyckligtvis innebar 
våra ansträngningar, i kombination 
med en regeringskris, att förslaget 
nu ligger på is.

Uppskattade möten trots allt
Pandemin har satt sina spår i sam-
hället, inte minst på hur vi under 
året har kunnat möta er medlem-
mar. Under hösten har dock haft 
både miljögruppsmöte och ett 
uppskattat studiebesök på textil-
sorteringsanläggningen SIPTEX. 
Digitala möten har blivit självklart, 
men alla saknar vi ju att träffas i 
verkligheten. 
 I september arrangerade vi ett 
uppskattat digitalt event – TEKO 
TALKS. På vår Youtube-kanal kan 
kan ni titta på eventet i efterhand. 
Vi har också moderniserat vår 
hemsida så har ni inte tagit en titt 
på det arbetet, gör gärna det 
(www.teko.se) 

Fler vill bli medlemmar i TEKO
När 2021 summeras så räknar vi 
in nästan 350 medlemsföretag i 
TEKO. Vi närmar oss med storm-
steg 400 medlemmar. Den 
medlemstillväxt vi har är ett kvitto 
på att det arbete som vi utför är 
viktigt för medlemmarna och att vi 
verkar och syns i rätt sammanhang. 

Slutligen vill jag rikta ett stort tack 
till TEKO:s styrelse för stöd och 
till Anna, Elsa, Henrik, Ulrika och 
Weronika som tillsammans med 
mig gör sitt bästa för att leverera 
medlemsnytta trots pandemin.
 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

Coronapandemin och 
korttidsavtal
År 2021 blev det andra året där 
Corona-pandemin hade stor påver-
kan på verksamheten. Många med-
lemsföretag har även 2021 tvingats 
till korttidspermittering av personal 
under pandemin. TEKO agerade 
snabbt i början av pandemin och 
tecknade kollektivavtal om kort-
tidspermittering med samtliga våra 
fackliga motparter. Denna grund är 
nödvändig för att medlemsföreta-
gen på ett relativt smidigt sätt lokalt 
har kunnat teckna korttidsavtal 
med sina lokala fackliga motparter. 
En annan stor förändring är att 
många medlemsföretag har haft 
medarbetare arbetandes hemifrån 
under pandemin. Även efter det att 
det har varit möjligt med återgång 
till traditionellt kontorsarbete har 
många medlemsföretag fortsatt att 
låta medarbete arbeta en del av sin 
arbetstid hemifrån.

Avtalsläget 2021
Under 2021 har det inte bedrivits 
några avtalsförhandlingar då det 
kollektivavtal som tecknades 2020 
gäller från den 1 november 2020 till 
och med den 31 mars 2023.

Företräder medlemsföretagen
En av TEKO:s centrala kanslis 
viktigaste arbetsuppgifter är att 
företräda medlemsföretagen i 
centrala förhandlingar och i 
domstolsprocesser. Under 2021 
inkom det en central förhandling. 
Under året företrädde TEKO:s 
kansli medlemsföretagen i tre 
advokatärenden.

Stärka konkurrenskraften
Arbetet med att stärka medlems-
företagens konkurrenskraft sker 
dels genom ett påverkansarbete 
dels genom en direkt rådgivning 
till våra medlemsföretag. När det 
gäller påverkansarbetet på arbets-
givarområdet blev omställnings-
förhandlingarna klara redan under 
2020, då det tecknades en överens-
kommelse mellan Svenskt Närings-
liv och PTK som senare Svenska 
Kommunalarbetareförbundet och 
IF Metall anslöt sig till. Under 2021 
har TEKO varit med och påverkat 
hur den konkreta lagstiftningen ska 
se ut. Tanken är att den nya lag-
stiftningen ska träda i kraft under 
hösten 2022.  

Regionala rådgivare
Genom TEKO:s kanslisamverkan 
med Teknikföretagen har TEKO:s 
medlemsföretag tillgång till 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 fråge-
ställningar som ryms inom detta 
område har en stor spännvidd. Det 
kan handla om enkla frågor som 
kan besvaras med ett enkelt telefon-
samtal, till mer komplicerade 

frågeställningar som kräver en 
omfattande analys. De regionala 
rådgivarna har också möjlighet 
att komma ut till medlemsföreta-
gen 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 Sjuhäradsbygden. Arbetsgivar-
gruppen är etablerad och består av 
de tongivande medlemsföretagen 
i regionen. Vanliga ämnen som 
diskuteras i arbetsgivargruppen är 
avtalsvillkor som löner och arbets-
tider samt övriga anställningsvill-
kor. Under 2021 startades en ny 
arbetsgivargrupp som ska omfatta 
samtliga de medlemsföretag som av 
geografiska skäl inte kan vara med 
i den befintliga arbetsgivargruppen 
i Sjuhäradsbygden. Denna arbets-
givargrupp är digital för att alla 
medlemsföretag ska kunna delta på 
ett smidigt sätt.

