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Vi är TEKO, Sveriges Textil- 
och Modeföretag
TEKO, Sveriges Textil- & Modeföretag är den gemensamma bransch- och arbets-
givarorganisationen för svensk textil- och konfektionsindustri och grundades 1907. 
Våra medlemmar tillverkar allt från tennisgolv, växthusväv, tält, segel och medicin-
teknik till luftfilter, kläder, handdukar, påslakan och innertaket i bilar. 

26tusen AB
AB Anders Westerlind
AB Bandindustri
AB Blåkläder
AB Bröderna Bourghardt
AB Germa
AB H Brunner
AB Hestra Markisfabrik
AB Limmareds Gardinfabrik
AB Ludvig Svensson
AB Poly-Produkter
AB Stenströms Skjortfabrik
Abecita AB
ACE Protection AB
ACG Accent AB
ACG gruppen AB
Airsafe Sweden AB
Alab Sömnads AB
Albany International AB
Albatross Segel AB
Almedahls AB
Almedahls Alingsås AB
Amanda Christensen AB
Apotency AB
Arno-Remmen AB
Artex AB
Artwood AB
Arvidssons Textil AB
atacac AB
Bedazzled
Berghems Väveri AB
Bia AB
Björke Vävstuga AB
Bogesunds Väveri AB
Bola AB
Boob
Borgstena Group Sweden AB
BYEM AB
Cansocks AB
Care of Sweden
Carrinet AB
Cavaliere AB
CE Produkter AB
Cissi och Selma AB
Clear Edge Sweden AB
Coats Industrial Scandinavia AB
Cordgarn AB
Cresto
Cross Sportswear International AB
CTH Ericson of Sweden AB
Dahléns Konfektion AB
Damella AB
Deadwood AB
Dinair AB
Dughult Design Sweden AB
Durin Productions AB
Ejendals AB
Ekelund Linneväveriet i Horred AB
Eliassons Segelmakeri och Båtkapell AB
Engtex AB
Ernstalexis AB
Essity AB (publ)

Essity Hygiene and Health AB
Essity Treasury AB
Eton AB
Eton Group AB
Eurobag AB
Filtex AB
Flaggfabriken Kronan AB
Forankra AB
Formositas AB
FOV Fabrics AB
Fristads AB
Föreningen Handarbetets Vänner u p a
Gant AB
Gazechim Composites Norden AB
Globus-Sport AB
Good Print Screen i Göteborg AB
Gos 4U AB
Grand Design AB
Grand Design AB
Grundéns Regnkläder AB
Haglöfs AB
Hallbergs Belysning AB
Heab/Hestra AB
Hestra Reklam AB
HGB Backstrand AB
Hilleberg the Tentmaker AB
Hilly Marina
Hobby Reklam AB
Holma-Helsinglands AB
Holmiya AB
Houdini Sportswear AB
HRD Carpets AB
Hunter Douglas Scandinavia AB
Håkan & Anders Brodyr AB
Hästens Beds AB
Hästens Sängar AB
Hästens Sängar Tillverkning AB
Iding&James Textildesign AB
Industri-Textil Job AB
InduTex AB
Infibra AB
InHouse Group Sverige AB
Insjöns Väveri AB
Inter Silvi AB
Intersport AB
Intigena Nordic AB
Inuheat Group AB
Iris Hantverk AB
Ivanhoe AB
J&V SWEDEN AB
J.M.Alsén Design AB
Jennie-Ellen AB
Jobman Workwear AB
Jonsson, Marie
Joy Zandén AB
Jumperfabriken Sweden AB
Kasthall Mattor och Golv AB
Kinna Textil AB
Kinnalin Tapet & Logistik AB
Klippans Yllefabrik AB
Klättermusen AB
Korallen AB

Kramtex AB
KRISS AB
Kronosept AB
Kungsäter Industri AB
Lane 4 AB
Lars Wallin AB
Limex Production AB
Lindevalls Industri AB
Londré Textiles AB
Loxy Sweden AB
Ludvigson Invest AB
Lundhags Skomakarna AB
Lyft- & Surrningsredskap Sunesson AB
Mairo AB
MANN+HUMMEL Vokes Air AB
Marbäck Tricot AB
Margret Gardinkonfektion AB
Markisol AB
Markisol Holding AB
Minna Heino AB
Mitt Plagg i Sundsvall AB
MÖMÖ
Nadja Wedin Design AB
Nakdcom One World AB
Newhouse Design AB
NG Baby AB
Nilörn AB
Nordform Handelsbolag
Nordic Kidswear AB
Nordifa AB
Nordiska Designkontoret AB
Nordiska Etikettbolaget AB
Nottoonoisy AB
Novellia Nordic AB
Nya Borås Wäfveri AB
OBIK AB
Olovsson, Susanne
Oscar Jacobson & Stenströms Outlet
Oscar of Sweden AB
Our Legacy
Peak Performance Production AB
PeBe AB
PeCon Print AB
Pinneviken AB
Portia AB
Preiss-Daimler FibreGlass AB
Presenningstjänst Stig Sandberg AB
Primetex AB
Priosport AB
Procurator AB
Protite AB
PUVAB AB
Resteröds-JBS AB
RETEX AB
Rock Group Sweden AB
Röhnisch Sportswear AB
Sandqvist Bags And Items AB
Sandryds Handels AB
SCA Treasury B.V. Holland, Stockholm 
Filial
Scandinavian Nonwoven AB
Scandress AB

Seger Europe AB
Segers Fabriker AB
Shiny Shiny HB
Sjuhäradsbygdens Färgeri AB
Skhoop i Åre AB
Smålands Band AB
Sporda Nonwoven AB
Stellar Equipment AB
Stenströms Herr & Damekipering AB
Stiftelsen K.A. Almgren Sidenväveri & Museum
Stiftelsen PROTEKO
Stiliga Högtidskläder i Malmö AB
Stygnfabriken i Skåne AB
Sunteam AB
Swedteam AB
Swegmark Invest AB
Swegmark of Sweden AB
Svenljungaverken AB
Svenska Brandslangsfabriken AB
Swestrap AB
Syfabriken Tärnan
Syverket i Borås AB
Sätila of Sweden AB
T. G. Wahlströms Eftr. Skrädderi AB
Taiga AB
Taup AB
Techlift Junsele AB
Teko Solutions AB
TEKONF AB
Tekosöm Svenska AB
Teko-Tryck i Sölvesborg AB
Tellus Flaggor & Reklam AB
Tenson BV, Holland Filial
Termo Original Sweden AB
Texla Industri AB
Texrep AB
Textil AB Olle Winter
Textil Interiör i Forserum AB
The Birth Poster AB
Tiger of Sweden AB
Tobex AB
Tranemo Textil AB
Triconor AB
Trox AB
Täckfabriken i Vittaryd AB
Ultramare AB
Uno’s Brodyrproduktion AB
Wear Colour AB
Wendre Scandinavia AB
Wiges AB
Vikan AB
Vinga Of Sweden AB
Voith Paper Fabrics Högsjö AB
Woolpower Östersund AB
Wramborgs Strumpfabrik AB
Värnamo Sängkläder AB
Vävaren i Båstad AB
Växbo Lin AB
XV Atelier
Zenica Group AB
Åsas Tomtebod
åäö Sweden AB
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VD-ORD

