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Vi är TEKO, Sveriges Textil- 
och Modeföretag
TEKO, Sveriges Textil- & Modeföretag är den gemensamma bransch- och arbetsgivarorga-
nisationen för svensk textil- och konfektionsindustri och grundades 1907. Våra medlem-
mar tillverkar allt från tennisgolv, växthusväv, tält, segel och medicinteknik till luftfilter, 
kläder, handdukar, påslakan och innertaket i bilar. 

26tusen AB
8848 Altitude 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
Aéryne AB
AHs Group 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
Bagheera AB
Baltic Safety Products AB 
(Publ)
Bedazzled
Berghems Väveri AB
Bergman & Beving Safety AB
Bia AB
Björke Vävstuga AB
Bogesunds Väveri AB
Bola AB
Boob Design AB

Borgstena Group Sweden AB
BYEM AB
Camilla Thulin Design AB
Cansocks AB
Care of Sweden AB
Carrinet AB
Catarina Midby AB
Cavaliere AB
CE Produkter AB
Cellbes AB
Cissi och Selma AB
Clear Edge Sweden AB
Coats Industrial Scandinavia 
AB
Cojones Apparel AB
Coloreel Group AB
ColourHouse Scandinavia AB
Cordgarn AB
Cresto AB
Cross Sportswear International 
AB
CTH Ericson of Sweden AB
Dahléns Konfektion AB
Damella AB
Deadwood AB
Dinair AB
Docksta Sko AB
Dughult Design Sweden AB
Ejendals AB
Ekelund Linneväveriet i Horred 
AB
Eleiko Group AB
Elevenate AB
Eliassons Segelmakeri och 
Båtkapell AB
Ellos Group AB
ELSA AND ME HB
Engtex AB
Ernstalexis AB
Essity Aktiebolag (publ)
Essity Hygiene and Health AB
Essity Treasury AB
Essity Treasury B.V. Holland, 

Stockholm Filial
Etikettkompaniet, Tomas 
Näsström AB
Eton AB
Eton Group AB
Eurobag AB
Eva Eriksson Design AB
Extend Textile Sweden AB
Fashion Stories AB
Filtex AB
Flaggfabriken Kronan AB
Forankra 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
HealthTextiles i Sverige AB
Hestra Reklam AB
HGB Backstrand AB
Hilleberg the Tentmaker AB
Hilly Marina
Himla AB
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.M.Alsén Design AB
Jennie-Ellen AB
Jobman Workwear AB
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
Kultala Notman, Markus
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

Aktuell medlemsförteckning 2019-04-01

Margret Gardinkonfektion AB
Markisol AB
Markisol Holding AB
Maska AB
Mini Rodini AB
Minna Heino AB
Mitt Plagg i Sundsvall AB
Moimi
Nadja Wedin Design AB
Nakdcom One World AB
New Bubbleroom Sweden AB
New Wave Group AB
Newhouse Design AB
NG Baby AB
Nilörn AB
Nordform Handlesbolag
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 AB
Oscar of Sweden AB
Passionice AB
Peak Performance Production AB
PeBe AB
PeCon Print AB
PERGITE OUTDOOR AB
Pinneviken AB
Portia AB
Preiss-Daimler FibreGlass AB
Presenningstjänst Stig Sandberg AB
Primetex AB
Procurator AB
PROTEKO-Produktionstekniskt 
centrum för tekoindustrin
Protite AB
PUVAB AB
Rekotex

Repamera AB
Resteröds-JBS AB
RETEX AB
Rock Group Sweden AB
Röhnisch Sportswear AB
Saaris Skrädderi & Kemtvätt AB
Sandqvist Bags And Items AB
Sandryds Handels AB
Scampi AB
Scandinavian Nonwoven AB
Scandress AB
Seger Europe AB
Segers Fabriker AB
Selftitled AB
Shiny Shiny HB
Shyness Interior AB
Sjuhäradsbygdens Färgeri AB
Skhoop i Åre AB
Sleep In Silk Sweden AB
Smålands Band AB
Snösjö Production AB
Sofia Jalmsjö AB
Somna AB
Sporda Nonwoven AB
Stellar Equipment AB
Stenströms Herr & Damekipering AB
Stiftelsen K.A. Almgren Sidenväveri & 
Museum
Stiliga Högtidskläder i Malmö AB
Stormie Poodle
Stygnfabriken i Skåne AB
Sunteam AB
Swedteam AB
Swegmark Invest AB
Swegmark of Sweden AB
Svenljungaverken AB
Svenska Brandslangsfabriken AB
Swestrap AB
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
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
The Lexington Company AB (publ)
Thicc
Thule AB
Tiger of Sweden AB
Tjörns Segelmakeri AB
Tobex AB
Tordyvel AB
Toteme AB
Tranemo Textil AB
Tretorn Sweden AB
Triconor AB
Trox AB
Täckfabriken i Vittaryd AB
Ullboxen Design 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
Xvemiul ekonomisk förening
Zenica Group AB
Åsas Tomtebod AB
åäö Sweden AB