Arbetsmiljö
TEKO är verksamma och aktiva 
inom arbetsmiljöområdet. 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 rådgiv-
ning och hålla utbildningar för att 
se till att det finns en god kunskap 
om arbetsmiljöfrågor hos med-
lemsföretagen. 

Tomas Undin
VD
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TEKO, SVERIGES TEXTIL- & MODEFÖRETAG
Styrelsen
Styrelsen för TEKO, Sveriges 
Textil- och Modeföretag och 
TEKO, Sveriges Textil- och 
Modeföretags Branschförening 
består av åtta ordinarie ledamöter. 
Vid årsmötet den 25 maj 2021 
valdes nedanstående styrelse. 

Revisorer
Vid TEKO:s ordinarie årsmöte den 
25 maj 2021 beslutades att till 
ordinarie revisor omvälja auktori-
serade revisorn Mikael Käll, KPMG 
och nyval av Per-Olof Hygren som 
lekmannarevisor. Årsmötet 
beslutade i enlighet med styrelsens 
förslag att till suppleanter omvälja 
revisionsbyrån KPMG och Fredrik 
von Knorring, Kinnalin Tapet och 
Logistik.

Representation i Svenskt Näringsliv 
För 2021 hade TEKO rätt att utse 
en suppleant i Föreningen Svenskt 
Näringslivs styrelse. Årsmötet 
omvalde Anne Ludvigson till 
suppleant i Föreningen Svenskt 
Näringslivs styrelse.
 Till ombud att vid Förening-
en Svenskt Näringslivs stämmor 
representera TEKO utsåg årsmötet 
Adam Brånby, Christina 
Holmqvist, Johan Lindmark, Anne 
Ludvigson, Mats Lundgren, Max 
Larsson Jan Evertsson och Åsa 
Gidsäter-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 
Ulrika Simonsson
Weronika Rehnby

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

TEKO, Sveriges Textil- och Mode-
företags Branschförening (TEKO 
Bransch) 
Sedan Sedan den 1 januari 2016 
bedrivs verksamhet i branschfören-
ingen vilken leds av general-
sekreteraren. TEKO Bransch 
arbetar med branschfrågor och 
hanterar marknadsfrågor, EU samt 
hållbarhets- 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. 

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

Antalet medlemmar har ökat 
stadigt under året trots pandemin 
samtidigt som många av våra 
mindre företag har utträtt på grund 
av konkurser. 

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 25 maj 2021. Årsmötet samlade 
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totalt 17 företag samt 5 personer 
från TEKO:s kansli och 2 represen-
tanter från valnämnden. 

Styrelsens arbete 2021
År 2021 hölls fem ordinarie 
styrelsemöten. Tre av mötena hölls 
digitalt via Teams medan två var 
fysiska möten på huvudkontoret i 
Stockholm. 
 TEKO:s styrelse har under 2021 
arbetat fram en strategi för de 
kommande tre åren med tydliga 
mål för TEKO:s verksamhet.
 På arbetsgivardelen har det un-
der 2021 varit en löpande 
service till våra medlemsföretag 
med rådgivning, förhandlingshjälp 
och annan arbetsrättslig 
rådgivning.
 På branschdelen har styrelsen 
under 2021 styrelsens mest 
prioriterade fråga varit frågan om 
producentansvar på textil. När 
producentansvaret införs kommer 
det att leda till en stor omställning 
och det kommer att beröra många 
av våra medlemsföretag.

TEKO:s årsmöte 2021 arrangerades digitalt 
via Teams med anledning av Covid-19.
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Stiftelsens kapital
Förmögenheten, med hänsyn till 
dold reserv i värdepapper, uppgick 
per 2021-12-31 till 145 725 883
kronor (f å 121 123 160 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 26 maj 
2021. Vid ordinarie Styrelsemötet i 
maj beslutade att till ordinarie 
revisor omvälja auktoriserade 
revisorn Mikael Käll KPMG, samt 
nyval av Per-Olof Hygren som 
lekmannarevisor. 

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 

• 75 000 kr/år till Inkubatorn i 
Borås, Nationella initiativet.
Sedan tidigare finns det 3 stipendi-
er 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 ändamål att i samarbete med 
TEKO-företagen understödja och 
befordra teknisk-vetenskaplig forsk-
ning och högre undervisning rörande 
textila produkter samt deras fram-
ställning och användning”.

enlighet med ansökans tidsplan.

