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TEKO - FÖRSTAHANDSVALET FÖR TEXTILA FÖRETAG

Mitt i coronakrisen känns det 
overkligt att blicka tillbaka på 2019 
– då var allt som vanligt, det är det 
inte nu. Man slås av hur fort värl-
den har förändrat sig. Som medlem 
i TEKO skall du känna att du har 
en stabil rådgivare inom ett par 
viktiga områden. Det är självklart 
vår arbetsgivarservice som hjälper 
dig som medlem med arbetsrätts-
liga frågor i dessa tuffa tider. 
 Hösten 2018 antog styrelsen 
TEKO:s nya strategi. Vi slog fast 
att TEKO skall leverera överlägsen 
medlemsnytta och därmed vara 
förstahandsvalet för företag vilka 
har textila produkter och tjänster 
som en viktig del i sin verksamhet. 
Vi bestämde att fokusera på fyra 

Anne Ludvigson
Styrelseordförande
April 2020

TEKO:s Miljögrupp träffas cirka 3 gånger per år i Borås och Stockholm. Inom gruppen utbyts 
information och kunskap mellan TEKO:s medlemsföretag. Bland deltagarna märks allt från 
produktionsansvariga och produktutvecklare till hållbarhetsansvariga. 

TEKODAGEN i Borås 2019 blev en stor succé. Många ville lyssna till inspirerande föredrag från 
Sandra Roos, Rise, Elin Larsson, Elco, Jörgen Jedbratt, Kairos Future och Bea Szenfeldt. 
Dagen avrundades med trevligt middagsmingel i Pumphuset. 

TEKO Studentdag i Borås Kongress arrangerades tillsammans med Tillskärarakademin i 
Göteborg Nordiska Textilakademin och Borås Yrkeshögskola. Cirka 150 studenter fick lyssna 
till spännande berättelser från Tretorn, Dughult, Nudie Jeans, TEKOLOGISTIK samt XV 
Atelier. 

TEKO:s magasin med samlade artiklar 
från 2019 om medlemsföretagen.

BioLyftet med BioInnovation har arrangerats 
på en rad platser över hela landet. BioLyftet är 
en utbildning för att höja kunskapen om och 
öka användandet av biobaserade och återvun-
na material. Efter utbildningen ska företaget 
ha en plan med aktiviteter för att praktiskt 
prova och utvärdera hållbara material i sina 
produkter. På bilden ovan syns Cecilia Tall 
tillsammans med projektledaren för BioLyftet, 
Erik Perzon, från RISE. 

ITMA i Barcelona är världens största tex-
tilmaskinmässa. TEKO arrangerade tillsam-
mans med TMAS en medlemsresa till mässan 
vilket blev mycket uppskattat. Här bild på 
branschmingel hos ACG Kinna Automatic 
med vd Christian Moore. 

TEKO:s frukost- och lunchmöten är 
uppskattade. Här syns gästföreläsare Mose 
Haregot från influencerplattformen Society 
Icon.  

områden, nämligen hållbarhet, 
kompetens, innovation och forsk-
ning & utveckling. Tillsammans 
med arbetsgivarfrågorna skall 
TEKO stödja sina medlemmar 
inom dessa områden och bidra till 
branschens utveckling. Detta har 
mottagits positivt och vi blev 60 fler 
medlemmar under 2019. Våra två 
föreningar har nu totalt 329 med-
lemmar. Ambitionen är naturligtvis 
att växa och bli fler.
 Slutligen vill jag tacka Anders 
Weihe som avgick som VD för 
TEKO den sista november 2019. 
Anders har på ett förtjänstfullt sätt 
bidragit till att stärka de svenska 
tekoföretagen. Rekryteringen av 
ersättare pågår.



                 BRANSCH- 

Ett händelserikt år
2019 har varit ännu ett händelserikt 
år på TEKO. Vi har arbetat med ett 
stort antal frågor och träffat och 
samtalat med många medlemmar. 
Höjdpunkten får anses vara den 
uppskattade TEKO-dagen som 
samlade cirka 200 deltagare i Borås 
i oktober. En både trevlig och läro-
rik dag som upprepas 2020. 

Många nya medlemmar
Vi har välkomnat drygt 40 nya 
medlemmar till TEKO bransch i 
år, både stora och små företag med 
verksamhet inom textil. Det var 
stor glädje när vi passerade 300 
medlemmar, en verklig milstolpe. 

Ny strategi
Vi har en ny strategi som vi ska 
arbeta med 2019-2021 till att börja 
med. Vi fokuserar på Utbildning, 
Hållbarhet, Innovation och Forsk-
ning samt all lagstiftning som rör 
dessa områden och textil. Detta gör 
att vi kommer att kunna fokusera 
våra insatser där de gör mest med-
lemsnytta.