Foto: FOV Fabrics, Borås



VD-ORD

TEKO, Sveriges Textil- och 
Modeföretag är en modern arbets-
givar- och branschorganisation för 
företag som är verksamma inom 
textil, mode och konfektion. Våra 
medlemsföretag tillverkar allt från 
hygienartiklar, arbetskläder, in-
redningstextiler och mode. Med-
lemsföretagen är ofta mindre till 
medelstora företag och de är oftast 
ägarledda. 
 Textilbranschen är en framtids-
bransch och våra medlemsföretag 
präglas av att produktionen drivs 
på en hög teknisk nivå och det som 
produceras håller världsklass vad 
gäller kvalité och design.
 Under året har styrelsen tagit 
fram och beslutat om ett strategi-
dokument. För arbetsgivarverk-
samheten har styrelsen beslutat 
om tre övergripande mål. Det 
första målet är att säkerställa bra 
kollektivavtal, rörlighet och dyna-
mik inom Sverige och EU, vilket 
säkerställer TEKO-medlemmarnas 
internationella konkurrenskraft. 
Det andra målet är att TEKO-med-
lemmar ska erhålla relevant rådgiv-
ning samt utbildning inom arbets-
givarfrågor. Det tredje målet är att 
TEKO-medlemmar ska uppleva att 
de får ett professionellt stöd röran-
de tvistehantering vilket inkluderar 
förhandlingar och processer.
 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 
arbetsgivarområdet så har omställ-
ningsförhandlingarna fortsatt un-
der 2018. Målsättningen för TEKO 
är att skapa en effektivare 
arbetsmarknad med större 
rörlighet. Det är viktigt att den 
förändring som behöver ske inte 
begränsas till att enbart handla om 
lagen om anställningsskydd, LAS. 
Det måste till en helhetslösning 
och det innebär att det måste ske 
en genomgripande reformering av 
arbetsförmedlingen och i de olika 
omställningslösningar som redan 
finns på arbetsmarknaden. Arbetet 
med omställningsfrågorna kom-
mer att vara i fokus även 2019 då 
LAS-frågan och arbetsförmedling-
ens uppdrag finns som särskilda 
punkter i den så kallade januari-
överenskommelsen som har träffats 
mellan regeringen och samarbets-
partierna. 
 Under året har TEKO medverkat 
till att arbeta fram ett förslag att 
förändra konfliktreglerna. Bak-
grunden är de strejker som Hamn-
arbetareförbundet har genomfört, 
först i Göteborgs hamn och därefter 
i flera andra hamnar i landet. Dessa 
strejker har drabbat TEKO:s med-
lemsföretag som har fått styra om 
sina transporter till andra hamnar 
med ökade kostnader som följd. 
Problemet har varit att Hamnarbe-
tareförbundet inte har någon vilja 
att teckna kollektivavtal utan deras 
strejker har ett politiskt syfte. För-
slaget som har arbetats fram mellan 
arbetsmarknadens parter innebär i 
korthet att strejker som inte syftar 

till att teckna kollektivavtal inte 
längre kommer att vara tillåtna.
 TEKO har under 2018 arbetat 
aktivt för att underlätta för nyan-
lända att komma in på arbetsmark-
naden och på så vis kunna försörja 
sig själva. Ett förslag om etable-
ringsanställningar har tidigare 
tagits fram men efter valet i sep-
tember 2018 så blev det parlamen-
tariska läget oklart vilket även har 
påverkat arbetet med etablerings-
anställningar. TEKO arbetar för att 
riksdagen ska fatta beslut 2019 om 
att införa förslaget om etablerings-
anställningar.
 Sammantaget så var 2018 ett 
år som präglades av aktivitet på 
många områden och vi ser framti-
den an med tillförsikt. Vår bransch 
är som sagt en framtidsbransch och 
vårt arbete med att förbättra förut-
sättningarna för våra medlemsföre-
tag fortsätter 2019.

Anders Weihe
Stockholm, 1 april 2019
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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 2018 valdes 
nedanstående styrelse. 

Revisorer
Vid TEKO:s ordinarie årsmöte den 
16 maj 2018 nyvaldes auktoriserade 
revisorn Stefan Eriksson, EY, och 
lekmannarevisorn Sven Gatenheim, 
Mölnlycke, omvaldes till ordinarie 
revisor. 
Till revisorssuppleanter omvaldes 
revisionsbyrån EY, samt Sofie Hör-
stedt, 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, 
Christina Holmqvist, Johan Lind-
mark, Anne Ludvigson, Mats Lund-
gren, Per Segerqvist, Anders Weihe 
och Göran Ågren. 

Valnämnd
Vid TEKO:s ordinarie årsmöte 
förrättades val av en valnämnd om 
minst tre ledamöter fram till det 
ordinarie årsmötet 2019. Mötet be-
slöt att som ledamöter i valnämn-
den välja Per-Olof Hygren, Fredrik 
Johansson och Sven Gatenheim.

Anställda
Anders Weihe, Verkställande 
direktör för TEKO med ansvar för 
arbetsgivarfrågor.
Cecilia Tall, Generalsekreterare 
TEKO Bransch med ansvar för 
branschfrågor.
Övriga anställda
Per Dalekant, t o m 20181031
Stefan Borg, fr o m 20181101
Lin Sällström (föräldraledig)
Weronika Rehnby
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 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 Mode-
företag. Antalet medlemmar har 
ökat kraftigt under året. Under 
2018 har 32 nya branschmedlems-
företag tillträtt. Det totala antalet 
branschmedlemskap är 80 per den 
sista december 2018.

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.
 Årsmötet fastställde medlems-
avgifter 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, 3 000 kronor
50–249 anställda, 5 000 kronor
250 eller fler anställda, 10 000 
kronor.

Årmöte
Årsmöte hölls den 16 maj 2018 
i Textile Fashion Center, Borås. 
Temat var ”Kompetens, Trender 
och Inspiration” med två inbjudna 
talare: Ulrik Hoffman, VD och ex-
pert hos Ungdomsbarometern som 
berättade om trender och vad som 
lockar unga människor till bran-
schen i dag samt Andreas Carlsson, 
musikproducent och utbildnings-
entreprenör som delade med sig av 

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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Ulrik Hoffman från 
Ungdomsbarometern prata-
de om framtidens kompetens 
under TEKO:s årsmöte 2018. 

sina erfarenheter från musik- och 
utbildningsvärlden. Årsmötet sam-
lade totalt 40 deltagare.