I TEKO, Sveriges Textil- och Mode-
företag samlas svensk tekoindustri. 
Medlemsföretagens verksamhet 
spänner över ett stort fält och 
omfattar alltifrån hygienartiklar 
och arbetskläder till mode och 
inredningstextilier med mera. En 
gemensam nämnare är hög teknisk 
nivå och god design samt en stark 
historia. TEKOs uppdrag är att 
stärka medlemsföretagens kon-
kurrenskraft och tillvarata deras 
gemensamma intressen i arbets-
givarfrågor och branschfrågor, då 
främst genom TEKO Bransch.
 TEKOs arbete i arbetsgivar-
frågor sker huvudsakligen genom 
tvistehantering inkluderande för-
handlingar och processer, rådgiv-
ning inkluderande utbildning samt 
påverkansarbete i förhållande till 
svenska beslutsfattare och besluts-
fattare inom EU.
 Arbetet med att stärka medlem-
marnas internationella konkur-
renskraft sker bl.a. genom förhand-
lingar om kollektivavtal. TEKOs 
styrelse har fastställt ett antal 
övergripande förhandlingsmål för 
vårt arbete med kollektivavtalsför-
handlingar på förbundsnivå. Två 
avgörande frågor är flexibla arbets-
tidsregler och övriga regler som 
möjliggör ett effektivt utnyttjande 
av företagens resurser. Centralt är 
naturligtvis arbetskraftskostnader.
 TEKO är en del av Industri-
avtalet vars syfte är att parterna i 
avtalsförhandlingar ska säkerställa 
och förbättra den internationel-
la konkurrenskraften för svensk 
industri. Under våren 2017 teck-

nade TEKO och övriga arbetsgi-
varorganisationer inom industrin 
ett treårigt avtal som gäller till och 
med den 31 mars 2020 som avser 
totala lönekostnadsökning om 6,5 
procent över avtalsperioden. Även 
om vi velat växla ned löneöknings-
takten ytterligare så ger den längre 
avtalsperioden möjlighet till plane-
ring och stabilitet.
 TEKO företräder även med-
lemmarna för att skapa en effektiv 
arbetsmarknad med ökad rörlighet 
och dynamik. När det gäller påver-
kansarbetet i Sverige vill vi åstad-
komma en genomgripande reform 
av LAS för att åstadkomma ett 
regelverk som inte fokuserar på att 
behålla en anställning utan istället 
att få en ny. Vi vill dessutom se en 
genomgripande reform av konflikt-
reglerna så att sympatiåtgärder 
förbjuds eller begränsas. Vidare bör 
en proportionalitetsregel införas. 
Slutligen måste arbetsförmedling-
en och arbetsmarknadspolitiken 
förändras.
 Som ett led i att förändra ar-
betsmarknadens funktionssätt har 
TEKO och övriga industrin arbetat 
för att skapa ett system som möj-
liggör för nyanlända att snabbare 
komma i arbete. Dagens situation 
då det i genomsnitt tar 7-8 år innan 
hälften av nyanlända är i arbete kan 
inte fortgå. Detta har även betydel-
se för branschens kompetensför-
sörjning. Arbetsmarknadens parter 
har arbetat fram en modell för så 
kallade etableringsjobb som reger-
ingen också ställt sig bakom.
 Ytterligare påverkansarbete är 

att lösa den långvariga och svåra 
konflikten i Göteborgs hamn, som 
gör att export och import av varor 
inte fungerar. Sverige är kanske 
världens mest exportberoende 
ekonomi och det är naturligtvis 
mycket allvarligt att vi inte har 
logistiklösningar som vi kan lita på. 
Hamnarbetarförbundet agerar inte 
i fackliga syften och vill inte teckna 
kollektivavtal utan har en politisk 
agenda. TEKO och övriga industrin 
har arbetat för en lagändring där 
arbetsgivaren ges arbetsfred och 
skyddas från angrepp från konkur-
rerande fackföreningar om arbets-
givaren redan har ett rikstäckande 
kollektivavtal.
 Under hösten 2017 ägnades stor 
uppmärksamhet åt den så kallade 
#metoo-rörelsen. Frågor ställdes då 
om kvinnors situation även inom 
industrin. Utöver att vi har nollto-
lerans för trakasserier och kränk-
ningar är detta är en viktig fråga 
även för att kunna attrahera kom-
petent arbetskraft till industrin. 
Ett partsgemensamt arbete som 
påbörjats tidigare avslutades genom 
färdigställandet av en handledning 
om diskriminering och likabehand-
ling. Ett antal utbildningstillfällen 
kommer att genomföras under 
2018. 

Anders Weihe
Stockholm, 9 april 2018
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Texla i Göteborg tillverkar laminerade textilier till fordons- och möbelin-
dustrin samt alla typer av miljöer där laminering och tillskärning ingår.



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 16 maj 2017 valdes 
nedanstående styrelse. 

Revisorer
Vid TEKO:s ordinarie årsmöte den 
16 maj 2017 omvaldes Jonathan 
Bexelius, EY, och nyvaldes Sven 
Gatenheim, Mölnlycke, till ordina-
rie revisorer. 
 Till revisorssuppleanter 
omvaldes revisionsbyrån EY, samt 
Sofie Hörstedt, Tranemo Textil AB.

Representation i Svenskt Näringsliv 
För 2018  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, Stefan Dinér, Chris-
tina Holmqvist, Anne Ludvigson, 
Johan Lindmark, Mats Lundgren, 
Per Segerqvist och Göran Ågren. 