• RISE IVF, Delfinansiering av 
Smältspinningsutrustning
Ansökan avser medel för delfinan-
siering av en Smältspinnings-
utrustning. Styrelsen beslutade att 
bevilja ansökan med ett belopp om 
totalt 1 miljon kr.

• Guringo Designstudio
Avatar- en semivirtuell prototyp av 
livet som avatar 
Ansökan avser medel för Avatar 
life en semi-virtuell testbädd som 
under ett antal veckor vintern 2022 
ställs ut på hotell HAYmarket i 
Stockholm. Styrelsen beslutade att 
bevilja ansökan med ett belopp om 
totalt 350 000 kr.

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 produkter 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 befordra 
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.

varje år i okt men på grund av 
rådande omständigheter under 
pandemin har stipendierna 
delats ut utan ceremoni till 
följande:

• Kandidatprogrammet 
Textilingenjör tilldelas:

Författare: Sara Lossbom och 
Sophia Ek. Titel: Simulerad använd-
ning för att hjälpa företag att 
utvärdera t-shirtars fysiska livslängd

• Designteknikerprogrammet; 
tilldelas båda nomineringarna;
Författare: Amelia Lind
Titel: 3D simulering – Möjligheten 
med ett förändrat arbetssätt vid 
implementering av CLO3D

Författare: Jonathan Hallvede 
Titel: Dynamiska avprovningar 
– En visuell jämförelse mellan 
virtuella och fysiskaavprovningar i 
rörelse

• Masteruppsats Industriell relevans 
tilldelas:

Författare: Roos Mulder
Titel: Establishing a resource-effi-
cient one-step process for dyeing and 
hydrophobic finishing of wool with a 
hydraulic spray atomizing system

• Textilteknik, Textil produkt-
utveckling och Entreprenörskap 
2020 tilldelas:

Författare: Anna Brevik och Elin 
Bäärnhielm
Titel: Att gräva guld i textil-
industrin: förutsättningar för att öka 
värdet på industriellt textilt rest-
material

Nytt stipendium
Tillsammans med Swedish Fashion 
Council och Inkubatorn i Borås 
beslutades om utdelning under två 
års tid, 2022 och 2023:
• 75 000 kr/år till stipendium i SFC, 
Fashion Talent.

Beviljade ansökningar 2021

• Högskolan i Borås och Science 
Park Borås, Kunskapsnod
Styrelsen beslutade att bevilja 
ansökan med en summa om 250 
000 kr för finansiering av 
delmomentet Omvärldsanalys. 

• Textilhögskolan & Science Park 
Borås: Digital Sömmerska
Ansökan avser medel för en 
förstudie för robotisering av 
konfektionsprocessen och möjlig-
göra produktion i högkostnads-
regioner som till exempel Sverige. 
Styrelsen är överens om att det 
främjar textilforskning, teknik och 
innovation och beviljar ansökan 
om totalt 562 000 kr fördelade 
under perioden 2021-2022 i 

SST Styrelse beslutad maj 2021
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



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 
erhåller TEKO-medlemmar rele-
vant rådgivning samt utbildning 
inom arbetsgivarfrågor. Vårt mål 
är att medlemsföretagen upplever 
professionellt stöd rörande tviste-
hantering inklusive förhandlingar 
och processer. 

Hållbarhet
Hållbarhet är ett av TEKO:s 
prioriterade områden och vi 
arbetar för att stötta våra medlems-
företag på alla områden som ryms i 
hållbarhetsbegreppet. 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 utbildnings-
institut erbjuder utbildningar som 
är efterfrågade av TEKO:s medlem-
mar. Genom att få fram fler 
välutbildade personer kan 
företagen bli mer konkurrens-
kraftiga vilket i förlängningen kan 
skapa ytterligare jobb i Sverige. 

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

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 
förändringar 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
(Har avslutat sin 
anställning under året)

Ulrika Simonsson
Hållbarhetsansvarig
ulrika.simonsson@teko.se

Elsa Haregot
Koordinator Branschfrågor
(Har avslutat sin 
anställning under året)

Anna Olsson
Projektledare
anna.olsson@teko.se

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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TEKO, Sveriges Textil- & 
Modeföretag, Box 5510, 
114 85 Stockholm
 

Tomas Undin
VD
tomas.undin@teko.se

Henrik Eriksson
Kommunikatör
henrik.eriksson@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 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. 