Styrelsens arbete 2018
År 2018 hölls 4 styrelsemöten, 
varav 1 möte i Kinna med ett efter-
följande besök hos Ludvig Svensson 
där styrelsen fick en guidad visning 
av anläggningen. Styrelsen har 
under 2018 tagit fram en ny 
strategi för TEKO, Sveriges 
Textil- och Modeföretag och TEKO 
Bransch. Strategin ska följas upp 
regelbundet för verksamhets-
planering efter rapportering från 
TEKO Bransch, TEKO Service AB 
och SST, Stiftelsen Svensk Textil-
forskning.



AVTALSFRÅGOR & ARBETSRÄTT 
TEKO tecknade 2017 ett kollek-
tivavtal som löper från den 1 april 
2017 till den 31 mars 2020. Detta 
innebär att det under 2018 inte har 
varit några kollektivavtalsförhand-
lingar då vi är mitt i avtalsperioden. 

Ny strategi
Under året har styrelsen bedrivit ett 
omfattande arbete med att ta fram 
och besluta om ett nytt strategido-
kument som gäller perioden 2019 
till 2021. De tre övergripande mål-
sättningarna är att säkerställa bra 
kollektivavtal, rörlighet och dyna-
mik inom Sverige och EU vilket ska 
stärka medlemsföretagens konkur-
renskraft. TEKO:s medlemsföretag 
ska erhålla relevant rådgivning och 
utbildning i arbetsgivarfrågor samt 
uppleva att de får ett professionellt 
stöd rörande tvistehantering inklu-
sive förhandlingar och domstols-
processer. 
 Detta har sedan konkretiseras 
i en strategi för att säkerställa att 
resurser och kompetens finns med 
syfte att förhandla kollektivavtal 
och att kompetens och resurser 
finns för att stödja medlemsföreta-
gen beträffande arbetsgivarfrågor. 
Det ska även finnas kompetens 
att driva prioriterade frågor för 
TEKO-branschen genom att påver-
ka myndigheter, organisationer och 
politiker.

Styrelsen har beslutat om ett antal 
strategiska aktiviteter i strategi-
dokumentet vilka är fem till antalet.  
 TEKO ska verka som avtalspart 
för att säkra konkurrenskraftiga 
kollektivavtal. TEKO ska agera 
snabbt och professionellt i specifi-
ka tvistemål hos medlemsföretag 
samt initiera och driva kurser och 
seminarier innehållandes aktuella 
ämnen rörande arbetsgivarfrågor.  
 
Förhandlingar och processer
När det gäller den löpande arbets-
givarverksamheten så företräder 
TEKO:s centrala kansli medlems-
företagen i centrala förhandlingar 
och i domstolsprocesser. Antalet 
centrala förhandlingar uppgick 
under 2018 till fyra varav två på 
TEKO-avtalet och två på Tjänste-
mannaavtalet. Dessutom biträdde 
TEKO:s kansli medlemsföretag i 
två advokatärenden.

DEN REGIONALA VERKSAMHETEN
I TEKO:s regionala organisation 
har medlemsföretagen i första hand 
tillgång till en effektiv rådgivnings-
funktion. Rådgivning inom lag och 
avtal är ett viktigt område. 
Ytterligare en uppgift för regioner-
na är att bygga nätverk för med-
lemsföretagen.
 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 mer komplicerade 
frågor som kräver en omfattande 
analys. 
 En viktig kontaktyta för TEKO:s 
rådgivare och för deltagande 
företag är det nätverk som finns i 
Sjuhäradsbygden i form av samar-
betsgruppen TEKO Region Väst. 
Samarbetsgruppen är etablerad och 
består av tongivande företag från 
Borås, Mark och Halmstad. Löner, 
anställnings- och arbetsvillkor är 
vanliga ämnen för informationsut-
byte i gruppen.
 

Utbildningar
Under hösten genomfördes arbets-
rättsdagar runt om i landet där 
TEKO:s medlemsföretag hade möj-
lighet att delta, Temat för 2018 års 
arbetsrättsdag var diskriminering 
och likabehandling. Utbildningar 
har även anordnats i  arbetsrätt och 
arbetsmiljö.
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on Flora Manufaktur med säte i Pixbo utanför Göteborg skapar 
arbetskläder för kvinnor där passform, funktion och kvalitet 
står i fokus. Klöver Blå är företagets ekologiska varumärke 
med fokus på ekologisk bomull och återvunna material. 
Foto: Flora Manufaktur



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. 

Arbetsmiljöverkstäder
Under 2018 genomförde Industrins 
Partsgemensamma Arbetsmiljö-
grupp, som TEKO är en del av, åtta 
så kallade arbetsmiljöverkstäder 
på olika orter i Sverige. Fokus vid 
dessa träffar har legat på föreskrif-
terna om organisatorisk och social 
arbetsmiljö och hur man på 
arbetsplatsen kan komma igång 
och arbeta praktiskt med dessa 
frågor. Överlag har responsen på 
Arbetsmiljöverkstäderna varit 
mycket positiv. Över 90 % har i del-
tagarutvärderingen sagt att Arbets-
miljöverkstan varit både aktuell och 
kunskapshöjande. Totalt deltog ca 
450 personer vid de åtta tillfällena.  

Industrins Partsgemensamma 
Arbetsmiljögrupp
Industrins Partsgemensamma 
Arbetsmiljögrupp består av repre-
sentanter från industrins arbetsgi-
var- och arbetstagarorganisationer. 
Under 2018 har gruppen träffats 

vid fem tillfällen. Fokus under 2018 
har varit på organisatoriska och 
sociala arbetsmiljöfrågor.  

Referensgruppen för Arbetsmil-
jö TEKO och Teknikföretagen 
(RATT)
Under 2018 träffades referensgrup-
pen vid två tillfällen. Områden 
som berörts har bland annat varit 
nya föreskrifter från Arbetsmiljö-
verket, information från den nya 
arbetsmiljömyndigheten Mynak 
och nyheter på sjukskrivnings- och 
rehabiliteringsområdet.  