Valnämnd
Vid TEKO:s ordinarie årsmöte 
förrättades val av en valnämnd om 
minst tre ledamöter fram till det 
ordinarie årsmötet 2018. Mötet be-
slöt att som ledamöter i valnämn-
den välja Per-Olof Hygren, Fredrik 
Johansson och Sven Gatenheim.

Anställda
Verkställande direktör för TEKO 
med ansvar för arbetsgivarfrågor: 
Anders Weihe
Generalsekreterare TEKO Bransch 
med ansvar för branschfrågor:
Cecilia Tall
Per Dalekant
Weronika Rehnby
Lin Sällström (föräldraledig från 
juni 2016)
Henrik Eriksson 
Elsa Haregot
Anna Olsson 

Samarbete med 
Teknikföretagen
Sedan 1993 har TEKO ett kansli-
samarbete som sker med Teknikfö-
retagen Service i Sverige AB, vilket 
regleras genom ett samarbetsavtal.

TEKO, Sveriges Textil- och Mode-
företags Branschförening (TEKO 
Bransch) 
Sedan den 1 januari 2016 bedrivs 
verksamhet i branschföreningen 
vilken leds av generalsekreteraren.
 TEKO Bransch arbetar med 
branschfrågor och hanterar mark-
nadsfrågor, EU samt hållbarhets- 
och miljöfrågor. Styrelse för TEKO 
Bransch är densamma som för 
TEKO, Sveriges Textil- och Mo-
deföretag. TEKO Bransch har ett 
erbjudande som är attraktivt utöver 
TEKOs traditionella rekryterings-
bas. Detta tillsammans med ett 
aktivt medlemsrekryteringsarbete 
delvis med Teknikföretagen gör att 

vi ser en ökning av medlemsantal i 
linje med våra långsiktiga mål.
 Antalet medlemsinträden har 
ökat kraftigt under året. Under 
2017 har 32 nya branschmedlems-
företag tillträtt. Det totala antalet 
Branschmedlemskap är 52 per den 
sista december 2017.

Medlemsavgifter
Årsmötet beslöt fastställa med-
lemsföretagens årsavgift för år 2018 
till 0,13 procent av vederbörande 
företags totala lönesumma under 
2017 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 2018.
 Årsmötet fastställde medlems-
avgifter för 2018 för företag som är 
medlem enbart i TEKO Bransch, 
men inte i TEKO, Sveriges Textil- 
och Modeföretag, enligt följande 
trappa:
0–9 anställda, 1 000 kronor
10–49 anställda, 3 000 kronor
50–249 anställda, 5 000 kronor
250 eller fler anställda, 10 000 
kronor.

Årmöte
Årsmöte hölls den 16 maj 2017 i 
Mölndal i SCA Hygienes 
nybyggda kontor. Temat var ”Nya 
möjligheter” med två inbjudna ta-
lare: Margareta Lehman, President 
Health and Medical Solutions, SCA 
samt Per Holknekt, entreprenör/
modeguru/brandingproffs. Två 
mycket uppskattade föreläsningar 
som verkligen bjöd på både in-
spiration och kunskap. Årsmötet 
samlade totalt 21 deltagare från 18 
medlemsföretag samt 7 personer 
från TEKO inklusive valnämndens 
representant. 

TEKO:s styrelse

Anne Ludvigson, AB Ludvig Svensson   ordförande

Stefan Dinér, Fristads AB     vice ordförande

Adam Brånby, Woolpower Sweden AB

Christina Holmqvist, Swegmark of Sweden AB

Johan Lindmark, AB Bandindustri

Mats Lundgren, FOV Fabrics AB

Per Segerqvist, Seger Europe AB

Göran Ågren, Essity AB
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Cecilia Tall, 
generalsekreterare 
TEKO och Margareta 
Lehman, SCA under 
TEKO:s årsmöte 2017. 

Styrelsens arbete 2017
År 2017 hölls 4 styrelsemöten, 3 
möten hölls i Stockholm samt 1 
i Köpenhamn där erfarenheter 
utbyttes med vår danska systerorga-
nisation Danskt Mode & Textil. 
 Styrelsen följer regelbundet upp 
strategi och verksamhetsplane-
ring efter rapportering från TEKO 
Bransch, TEKO Service AB och 
SST, Stiftelsen Svensk Textilforsk-
ning. Under året har Johan Lind-
mark, AB Bandindustri, valts in 
som ny ledamot. 



AVTALSFRÅGOR & ARBETSRÄTT 2017
Avtalsfrågor 2017
I mars 2017 träffades ett nytt kol-
lektivavtal med IF Metall, Unionen, 
Sveriges Ingenjörer och Ledarna. 
Avtalet löper ut den 31 mars 2020. 
Den längre avtalsperioden ger möj-
lighet till planering och stabilitet. 
Förhandlingarna fördes utifrån att 
kostnadsläget i Sverige försämrats 
jämfört med viktiga konkurrentlän-
der och att reallöneökningarna va-
rit större än parterna avsett. Det var 
därför en viktig utgångspunkt att 
löneökningarna kunde hållas nere. 
Under våren 2017 började signaler 
komma om att konjunkturen stärk-
tes ytterligare. Rapporteringen om 
det ekonomiska läget i Sverige och 
inom industrin var mycket positiv 
redan då. En total kostnadsökning 
om 6,5 procent under avtalspe-
rioden innebär en nedväxling av 
kostnadsökningen. Även om vi 
velat växla ned ytterligare för att 
upprätthålla den internationella 
konkurrenskraften bedömer vi att 
nivån var balanserad. 

De nya avtalen
De nya kollektivavtalen innehåller 
vissa förändringar av de allmänna 
villkoren.