Referens- och projektgrupper 
Under 2018 har TEKO deltagit i 
olika referens- och projektgrupper 
som berört frågor om till exempel 
in- och uthyrning, elektromagnetis-
ka fält, kemiska risker och samord-
ningsansvar då flera arbetsgivare 
bedriver verksamhet samtidigt. 

Fo
to

:: 
H

en
rik

 E
rik

ss
on

, T
EK

O

1110

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. Kontakta 
info@teko.se för hjälp med 
inloggning, 

 



BRANSCHFRÅGOR 
– GENERALSEKRETERARENS ORD
2018 har varit ännu ett händelserikt 
år på TEKO. Vi har arbetat med ett 
stort antal frågor och träffat och 
samtalat med många medlemmar. 
Totalt har vi haft 9 frukostmöten, 
och höjdpunkten får anses vara 
den uppskattade TEKO-dagen som 
samlade drygt 130 deltagare i Borås 
i november. Vi arrangerade ett full-
satt seminarium i Almedalen om 
Framtidens cirkulära mode. 

Vi har välkomnat 32 nya medlem-
mar till TEKO bransch under 2018, 
både stora och små företag med 
verksamhet inom textil, och dessut-
om beslutat om en ny strategi som 
vi ska arbeta med 2019-2121 till att 
börja med. 

Vi fokuserar på utbildning, 
hållbarhet samt innovation och 
forskning liksom all lagstiftning 
som rör dessa områden och 
textil. Detta gör att vi kommer att 
kunna fokusera våra insatser där 
de gör mest medlemsnytta. Inom 
hållbarhetsområdet har vi avslutat 
projektet etablera närodlad textil 

inom Bioinnovation och det har 
lett till att ett nytt spår med sko-
gens textil öppnat sig, med garn 
gjort av svenskt papper. Det stora 
europeiska projektet Trash2Cash 
har avslutats och forskningsresultat 
från detta har kommunicerats till 
medlemmarna.  Vi har varit med 
och startat upp IVA:s projekt resur-
seffektivitet och cirkulär ekonomi 
för textil och är med i den nya 
nationella plattformen för textil och 
mode i Borås. 

Handelsområdet har varit stort 
på agendan i år. Brexit närmar 
sig och innan årsskiftet har inget 
avtal mellan EU/UK ingåtts. Ett 
nytt handelsavtal med Japan blev 
godkänt i december som kommer 
att bli gynnsamt för den svenska 
textilindustrin med borttagna tullar 
på mellan 14–16 %, liksom det 
frihandelsavtal med Kanada som 
fått effekt 2018. Det handelskrig 
som delvis stundat mellan USA och 
Kina har ännu så länge inte påver-
kat vår bransch och svenska textil-
företags verksamhet i Sverige. 

Under 2019 kommer vi ha större 
fokus på kompetensområdet, både 
att se till så att ungdomar väljer vår 
bransch, men också att hjälpa till så 
medlemmarnas egen kompetensut-
veckling av befintlig personal 
underlättas genom att se till så 
denna utbildning erbjuds i större 
omfattning. 

Rätt kompetens är avgörande för 
att Sverige ska vara ett ledande land 
inom textil och mode. Dessutom 
står vi inför en utveckling med 
robotisering och digitalisering som 
vi bedömer kommer vara gynnsam 
för många svenska företag. Men 
då är det ännu viktigare att ha rätt 
utbildad personal på plats.

Tack för ett fantastiskt år allesam-
mans – jag har både fantastiska 
medarbetare och en engagerad 
styrelse och medlemmar. Nu 
blickar vi framåt mot 2019 som 
säkerligen kommer att innehålla 
många intressanta uppgifter för oss 
på TEKO. 

Cecilia Tall,
Generalsekreterare
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Handel och Tull
En stor del av året har gått åt till att 
informera om Brexit. Hur utträdet 
kommer att ske och vilka föränd-
ringar som kommer att ske är 
fortfarande mycket oklart. TEKO 
har följt frågan noga under hela 
året och publicerat en vägledning 
för våra medlemsföretag hur de 
bäst kan förbereda sig inför vad 
som komma skall. Det är viktigt 
att se över alla avtal med brittiska 
handelspartners, men också att se 
över bland annat marknadsföring, 
datahantering, arbetstillstånd och 
immaterialrättsliga frågor.
 Frihandelsavtalet mellan Japan 
och EU trädde i kraft 1/12 2018 
och tullar på textil kommer helt 
att försvinna förutsatt att avtalets 
ursprungsregler är uppfyllda.
EU inledde sommaren 2018 
förhandlingar om frihandelsavtal 
med Australien och Nya Zeeland.

Kommunikation
Under året har vi varit mycket akti-
va i våra sociala kanaler: 
Facebook, Instagram, LinkedIn 
samt Twitter. 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 
2000. 
 Vår exklusiva medlemsinforma-
tion är också en fortsatt vital del 
av vårt kommunikationsarbete där 
vi löpande skickar ut information 
speciellt riktat till medlemsföretag 
i TEKO. Under 2018 blev det totalt 
20 utskick samt inbjudningar till 
evenemang. 
 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 i Borås i maj har 
TEKO arrangerat och bjudit in 
till flera evenemang under 2018. 
Under både våren och hösten har vi 
hållit välbesökta frukostseminarier 
i Stockholm och Borås med teman 
som FashionTech, Logistik och 
Brexit.
 I april var det TEKO:s tur att 
bjuda in till möte för Ginetex, den 
internationella organisationen för 
skötselsymboler/tvättrådsmärk-
ning. Cirka 30 personer kom till 
Stockholm från hela Europa samt 
Japan för att diskutera utveckling 
av skötselsymbolerna och hur rätt 
information om tvätt är en viktig 
hållbarhetsaspekt.
 I oktober anordnade TEKO ett 
halvdagsseminarium i Lund till-
sammans med Future by Lund och 
Lunds kommun på temat Textil, 
Mode & Smart teknik. Medverkade 
gjorde ett  antal medlemsföretag 
och övriga intressenter från tex-
til- och modebranschen. Henrik 
Eriksson från TEKO presenterade 
inledande TEKO:s verksamhet, 
därefter berättade Weronika Rehn-
by om TEKO:s engagemang inom 
hållbarhet och miljö. Future by 
Lund presenterade deras engage-
mang inom forskning och utveck-
ling. Under seminariet berättade 
medlemsföretagen Taiga och 
Germa hur de arbetar med produk-
tutveckling och hållbarhet vilket 

var mycket intressant. 
Ett av de avslutande seminarierna 
för forskningsprojektet Trash2Cash 
hölls under hösten i Eindhoven 
på världens största designmässa 
– Dutch Design Week. TEKO har 
stöttat en utställning av studenter 
vid Textilhögskolan, Textile Matter, 
som ställde ut i en välbesökt 
monter på mässan.
 Forskningsprojektet Mista Futu-
re Fashion har haft sina avslutande 
seminarier under året och kommer 
formellt avslutas våren 2019. Ett av 
projektets resultat är rapporterna 
Fibre Bible 1 och Fibre Bible 2, som 
är livscykelanalyser på olika tex-
tilfibrer och en djupdykning i vad 
som egentligen är hållbar textil.
 I november arrangerades 
TEKO-dagen i Borås, en dag med 
fokus på digitalisering, innovation 

och hållbarhet. Medverkade gjorde 
Erik Hedlund från Eton, Christer 
Pettersson från Arvato Sweden, 
Katarina Cornelius från Cybercom  
Sweden, Felicia Reuterswärd från 
H&M samt Arne Andersson från 
Postnord. Dagen avslutades med 
Textilbaren i Pumphuset där med-
lemsföretagen FOV Fabrics, Sätila 
of Sweden och Ekelunds – Linne-
väveriet i Horred medverkade i ett 
panelsamtal. Det blev en intressant 
dag med många nya kunskaper och 
inspirerande exempel från verklig-
heten.
 I juli fanns vi på plats under 
Almedalsveckan tillsammans med 
övriga Svenskt Näringslivsanslut-
na industriorganisationer (Tek-
nikföretagen, Skogsindustrierna, 
IKEM, SveMin, Jernkontoret, TMF, 
Grafiska Företagen, Livsmedels-

industrierna, EnergiFöretagens 
Arbetsgivareförening, Skogs- och 
Lantarbetsgivareförbundet och In-
dustriarbetsgivarna). Vi på TEKO 
arrangerade seminariet Framtidens 
cirkulära mode där ett antal aktörer 
fick möjlighet att presentera sin 
verksamhet och tankar kring temat. 
Moderatorer var Ebba von Sydow 
och Emilia de Poret från Säker stil. 
Seminariet var mycket välbesökt.  
 Under året har också ett antal 
möten genomförts i TEKO:s 
miljögrupp samt beredningsgrupp. 
Här diskuteras fortlöpande aktuella 
frågeställningar 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 
beredningsgruppen på sid 19). 

14 15

En uppskattad hemsida 
och löpande närvaro i 
sociala medier ger TEKO 
utmärkta förutsättningar 
att kommunicera. 

Under Almedalsveckan arrangerade TEKO ett fullsatt seminarium om Framtidens cirkulära mode, bland annat 
med spännande forsknings- och innovationsprojekt. På bilden från vänster: moderatorerna Ebba von Sydow och 
Emilia de Poret. Till höger Cecilia Tall, generalsekreterare TEKO och Jennie Rosén, vd för Swedish Fashion Council.
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I november arrangerades TEKO-dagen i Borås, 
ett återkommande event som det här året hade 
fokus på digitalisering, innovation och hållbarhet. 
Medverkade gjorde Erik Hedlund från Eton, Christer 
Pettersson från Arvato Sweden, Katarina Cornelius 
från Cybercom Sweden, Felicia Reuterswärd från 
H&M samt Arne Andersson från Postnord. Dagen 
avslutades med Textilbaren i Pumphuset där med-
lemsföretagen FOV Fabrics, Sätila of Sweden och 
Ekelunds – Linneväveriet i Horred medverkade i ett 
panelsamtal. Det blev en intressant dag med många 
nya kunskaper och inspirerande exempel från verk-
ligheten.

TEKO:s frukostseminarium i Stockholm och Borås har varit 
mycket uppskattade under året. 

En viktigt del av vårt arbete är ock-
så de löpande möten och diskussio-
ner som sker med berörda myn-
digheter och departement i olika 
frågor. Liksom med organisationer 
och nätverk som ger oss värdefullt 
utbyte av information och kunskap. 

Standardisering
TEKO finns direkt och genom sina 
medlemsföretag representerade i 
SIS tekniska kommiteé för textil 
– TK160. Kommittén och arbets-
grupperna ses en gång om året på 
ett fysiskt möte och har under res-
ten av året kontakt via telefon och 
webb. Företag som vill veta mer om 
standardisering kan höra av sig till 
info@teko.se för mer information.
 Tillsammans med Stiftelsen Pro-
teko har TEKO under året påbörjat 
ett projekt för branschvalidering 
som drivs av Myndigheten för 
Yrkeshögskolan. Målet är att ta 
fram en valideringsmodell för 
textila kunskaper, som är förankrad 
i vilka kunskaper och kompetenser 
företag efterfrågar. 

Under april månad var det TEKO:s tur att bjuda in till möte 
för Ginetex, den internationella organisationen för skötselsym-
bolerna. Cirka 30 personer kom från hela Europa samt Japan 
för att diskutera utveckling av skötselsymbolerna och hur rätt 
information om tvätt är en viktig hållbarhetsaspekt.