På arbetarsidan kan nämnas att 
arbetsgivaren enligt Tekoavtalet IF 
Metall utan oskäligt dröjsmål ska 
lämna arbetsgivarintyg till den ar-
betstagare som blivit uppsagd. Den 

uppsagde har även rätt att begära 
tjänstgöringsbetyg.
 På tjänstemannasidan gjordes 
vissa förändringar av regelverket 
kring visstidsanställning. Det är nu 
möjligt att anställa för viss tid i upp 
till 24 månader under en treårspe-
riod istället för som tidigare 18 må-
nader. I en anmärkning görs tydligt 
att ett skäl för visstidsanställning 
kan vara att pröva den anställdes 
kvalifikationer.
 Ytterligare en förändring är att 
korta visstidsanställningar nu kan 
avslutas genom en skriftlig un-
derrättelse. Anställningen upphör 
då en månad efter underrättelsen. 
Då slipper arbetsgivaren inleda ett 
uppsägningsförfarande. En för-
utsättning är att tjänstemannens 
sammanlagda anställningstid inte 

DEN REGIONALA VERKSAMHETEN

Medlemsföretagen har i TEKO:s 
regionala organisation i första hand 
en effektiv rådgivningsfunktion. 
Rådgivning inom lag och avtal är 
ett viktigt område. Ytterligare en 
uppgift för regionerna är att bygga 
nätverk med och för medlemsföre-
tagen.
 TEKO:s regionverksamhet sker 
inom ramen för den kanslisam-
verkan som Teknikföretagen och 
TEKO bedriver. Detta medger att 
TEKO:s medlemmar servas inom 
fem regioner med sammanlagt tio 
kontor från norr till söder. Totalt 
finns ett trettiotal rådgivare till 
medlemmarnas tjänst.
 Huvudsakligen efterfrågas 
rådgivning inom området lag och 
avtal. De frågeställningar som ryms 
inom detta område har en mycket 
stor spännvidd. Det kan handla om 
enkla frågor som kan besvaras med 
ett ja eller nej till det mer kompli-
cerade som kräver en omfattande 
analys. 
 En viktig kontaktyta för TEKO:s 
rådgivare men inte minst för 
deltagande företag är det nätverk 
som finns i Sjuhäradsbygden i 
form av samarbetsgruppen TEKO 
Region Väst. Samarbetsgruppen är 
etablerad och består av tongivan-
de företag från Borås, Mark och 
Halmstad. Löner, anställnings- och 
arbetsvillkor är vanliga ämnen för 
informationsutbyte i gruppen.

överstiger sex månader.
 Beredskapsavtalet har moderni-
serats och anpassats till teknikut-
vecklingen som bl.a. möjliggjort att 
utföra arbete på distans, exempelvis 
från hemmet, istället för att inställa 
sig på arbetsplatsen.

Arbetsrättsdag och utbildning
Under hösten genomfördes en ar-
betsrättsdag vid ett antal olika till-
fällen runtom i landet där TEKOs 
medlemsföretag hade möjlighet att 
närvara. Temat för dagen var ”Att 
förhandla”. Utbildningar har även 
ordnats om arbetsrätt och arbets-
miljö.

8 9

Engtex startade en helt ny textilfabrik i Ulricehamn i slutet av 2017. 
Företaget tillverkar tekniska textilier för industrin och är i dag världs-
ledande inom sågskydd till motorsågsbyxor. Foto: Henrik Eriksson
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ARBETSMILJÖ

TEKO:s verksamhet inom arbets-
miljöområdet syftar bland annat till 
att påverka EU, Sveriges regering 
och riksdag och olika myndigheter 
att besluta om enkla och tydliga 
regler som inte leder till godtyckli-
ga bedömningar. Genom att sprida 
information, ge råd och utbilda 
vill vi bidra till en god kunskap om 
arbetsmiljöfrågorna på våra med-
lemsföretag. 

Företag inom industrin har vid 
flera tillfällen framfört ett behov av 
och en brist på arbetsmiljökompe-
tens. Företag beskriver ett behov 
av att till exempel rekrytera arbets-
miljöingenjörer men kompetensen 
är svår att få tag på. Under 2017 
uppvaktade TEKO tillsammans 
med flera arbetsgivarorganisationer 
inom industrin Arbetsmarknads-
departementet för att belysa proble-
met och få till förändring. 

Industrins Partsgemensamma 
Arbetsmiljögrupp
Industrins Partsgemensamma 
Arbetsmiljögrupp består av repre-
sentanter från industrins arbetsgi-
var- och arbetstagarorganisationer. 
Under 2017 har gruppen träffats 
vid sju tillfällen. Ett resultat av 
arbetet i gruppen är de Arbets-
miljöverkstäder för industrin med 
fokus på organisatorisk och social 
arbetsmiljö som kommer genom-
föras under 2018. 

Referensgruppen för Arbetsmil-
jö TEKO och Teknikföretagen 
(RATT)
Under 2017 träffades referensgrup-
pen vid två tillfällen. Områden som 
berörts har bland annat varit Ar-
betsmiljöverkets föreskriftsarbete 
och arbetet med ny ISO-standard.

Referens- och projektgrupper 
Referens- och projektgrupper som 
TEKO deltagit i under 2017 (ej 
fullständig):

• In- och uthyrning
Prevent driver ett projekt med 
mål att ta fram nya checklistor 
för in- och uthyrning av personal. 
Checklistorna ska vara ett stöd för 
dels arbetsgivare som hyr ut dels 
arbetsgivare som hyr in personal 
och belyser båda parters arbetsmil-
jöansvar. 

• Elektromagnetiska fält
Prevent har fått i uppdrag att ta 
fram ett material som ska hjälpa 
arbetsgivare att förstå och följa fö-
reskrifterna om elektromagnetiska 
fält.  

• Entreprenörer – arbetsmiljö och 
samordningsansvar
IVL – Svenska Miljöinstitutet driver 
ett projekt som syftar till att belysa 
och förtydliga arbetsmiljöansvaret 
då fler arbetsgivare bedriver arbete 
på gemensamt arbetsställe. Fo
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TEKO:s arbetsmiljöguide
Arbetsmiljöguiden är en 
samling praktiska hjälpmedel för 
dig som arbetsgivare och med-
lem i TEKO. Du hittar blanketter, 
sammanfattningar av gällande 
lagar och länktips med mera.
 Materialet är inte heltäckande, 
men vår ambition är att Arbets-
miljöguiden hela tiden ska 
utvecklas och fyllas på allt efter-
som nya frågor eller önskemål 
dyker upp. 
 Arbetsmiljöguiden hittar 
du på www.teko.se/arbetsmiljo 
(OBS! Du behöver vara inloggad 
som medlem för att ta del av 
informationen. För hjälp med 
inloggning, kontakta 
info@teko.se)

Modeföretaget Newhouse  i Borås skapar tidlösa kvalitetsplagg med 
fokus på detaljer. Foto: Kim Svensson. 