Program

13:00-13:05   Cecilia Tall, Generalsekreterare TEKO
 Hälsar välkommen och berättar om en bransch i förändring.  
13:05-13:45  Katarina Cornelius, Head of Business Transformation, Cybercom Sweden
 ”Byt värld! Digitaliseringen är en möjliggörare!”
13:45-14:30 Christer Petterson, Head of E-commerce and Marketing, Arvato Sweden 
 “Gräv guld i dina egna kanaler”, om hur du kan lyfta dina egna marknadskanaler 
	 och	få	dem	att	samverka	för	att	öka	trafik	och	försäljning.
14:30-14:45 Fikarast och mingel
14:45-15:30 Erik Hedlund, ansvarig för Strategi & Business Transformation, Eton
 ”Eton – digitalisering och omni-kanal bortom buzz words”. 
15:30-16:15 Arne B Andersson, Nordic E commerce Advisor, Postnord 
 ”Amazon i Sverige - hot eller möjlighet?”. 
16.15-17:00 Felicia Reuterswärd, Hållbarhetschef H&M Sverige 
 ”100 % cirkulära – mot en hållbar modeframtid (Globalt & Lokalt)”.  
17:00- Textilbaren vid Pumphuset: Mingel, enklare förtäring samt dryck. Dessutom   
 samtal på scenen med representanter från Sätila of Sweden, 
 Ekelund - Linneväveriet i Horred och FOV Fabrics.

 

TEKO VÄLKOMNAR!
Digitalisering , e-handel, hållbarhet

i textil- och modebranschen

• Textile Fashion Center, Borås, 15 november
Missa inte! Experter, föreläsare och inspirationskällor presenterar erfarenheter och insikter 

med koppling till textil- och modebranschen.Välkommen att mingla och umgås 
med branschkollegor! Begränsat antal platser.

 

Pris: kostnadsfritt för mottagare av denna inbjudan. Dock no-show-avgift på 500 kronor, meddela oss vid förhinder.  
Anmälan: skicka ett mejl till elsa.haregot@teko.se med namn och samt vilket företag/organisation du tillhör samt 
om du vill bjuda med några kollegor, senast den 1 november. Skriv gärna om ni kommer på Textilbaren kl 17. 



Hållbarhet

Under 2018 har det diskuterats 
mycket kring cirkulär ekonomi i 
stort, vilket har satt sin prägel på 
många av de aktiviteter som TEKO 
och våra medlemmar har engage-
rat sig i. EU:s handlingsplan för 
cirkulär ekonomi (december 2015) 
innebär att EU:s medlemsstater ska 
sätta mål och implementera lagkrav 
samt vidta åtgärder för att för att nå 
de mål som handlingsplanen stakar 
ut. Det handlar om avfallsområdet, 
produktdesign, produktionspro-
cesser, återvunna materialresurser, 
konsumtion m.m. I många frågor 
av gemensam karaktär arbetar vi 
branschöverskridande i Svenskt 
Näringslivs miljögrupp och får här 
möjlighet att bli en starkare part 
och hålla oss informerade om vad 
som sker på EU-nivå. 

Miljögruppen
Genom TEKO:s snabbt växande 
Miljögrupp bidrar våra medlems-
företag med sina erfarenheter som 
gör att vi i olika sammanhang till 
exempel i myndigheters referens-
grupper etc. kan framföra viktiga 
synpunkter och eventuella konse-
kvenser av föreslagna åtgärder.
TEKO:s Miljögrupp har haft två 
möten under året där deltagarna 
genom en runda runt bordet får 

ta del av vad som är på gång inom 
hållbarhetsområdet hos respektive 
företag. På så sätt delas erfarenheter 
och ges möjlighet till kontakt och 
samarbete. Vid båda mötena 
anordnades grupparbeten som vid 
det första tillfället innebar diskus-
sioner och erfarenhetsutbyte om 
”Kemikalier och spårbarhet i den 
textila värdekedjan” och vid det 
andra handlade det om ”Cirkulär 
ekonomi, nya affärsmodeller, re-de-
sign av egna produkter”, vilket sedan 
redovisades för hela gruppen. 
 Vid miljögruppsmötena upp-
dateras deltagarna om vad som är 
på gång på såväl nationell som på 
EU-nivå. Det gäller hållbarhetsfrå-
gor och vad som kan vara särskilt 
viktigt att vara observant på, till ex-
empel kommande förbud mot vissa 
kemiska ämnen eller diskussioner 
runt producentansvar m.m. Vid 
varje tillfälle har en gästföreläsare 
bjudits in, vilka i år har varit Jonas 
Larsson från Textilhögskolan som 
presenterade Higg Index och Anna 
Lidström från Science park Borås 
som berättade om sitt arbete inom 
Re:Textile.  

Beredningsgruppen
TEKO:s Beredningsgrupp som i 
huvudsak består av medlemsföretag 

med våtberedning (t.ex. färgning) 
har löpande under året varit med 
och bidragit till EU:s arbete med att 
uppdatera BREF-dokumentet för 
en hållbar textilproduktion inom 
EU. Det har skett genom deltagan-
de i Naturvårdsverkets arbetsgrupp, 
vilket resulterat i ett svar från 
Sveriges sida gällande kemiska äm-
nen, utsläppsvärden, bästa möjliga 
teknik för produktion m.m. 
 För vår svenska textilproduktion 
är det viktigt att vara med i detta 
arbete i ett tidigt skede, eftersom 
det inte bara handlar om tillstånds-
givning i Sverige, utan också om att 
vår svenska textilproduktion ska 
ha en möjlighet att konkurrera på 
lika villkor som andra EU-länder. 
I nästa steg ska vissa av företagen 
(beroende på storlek och typ av 
produktion) lämna in uppgifter 
från den egna verksamheten.

EU:s ramdirektiv för vatten
Under året har TEKO följt, lämnat 
synpunkter och skrivit debattartik-
lar m.m. gällande ett nytt lagförslag 
från regeringen angående vatten-
miljö och vattenkraft. Bakgrunden 
till de föreslagna ändringarna var 
att EU-kommissionen hade riktat 
skarp kritik mot Sveriges sätt att 
genomföra det så kallade ramdi-
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På bilden syns Fristads Green Collection, världens första 
miljödeklarerade klädkollektion. Kollektionen är tillverkad av 
återvunnen polyester och ofärgad bomull. Polyestern är 
färgad med e.dye® samt alla plagg är OEKO-TEX®-certifierade.
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rektivet för vatten samt energiöver-
enskommelsen mellan regeringen 
och delar av oppositionen. Delar 
av förslaget skulle kunna få stora 
konsekvenser för tillståndsgivning 
av textilproduktion i Sverige, men 
risken för detta har minskat tack 
vare bland annat Svenskt Närings-
livs engagemang i frågan och där vi 
har kunnat framföra konsekvenser-
na för vår bransch.

Kemikalier och EU
I april beslutade EU kommissionen 
att från och med november 2020 
förbjuda 33 CMR-ämnen (can-
cerogena, mutagena och repro-
duktionstoxiska) i hudnära textila 
konsumentprodukter inom kemi-
kalielagstiftningen REACH. Ett 
arbete som TEKO:s Miljögrupp har 
bidragit med input till och drivit 
på. 
 Under våren har TEKO varit 
med på möten hos Kemikalie-
inspektionen som har handlat om 
EU-kommissionens översyn av 
kemikalielagstiftningen REACH. Vi 
har också tillsammans med Svenskt 
Näringsliv och andra branschorga-
nisationer varit med i diskussioner 
hos Naturvårdsverket och Kemika-
lieinspektionen om utmaningarna 
som följer av EU:s handlingsplan 
för en cirkulär ekonomi där kemi-
kalie-, produkt- och avfallslagstift-
ning måste synkas ihop. 
 TEKO engagerar sig också i 
frågan som gäller den europeiska 
kemikaliemyndigheten ECHA:s 
kommande databasen för inrap-
portering av kandidatlisteämnen 
i produkter med syfte att i första 
hand underlätta för återvinningsin-
dustrin.
 TEKO har deltagit i de två Tex-
tildialoger som Naturvårdsverket 
och KemI har anordnat inom sitt 

regeringsuppdrag och har på så sätt 
kunnat vidarebefordra värdefull 
information till Miljögruppen.

Swerea:s Kemikaliegrupp och 
Higg Index
För att på ett så bra sätt som möj-
ligt kunna hjälpa våra medlemmar 
med frågor som rör kemikalier i 
textila produkter och processer etc., 
så blev vi medlemmar i Swerea:s 
(RISE IVF) Kemikaliegrupp. Vi 
ansökte också om och godkändes 
för medlemskap i SAC (Sustainable 
Apparel Coalition) från och med 
2019, för att få kunskap och tillgång 
till utvärderingsverktyget Higg 
Index som bland annat kan använ-
das för att bedöma hållbarhetspa-
rametrar hos en produkt. Genom 
detta kan vi hålla våra medlemmar 
uppdaterade om och hur verktyget 
utvecklas.

Branschöverskridande samarbete
I oktober gjorde vi ett gemensamt 
event med Future by Lund på temat 
Textil, Mode och Smart teknik 
– forskning, innovation och håll-
barhet. Där fick TEKO tillfälle att 
berätta om hur vi arbetar med håll-
barhetsfrågor och forskningsrelate-
rade projekt. Dessutom deltog våra 
medlemsföretag Germa och Taiga 
som berättade om sina företag 
och om hur de arbetar med håll-
barhet. Med på eventet var också 
Jennie Rosén från Sweden Fashion 
Council som höll presentationen 
”Fashion Tech” och Kim Nygård 
från Max IV laboratoriet berättade 
om material från skogen. Renata 
Chlumska berättade via Skype sina 
tankar runt kläderna hon tänker 
ha på sig vid sin framtida färd ut i 
rymden. 

Innovation och hålllbarhet
TEKO är också engagerad i Test-
bädden för textilåtervinning hos 
RISE IVF i projekten WargoTex 
Development och Texchain (båda 
Wargön Innovation) för att där 
bidra med branschens erfarenheter 
och kompetens samt kommunicera 
ut resultat till såväl medlemmar 
som andra intresserade för att kun-
skapen ska spridas.  
 I projektet Wargotex ska man 
driva utveckling av storskaliga sys-
tem och sorteringsteknologier för 
återbruk och återvinning genom 
att etablera en test- och demoan-
läggning i Vargön. TexChain är en 
genomförbarhetsstudie med syftet 
att analysera och utvärdera förut-
sättningar och möjligheter till ett 
cirkulärt system inom textilindu-
strin. 
 TEKO:s engagemang för de 
olika delarna i det cirkulära flödet 
är viktigt för att kunna bidra till 
framtida lösningar på problematis-
ka frågeställningar, vilka kommer 
att bli högst aktuella genom den 
nya regeringens intentioner att in-
föra ett producentansvar för textil. 
Ett annat projekt på gång testar 
RFID-teknik för att enklare kunna 
sortera textilavfall som samlas in, 
och även i detta har TEKO engage-
rat sig i.

Naturvårdsverket och IVA
En annan del av vårt arbete som 
rör återvinning m.m. är att TEKO 
under året har suttit med i Avfalls-
rådet hos Naturvårdsverket, vilket 
har givit oss möjligheter att framfö-
ra hur branschen arbetar med dessa 
frågor. I IVA:s projekt ”Resursef-
fektivitet och cirkulär ekonomi” är 
syftet att en plattform ska skapas 
och utifrån pågående initiativ dra 
slutsatser om landets resursväg-

val inom politik, forskning och 
näringsliv. Ett av delprojekten rör 
textil och där är TEKO:s general-
sekreterare ordförande. 