BRANSCHFRÅGOR 
– GENERALSEKRETERARENS ORD
Så har det gått ytterligare ett hän-
delserikt år, nummer två för mig på 
TEKO. Vi har träffat många av er 
medlemmar (men ännu inte alla, 
men något ska vi göra 2018 också!). 
När 2017 avslutades räknade vi in 
drygt 240 medlemsföretag. Vi 
arbetar med stormsteg mot 300 
medlemmar och att bli det första 
valet av bransch- och arbetsgiva-
rorganisation för textila bolag och 
modeföretag. Det som slår mig, och 
mina kollegor, när vi träffar er att är 
alla har så fina produkter. Och att 
det är så härligt att få representera 
en så framåtriktad bransch med 
produkter av hög innovationsgrad 
och kvalitet!
 Vi har träffat myndigheter 
och ministrar och talat om frågor 
som är viktiga för branschen till 
exempel kompetensförsörjning, 
eventuellt framtida lagkrav på 
producentansvar och hur vi ger 

förutsättningar för en hållbar in-
dustri som utvecklas i Sverige och 
i svenska bolag. Digitalisering och 
smarta textiler kommer att vara på 
agendan långt in i framtiden. Och 
AI har vi bara sett början på. Vi 
arbetar med projekt inom digitali-
sering av både textilproduktion och 
konfektionssömnad för att säker-
ställa en modern produktionskedja. 
Samt massor av arbeten för att ta 
fram nya hållbara textilmaterial för 
att ta vår bransch till nästa fas med 
hållbara cirkulära flöden.
 Trots ett oroligt politiskt läge i 
världen har ett nytt frihandelsavtal 
av betydelse för många medlemsfö-
retag kommit på plats, numera 18 
% lägre tullar på textil till Kanada. 
Vi har arbetat med att informera 
kring Brexit och konsekvenserna 
av detta för våra medlemmar. För 
många medlemsföretag går det 
bra, exporten rullar på för fullt och 

det är förstås jättebra. Vi försöker 
underlätta det vi kan för er med 
märkningar, regler och logistik, hör 
gärna av er om ni behöver hjälp!
 Vi har träffat många av er på 
våra frukostmöten i Borås och 
Stockholm och gör även nedslag på 
andra orter framöver. Ni kan följa 
uppdateringarna på hemsidan samt 
på Facebook (TekoSverige), Twit-
ter och LinkedIn. Vi finns även på 
Instagram (Teko_Sverige).
 Allt arbete bådar gott för 2018 
och framåt. Det gäller att fokusera 
vårt arbete på uppgifter där våra 
insatser gör skillnad och ger maxi-
mal medlemsnytta. Detta gör jag 
långtifrån ensam, ett stort tack till 
mina medarbetare och alla andra 
som bidragit!

Cecilia Tall, generalsekreterare

12 13
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Handel och Tull
Under 2016 röstade Storbritannien 
för ”Brexit”, det vill säga att lämna 
EU. Effekter av detta, inte minst på 
handelsområdet, har debatterats 
även under 2017. Vi har informerat 
och rådgivit främst kring att justera 
kontraktsvillkor rörande leveransti-
der kring brytdatumet då vi förut-
spår stora problem med att bygga 
upp system för gränskontroller rent 
praktiskt. Tullen bedöms bli max 
12% på textil men den administra-
tiva kostanden förutspås öka upp 
till ca 5% mot idag.

CETA-avtalet med Kanada har 
fått godkänts i både ministerråd 
och EU-parlament. Avtalet un-
dertecknades i oktober 2016 och 
efter det har ett stort arbete med 
att informera om de nya reglerna 
och vilka fördelar dessa har för 
våra medlemsföretag har pågått 
hela 2017. Den borttagna tullen 
på textil på 18% kommer förhopp-

ningsvis att gynna företag på plats 
och öka möjligheter för nya företag 
att komma in på den kanadensiska 
marknaden.

Den 8 december 2017 meddelade 
EU:s handelskommissionär Cecilia 
Malmström och Japans utrikesmi-
nister Taro Kono att de slutfört för-
handlingarna om frihandelsavtalet 
mellan EU och Japan. Avtalet inne-
bär att tullar och andra handelshin-
der mellan EU och Japan kommer 
att reduceras. Majoriteten av tull-
larna mellan parterna kommer att 
avvecklas under förutsättning att 
varorna uppfyller ursprungsregler-
na i avtalet.

Kommunikation
Under året har vi ökat ambitionsni-
vån på flera fronter. Vi är aktiva på 
Facebook, Instagram och LinkedIn 
samt Twitter med löpande uppda-
teringar och inlägg. En viktig del i 
kommunikationen är våra nyhets-

artiklar som lyfter fram medlems-
företagen och aktuella nyheter i 
branschen. Antalet prenumeranter 
på våra nyhetsbrev/artiklar är cirka 
2200. 
 Vår exklusiva medlemsinfor-
mation (tidigare kallat cirkulär) 
är också en fortsatt vital del av 
vårt kommunikationsarbete där vi 
löpande skickar ut exklusiv infor-
mation speciellt riktat till medlems-
företag i TEKO. Under året blev det 
totalt 12 medlemsinformationsut-
skick riktade till samtliga medlem-
mar plus en del övriga utskick samt 
inbjudningar till evenemang med 
mera. 
 Ett annat viktigt verktyg i vårt 
kommunikationsarbete är vår 
hemsida som löpande uppdateras 
vad gäller information, nyheter och 
fakta inom samtliga våra verksam-
hetsområden. 

Möten och evenemang
Utöver årsmötet den 17 maj i 
Göteborg har TEKO arrangerat 
och bjudit in till ytterligare ett antal 
evenemang och möten under 2017. 
 I februari anordnade TEKO ett 
halvdagsseminarium i Östersund 
tillsammans med Peak Innovation 
på temat hållbarhet och innovation. 
Medverkade gjorde ett antal med-
lemsföretag och övriga intressenter 
från textil- och modebranschen. 
TEKO berättade om verksamheten 
och Peak Innovation presenterade 

vad de arbetar med samt deras en-
gagemang inom hållbarhet och inn-
ovation. Seminariet avslutades med 
att Lisa Nilsson från Hilleberg och 
Ulrika Rogeman från  Woolpower 
presenterade hur deras respektive 
företag arbetar på hållbarhetsområ-
det. 
 I mars arrangerade TEKO en 
heldag med fokus på digitalisering 
och framtiden i textil- och mo-
debranschen. Medverkade gjorde 
Hans Davidsson, Eton, Monica 
Bellgran, Teknikföretagen, Rickard 
Lindqvist och Jimmy Herdberg, 
Atacac, Nilay Erdem, Tobii Pro och 
Jonas Larsson, Högskolan i Borås. 
Det blev en intressant dag med 
många nya kunskaper och inspire-
rande exempel från verkligheten.
 I april genomfördes två möten 

(Kumla och Borås) där TEKO pre-
senterade information kring de nya 
avtalen som löper under perioden 1 
april 2017 – 31 mars 2020. 
 I juli fanns vi på plats under Al-
medalsveckan, återigen i Industri-
området, en plats vid S:t Hans/S:t 
Pers ruiner i Visby, som vi sedan 
2014 fyller med aktiviteter och 
intressanta seminarier tillsammans 
med övriga Svenskt Näringslivs-
anslutna industriorganisationer 
(Teknikföretagen, Skogsindustrier-
na, IKEM, SveMin, Jernkontoret, 
TMF, Grafiska Företagen, Livsmed-
elsindustrierna, EnergiFöretagens 
Arbetsgivareförening, Skogs- och 
Lantarbetsgivareförbundet och 
Industriarbetsgivarna).
 Årets tema i Almedalen var ”De 
globala hållbarhetsmålen 2030” 

där vi bland annat arrangerade ett 
seminarium och en utställning med 
cirka 1 000 besökare. Medverkade 
gjorde bland annat Re:textile från 
Science Park Borås, forskningsini-
tiativet Trash2Cash samt projektet 
Digimode från Högskolan i Borås, 
ett projekt där bland andra FOV 
Fabrics, Houdini och Syverket 
medverkar. Seminariet inleddes av 
Cecilia Tall från TEKO och Bo Pers 
från Jernkontoret. Bland deltagar-
na fanns till exempel civilminister 
Ardalan Shekarabi som också fick 
en guidad visning av utställningen. 
 Under hösten 2017 startade 
TEKO:s frukostmöten i Stockholm 
och Borås där aktuella ämnen och 
inspirerande exempel presenteras 
vilket har varit mycket uppskattade 
möten. Under 2017 genomfördes 

Under Almedalsveckan arrangerades en utställning med cirka 1 000 besökare med fokus på 
FN:s hållbarhetsmål för 2030. En av deltagarna på ett av seminarierna var civilminister 
Ardalan Shekarabi, här i sällskap med Cecilia Tall, generalsekreterare TEKO.  

14 15

En uppskattad hemsida 
och löpande närvaro i 
sociala medier ger TEKO 
utmärkta förutsättningar 
att kommunicera. 
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totalt fyra frukostmöten. 
 Under året har ett antal möten 
genomförts i TEKO:s miljögrupp 
samt beredningsgrupp. Här dis-
kuteras fortlöpande aktuella frå-
geställningar och utmaningar som 
finns i branschen och framför allt 
för våra medlemsföretag. Det är 
också ett utmärkt forum för kun-
skapsspridning mellan företagen 
(läs mer om arbetet i miljö- och 
kemikaliegruppen på sid 19). 
 En viktigt del av vårt arbete 
är också de löpande möten och 
diskussioner som sker med berörda 
myndigheter och departement i 
olika frågor. Liksom med organi-
sationer och nätverk som ger oss 
värdefullt utbyte av information 
och kunskap. 

Standardisering
TEKO finns direkt och genom sina 
medlemsföretag representerade i 
SIS tekniska kommitté för textil; 
TK160. Teko har under året finan-
sierat Christina Rylander-Kalbos 
medverkan i WG 10 och AG 1, 
arbetsgrupperna för storlekssystem. 
Under hösten (2017) presenterades 
gruppens arbete med ett helt nytt 
storlekssystem för både dam, herr 
och barn. 
 Vi har även medlemsföretag som 
är engagerade i TK 402 Skydds-
kläder och TK 332 Sjukvårdstextil. 
Företag som vill engagera sig i stan-
dardiseringsarbetet kan med fördel 
kontakta kansliet.

I mars arrangerade TEKO en heldag med 
fokus på digitalisering och framtiden i 
textil- och modebranschen. Medverkade 
gjorde Hans Davidsson, Eton, Monica Bell-
gran, Teknikföretagen, Rickard Lindqvist 
och Jimmy Herdberg, Atacac, Nilay Erdem, 
Tobii Pro och Jonas Larsson, Högskolan 
i Borås. Det blev en intressant dag med 
många nya kunskaper och inspirerande 
exempel från verkligheten. 

TEKO:s frukostseminarium i Stockholm och Borås har varit 
välbesökta och mycket uppskattade. 
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Hållbarhet

2017 har varit ett år med ett in-
tensivt påverkansarbete för att ta 
tillvara våra medlemmars intressen 
gällande hållbarhet på såväl natio-
nell som på EU-nivå. I detta arbete 
har många representanter från våra 
företag varit behjälpliga och vi har 
också haft stor hjälp av Svenskt 
Näringsliv för att kunna driva vikti-
ga frågor för vår bransch. 
 TEKO:s Beredningsgrupp
som består av deltagare från med-
lemsföretag och behandlar frågor 
inom produktion och våtbered-
ning, har varit engagerade i Natur-
vårdsverkets förberedande arbete 
inför EU:s uppdatering av doku-
mentationen för textilproduktion 
inom EU i den s k BREF-processen 
(Best Available Techniques Refe-
rence Document). Denna process 
kommer att ha betydelse för t ex 
vilka utsläppsvärden som ska gälla 
vid miljötillstånd och också ge 
vägledning om bästa möjliga tek-
nik. Frågor rörande antimon som 
används som katalysator vid fram-
ställning av polyester och som läck-
er ut i processvattnet vid färgning 
är en problemställning som varit 
uppe liksom utsläpp av mikrofiber i 
avloppsvattnet. Genom deltagande 
i Naturvårdsverkets arbetsgrupp för 
BREF:en och också att bjuda in till 