Kunskap och kompetens-
utveckling
Under våren gavs en reviderad 
version ut av TEKO:s bok ”Sus-
tainable Fibre Toolkit” vilken har 
mottagits med stort intresse. Boken 
har utökats med ett nytt uppskattat 
kapitel ”Textiles for circularity” till 
vilket forskare och företag i fram-
kant har bidragit. Boken är också 
tänkt att användas i den kommande 
utbildningssatsningen ”Biolyftet”, 
initierat inom innovationsprogram-
met BioInnovation.

Nationella plattformen 
för hållbart mode och 
hållbara textilier 
I april fick Högskolan i Borås 
uppdraget att etablera en nationell 
plattform för hållbart mode och 
hållbara textilier och i oktober 
presenterades en handlingsplan för 
Miljö-, Närings- och Utbildnings-
departementen. Science Park Borås 
(Smart Textiles) kommer att vara 
ansvarig för plattformen. TEKO 
kommer att vara delaktig i det 
framtida arbetet på plattformen, 
dels genom att TEKO:s general-
sekreterare Cecilia Tall är ordföran-
de i styrgruppen för Smart Textiles, 
men också genom deltagande i en 
av tre expertgrupper.

Läs mer om TEKO:s miljö- 
och hållbarhetsarbete på 
teko.se/hållbarhet



Stiftelsens kapital
Förmögenheten, med hänsyn till 
dold reserv i värdepapper, uppgick 
per 2018-12-31 till 95 100 006 kro-
nor (förra året 100 518 626 kronor).

Stiftelsens styrelse
SST:s styrelse utses av TEKO:s sty-
relse där ledamöternas respektive 
mandatperiod är två år. Revisorer 
har under verksamhetsåret varit 
auktoriserade revisorn Jonathan 
Bexelius, EY, hans ersättare från EY, 
samt Sven Gatenheim som lekman-
narevisor.

Bidrag har under året lämnats 
till följande projekt:

Stipendier
Stiftelsen har ansvaret för E-team-
stipendierna som delas ut till 
utlandsstuderande textilstudenter 
inom ramen för AUTEX. Studen-
terna kan få 25 000 kronor per 
termin för högst fyra terminer.
Inga ansökningar till E-team för 
perioden 2018–2020 inkom un-
der 2018. 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 
forskning och högre undervisning 
rörande textila produkter samt de-
ras framställning och användning.”

Beviljade ansökningar 2018

• Dedicated Institutes ansökan 
gällande ”From air” beviljades den 
24 januari med ett belopp om totalt 
750 000 kronor. Ansökan avser 
medel för fortsatt forskning för att 
skapa nya textilfibrer och tillverka 
kläder gjorda på växthusgas och 
luft med hjälp av en ny tillverk-
ningsmetod. Projektet har beviljats 
pengar även 2017.

• Science Park Borås ansökan 
gällande utrustning för forskning 
och utveckling inom cirkulär 
ekonomi och Industri 4.0 bevilja-
des delvis den 20 mars. Styrelsen 
beviljade en summa om totalt 3 091 
300 kronor, varav 2 211 900 kronor 
utbetalade 2018. Ansökan avser ut-
rustning för forskning och utveck-
ling inom cirkulär ekonomi och 
Industri 4.0. Syftet är att komplet-
tera testmiljön i Do-Tank-center i 
Borås. Science Park Borås vision är 
att skapa en arena och en testmiljö 
där nya affärsmodeller kan testas 
och nya hållbara produkter kan 
utvecklas. 

• Textilhögskolan i Borås ansökan 
gällande inköp av olika instrument 
för en resurseffektiv process för 
färgning av textilier beviljas den 20 
mars med 4 910 000 kronor med 
förbehåll att 2 670 000 utbetalades 
2018. Utrustningen som finns på 
högskolan är avsedd att hjälpa till 
att utveckla nya metoder för att fär-
ga textil utan större mängd vatten. 
RISE IVF (Swerea IVF) beviljades 
medel för inköp av smältspinnings-
utrustning 2017 med 1 500 000 
som utbetalades 2018. Sommaren 
2019 kommer utrustningen att 
finnas på plats för test.

• Smart Textiles beviljades för 
perioden 2016-2019 ett grundstöd 
av 1 000 000 per år, med ompröv-
ning årsvis under tiden för över-
växling av finansiering från 
Vinnova till annan finansiering. 
Efter rapportering av aktiviteter 
2017 beviljades ytterligare ett års 
finansiering.

Återtagna beslut
Projektet Wet 2 Dry som beviljades 
10 msk 2015 beslutades efter lång 
diskussion med Högskolan i Borås 
att inte utbetalas. Projektet har del-
vis ersatts med projektet beskrivet 
ovan.

SST – STIFTELSEN SVENSK TEXTILFORSKNING

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 ytterligare förbättrat sina 
procedurer för hantering och bedömning av ansökning 
och förtydligat kriterierna för sökande. 3 Styrelsemö-
ten har hållits, ett i Stockholm och två i Borås och ett 
antal inkomna ansökningar har bedömts och avslagits 
eller beviljats. Inkomna ansökningar har i stort hållit 
god kvalitet och vi uppfattar att beviljade ansökningar 
gynnar utvecklingen av Svensk Textilindustri.
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SST Styrelse beslutad maj 2018
Cecilia Tall, TEKO Bransch    ordförande
Hans Andersson, AB Ludvig Svensson
Anders Carlsson, AB Blåkläder
Mikael Danielsson, Albany International AB
Jonas Peterson, Care of Sweden 
Fredrik Johansson, FOV Fabrics AB
Sofia Frick, Cavaliere AB

Suppleanter
Weronika Rehnby, Rehnby Konsult AB 
Ellinor Niit, Niit-Tex AB



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 industry and employers’ 
organization for the Swedish textile and cloting industri. 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. 

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