studiebesök hos Almedahls AB i 
Kinna, så har våra medlemsföretag 
försett myndigheten med infor-
mation och underlag att föra in i 
EU-arbetet. 
 I TEKO:s Miljögrupp
försöker vi ta upp i stort sett allt 
som kan vara aktuellt och som 
rör textilrelaterade miljöfrågor. I 
denna grupp ingår också Bered-
ningsgruppens medlemmar, vilket 
är mycket uppskattat, eftersom det 
skapar möjlighet till erfarenhetsut-
byte mellan företag med och utan 
egen produktion i Sverige. Vi har 
också börjat med gruppspecifika 
diskussioner om särskilda frågor 
som är aktuella, som t ex upphand-
ling, mikroplaster, hållbara fibrer 
och produkter. Intresset för Miljö-
gruppen har varit stort och antalet 
deltagare växer stadigt. 
 Mikroplaster - en viktig fråga
TEKO har engagerat sig i ett 
nätverk bestående av textil- och 
modeföretag och organisationer 
för att i frågor kring mikroplaster 
kunna framför våra medlemmars 
synpunkter och kunskap om tex-
tilproduktion. Detta nätverk har 
som syfte att tillsammans verka för 
att identifiera källor till mikroplast 
från syntetisk textil och minimera 
riskerna för att utsläpp sker, detta 

genom att dela information och 
erfarenheter. Under hösten har 
TEKO svarat på både en svensk 
remiss om mikroplaster och en 
EU-konsultation för att tillvarata 
branschens intressen. 
 Ett stort och viktigt arbete under 
året har varit att bevaka och delta i 
Svenskt Näringslivs arbete gällande 
ett nytt lagförslag från regeringen 
angående vattenmiljö och vatten-
kraft, som skulle kunna få stora 
konsekvenser för textilföretag med 
miljötillstånd om man ser till ut-
redningen och de förslag som lades. 
I förslaget föreslogs en huvudregel 
som innebar att hela verksamheten 
skulle prövas vid en ändring av 
densamma, istället för att endast 
pröva den del som berördes. Något 
som också skulle gälla avloppsre-
ningsverk, till vilka beredningsverk 
lämnar sitt avloppsvatten. TEKO 
har här besvarat den lagrådsremiss 
som skickades ut.

Nordiska handlingsplanen för 
hållbart mode och textil
TEKO har varit engagerade i två 
projekt inom ramen för den nord-
iska handlingsplanen för hållbart 
mode och textil, vilka båda slut-
fördes under året. Det ena pro-
jektet handlade om en guide för 

Foto: Sofia Sabel
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upphandling av sjukvårdstextil i 
Norden och det andra om att hjälpa 
företag att ha koll på kemikalie-
innehållet i sina textila produkter 
längs leverantörskedjan. Den sena-
re resulterade i ett digitalt verktyg 
där man stegvis får hjälp med att 
identifiera vilka farliga kemikalier 
som kan vara relevanta för den 
egna produkten och vilken lagstift-
ning som då gäller i Norden och 
inom EU.  

Offentliga upphandlingar
För många av våra medlemmar är 
frågor runt offentlig upphandling 
mycket viktiga och högst aktuella. 
Från TEKO:s sida engagerar vi oss 
på olika sätt kring upphandling, 
bland annat genom att sitta med 
I Upphandlingsmyndighetens ex-
pertgrupp för textil, där baskraven 
för kriterieområdet textil och läder 
blev klara under året. Vi försöker 
också i olika sammanhang, med 
externa parter, ta upp en del av den 
problematik som våra medlemmar 
möter i samband med upphand-
lingar, för att underlätta och få 
förändringar till stånd.

Remiss om cirkulär ekonomi
Under året har TEKO svarat på en 
remiss baserad på utredningen om 
cirkulär ekonomi, ”Från värdekedja 
till värdecykel - så får Sverige en 
mer cirkulär ekonomi”. Här var 
utredarens uppdrag bland annat att 

analysera och föreslå styrmedel för 
ökad användning och återanvänd-
ning av produkter för att minska 
avfallsmängderna och där textil är 
kategori som tas upp. 
 TEKO har också diskuterat frå-
gor såsom producentansvar, 
textilinsamling, kemikalieskatt och 
en hållbar textilindustri med miljö-
departementet samt deltagit i 
miljöministerns rundabordssamtal 
om framtidens avfallshantering. 
Här är textil en fraktion som ska 
samlas in och ses som en resurs 
som ska tas om hand så högt upp 
i avfallshierarkin som möjligt dvs 
i första hand återanvändas och i 
sista hand hamna på deponi. TEKO 
anser att ett utsorteringskrav är ett 
betydligt bättre alternativ än ett 
tvingande producentansvar då de 
förslag som presenterats inte tar 
hänsyn till bland annat e-handel.    
 TEKO har tillsammans med 
andra branschföreträdare varit 
engagerade i diskussionerna kring 
regeringens kommande satsning på 
”Sverige – det hållbara modeund-
ret” och hur detta kan genomföras.  
Där är det för TEKO är viktigt att 
satsningen inte bara gäller mode, 
utan också textil i en vidare bemär-
kelse, samt att investeringar och 
den kompetensuppbyggnad som 
gjorts inom området tas till vara. 

CSR-guide och Sustainable Fibre 
Toolkit 
Under året har TEKO arbetat med 
att ta fram en CSR-guide för an-
svarsfullt företagande samt att upp-
datera boken om hållbara fibrer, 
”Sustainable Fibre Toolkit”, vilken 
finansieras av Stiftelsen Svensk Tex-
tilforskning. Här har ett nytt avsnitt 
om bland annat att tänka hållbart 
från början, ny designmetodik och 
nya affärsmodeller, mekanisk och 
kemisk återvinning av fibrer kom-
mit till genom bidrag från forskare 
och modeföretag i framkant. 

Engagemang i forskningsprojekt
TEKO är på olika sätt engagerade 
i forskningsprojekt och initiativ 
som är relaterade till miljö och 
hållbarhet, inte operativt, utan för 
att kunna följa utvecklingen och 
med möjlighet att påverka inrikt-
ning samt göra våra medlemmar 
uppmärksamma på möjligheter att 
själva delta. Ett sådant exempel är 
projektet ”testbädd för textilåter-
vinning” hos Swerea och som de 
ansvarar för tillsammans med Tex-
tilhögskolan och där både TEKO 
och medlemsföretag deltar. Här 
tittar man bland annat på möjlighe-
terna att använda det textila materi-
alet för olika kategorier av produk-
ter, och kan textilavfallet inte bli till 
en ny textil produkt kan det kanske 
vara en materialkomponent i form 
av ett kompositmaterial.

Guiden Safer Textiles 
är ett resultat av arbe-
tet inom den Nordiska 
handlingsplanen för 
hållbart mode och textil. 
Här har TEKO varit med 
i arbetet med att utveck-
la en guide som hjälper 
företag att ha koll på 
kemikalieinnehållet i de 
textila produkterna längs 
leverantörskedjan. 
www.safertextiles.eu

I februari 2017 arrangerade 
TEKO tillsammans med 
Peak Innovation ett halv-
dagsseminarium 
i Östersund på temat håll-
barhet och innovation. 

Och sist men inte minst 
så arrangerade TEKO tillsammans 
med Peak Innovation i början av 
året ett seminarium om hållbarhet 
och innovation i Östersund, där 
våra medlemsföretag Woolpower 
och Hilleberg bidrog med intres-
santa och inspirerande presentatio-
ner om sitt hållbarhetsarbete. Ett 
liknande seminarium är tänkt att 
äga rum i södra Sverige under 2018 
och då tillsammans med Ideon 
Innovation i Lund.



Stiftelsens kapital
Förmögenheten, med hänsyn till 
dold reserv i värdepapper, uppgick 
per 2017-12-31 till 100 518 626 
kronor (f å 94 939 653  kronor).

Stiftelsens styrelse
SST:s styrelse utses av TEKO:s sty-
relse för två år. 
 Revisorer har under verksam-
hetsåret varit auktoriserade revi-
sorn Jonathan Bexelius, EY, samt 
Sven Gatenheim.

Bidrag har under året lämnats 
till följande projekt:
Stipendier
Stiftelsen har sedan tidigare överta-
git ansvaret för E-teamstipendierna 
som delas ut till utlandsstuderande 
textilstudenter inom ramen för 
AUTEX. Studenterna kan få 25 000 

kronor per termin för högst fyra 
terminer.
 Inga ansökningar till E-team för 
perioden 2017–2019 inkom under 
2017.
 Stipendierna ligger i linje med 
paragraf 1 i stadgarna, ”Stiftel-
sen Svensk Textilforskning har 
till ändamål att i samarbete med 
TEKO-företagen understödja och 
befordra teknisk-vetenskaplig 
forskning och högre undervisning 
rörande textila produkter samt de-
ras framställning och användning”.

Beviljade ansökningar 2017
Dedicated Institutes ansökan gällan-
de ”From air” beviljas 900 000 kro-
nor för fas 1 av projektet From Air 
under förutsättning att teknologin, 
när den är klar, kommer TEKO:s 
medlemsföretag tillgodo. 

Beslut 8 mars 2017. En 6 månaders 
förlängning av uttag av beviljade 
medel för projektet beviljas 31 okt 
2017.
 Projektets mål är att skapa textil-
fibrer och av dessa tillverka kläder 
gjorda på växthusgas och luft med 
hjälp av en ny tillverkningsmetod. 
Projektet är ett samarbete mellan 
Smart Textiles och Dedicated Insti-
tute.

Swereas ansökan gällande kom-
pletterande utrustning för ” Test-
bädd textilåtervinning” beviljas en 
summa på total 500.000 kronor 
med villkoren att: SWEREA själva 
finansierar installation (100.000) 
och att utrustningen finns tillgäng-
lig för TEKOs medlemsföretag och 
Högskolan i Borås. 
 Beslut 28 juni 2017. Ansökan 
avser en komplettering av Swereas 
maskinpark relaterad till åter-
vinning av textil avseende rotor-
spinning-utrustning samt fiber-
längdsanalys. Sedan tidigare har 
Swerea IVF investerat i en textilriv i 
pilotskala. Denna utrustning utgör 
nu hjärtat i den stora satsning på 
textilåtervinning som nu genom-
förs. Swerea IVF har initierat och 
driver en Testbädd för textilåtervin-
ning där drygt 30 industripartners 
deltar, även TEKO är en del av 
detta konsortium. 
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SST Styrelse
Cecilia Tall, TEKO Bransch    ordförande
Hans Andersson, AB Ludvig Svensson
Anders Carlsson, AB Blåkläder
Mikael Danielsson, Albany International AB
Margaret Simonson McNamee, SP Sveriges Tekn. Forskningsinstitut, 
Fredrik Johansson, FOV Fabrics AB
Sofia Frick, Cavaliere AB

Suppleanter
Robert Bornefalk, Nordifa AB, 
Ellinor Niit, Niit-Tex AB

Stiftelsen Svensk Textilforskning har till ändamål 
att i samarbete med TEKO, Sveriges Textil- och Mode-
företag, understödja och befordra teknisk vetenskap-
lig 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 sömnads-
industrierna med därtill hörande råvaruindustrier, 
vilka vilja befordra dess verksamhet. 
 Stiftelsen Svensk Textilforskning grundades den 28 
januari 1943 av dåvarande Textilrådet och Konfektions-
industriföreningen, branschföreningar inom Sveriges 
Industriförbund för den svenska textil- respektive kon-
fektionsindustrin.
 Sedan 2007 har TEKO, Sveriges Textil- och Modefö-
retag huvudmannaskapet för stiftelsen.
 Under året har stiftelsen inom ramen för sitt under 
året avslutade strategiarbete förbättrat sina procedurer 
för hantering och bedömning av ansökning och förtyd-
ligat kriterierna för sökande. 3 Styrelsemöten har hållits 
och ett antal inkomna ansökningar har bedömts och 
beviljats.
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Smart Textiles beviljades den 15 
juni 2016 ett grundstöd om en mil-
jon kronor per år med omprövning 
2017 och 2018. 
 Syftet med grundstödet är att 
fördjupa ett unikt samarbete mellan 
industrin och akademin kring 
forskning och utveckling som ska 
resultera i ökad innovationsgrad 
och stärkt konkurrenskraft för 
svensk tekoindustri. Styrelsen för 
SST har vid omprövning 2017 be-
dömt projektet som fortsatt fram-
gångsrikt och beviljat forsknings-
bidrag för ytterligare ett år med 1 
miljon kronor. 
 Finansieringen stärker den 
svenska textilindustrins konkur-
renskraft genom ett utvecklat 
samarbete mellan Smart Textiles, 
Stiftelsen Svensk Textilforskning 
och TEKO Sveriges Textil- och 
Modeföretag.
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TEKO, Sveriges Textil- & Modeföretag är den gemensamma bransch- och arbetsgivarorgani-
sationen 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 branch and employers’ 
organization for the Swedish textile and cloting industri. We represent the sector – nationally 
and internationally – in all questions of common interest. A main task is to tupply information 
and to render service to our member companies. We also provid information to customers, 
suppliers, media, the public and government on the Swedish textile and clothing industry, its 
companies and its products. 

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