Hållbarhetsprojekt
Inom hållbarhetsområdet har vi 
avslutat projektet om resurseffek-
tivitet och cirkulär ekonomi inom 
IVA.  Det stora projektet Mistra 
Future Fashion har avslutats och 

forskningsresultat från detta har 
kommunicerats till medlemmarna. 
Det mest signifikanta resultatet är 
att produktionsprocessen är det 
som mest påverkar en textils mil-
jöpåverkan. Det innebär att fibern 
spelar mindre roll bara den är 
lämplig för produkten, medan hur 
fibern och produkten tillverkats har 
stor påverkan.  Den nya nationella 
plattformen för textil och mode i 
Borås har startat upp och inbjudit 
företag att delta vilket många har 
gjort. 

Brexit och handel
Handelsområdet har varit stort på 
agendan även detta år. I elfte tim-
men blev det en överenskommelse 
med Storbritannien och nu får 
förhandlingarna under 2020 utvisa 
hur detta i praktiken skall gå till. 
Risken för ett avtalslöst utträde är 
långt ifrån över.

Kompetenskartläggning
Vi har gjort en kompetens-
kartläggning och många av våra 
medlemsföretag står inför en stor 
utmaning med exempelvis 
pensionsavgångar, och att hitta 
yrkeskunniga personer att anställa. 
Vi bedömer att det kommer att be-
hövas mellan 1000-2000 personer 
de närmsta tre åren hos medlems-
företagen.  

Validering av kunskap
Tillsammans med utbildarna inom 
Proteko har vi arbetat med en 
valideringsmodell för att validera 
personer med textil kompetens.  
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!
Tack för det här året allesammans 
– jag har både fantastiska medarbe-
tare och en engagerad styrelse och 
medlemmar. Nu blickar vi framåt 
mot 2020 som säkerligen kommer 
att innehålla många intressanta 
uppgifter för oss på TEKO. 
Coronakrisen har tyvärr inlett året 
och där har vi en viktig uppgift i 
att stötta medlemsföretagen med 
information om hur vi agerar bäst 
och kan hjälpa till som bransch.

Cecilia Tall
Generalsekreterare

ARBETSGIVARFRÅGOR

Nya avtalsförhandlingar
TEKO tecknade 2017 ett kollek-
tivavtal som löper från den 1 april 
2017 till den 31 mars 2020. Detta 
innebär att det under 2019 inte 
har varit några kollektivavtals-
förhandlingar då vi har gällande 
kollektivavtal men under hösten 
2019 påbörjades förberedelserna 
för avtalsförhandlingarna 2020. 
TEKO:s övergripande mål med 
avtalsförhandlingarna är att våra 
kollektivavtal ska vara utformade 
på ett sådant sätt att de bidrar till 
att stärka TEKO:s medlemsföretags 
konkurrenskraft såväl nationellt 
som internationellt

Företräder medlemsföretagen
En av TEKO:s centrala kanslis
viktigaste arbetsuppgifter är att 
företräda medlemsföretagen i 
centrala förhandlingar och i 
domstolsprocesser. Under 2019 
var det inga centrala förhandlingar 
däremot företrädde TEKO:s kansli 
medlemsföretag i två advokatären-
den.

Arbetsrättsdagar 2019
Under hösten genomfördes arbets-
rättsdagar runt om i landet där 
TEKO:s medlemsföretag hade möj-
lighet att delta. Arbetsrättsdagarna 
2019 genomfördes som fyra paral-
lella seminarier som behandlade 
aktuella arbetsrättsliga områden. 
Utbildningar har även anordnats 
om arbetsrätt och arbetsmiljö.

Stärka konkurrenskraften
Arbetet med att stärka medlems-
företagens konkurrenskraft sker 
dels genom ett påverkansarbete och 
dels genom en direkt rådgivning 
till våra medlemsföretag. När det 
gäller påverkansarbetet på arbetsgi-
varområdet så har omställningsför-
handlingarna fortsatt under 2019. 
Målsättning 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 helhetslös-
ning och det innebär att det måste 
ske en genomgripande reformering 
av arbetsförmedlingen och i de 
olika omställningslösningar som 
redan finns på arbetsmarknaden. 

Regionala rådgivare
Medlemsföretagen i TEKO har 
tillgång till en omfattande regio-
nal rådgivningsfunktion. Genom 
TEKO:s kanslisamverkan med Tek-
nikföretagen har TEKO:s medlems-
företag tillgång tio regionala kontor 
över hela landet. Totalt är det ett 
trettiotal rådgivare som arbetar vid 

regionkontoren. Rådgivning inom 
lag och kollektivavtal är grunden 
för den regionala medlemsservi-
cen och de frågeställningar som 
ryms inom detta område har en 
stor spännvidd. Det kan handla 
om enkla frågor som kan besvaras 
med ett enkelt telefonsamtal till 
mer komplicerade frågeställningar 
som kräver en omfattande analys. 
De regionala rådgivarna har också 
möjlighet att komma ut till med-
lemsföretagen för rådgivning på 
bolaget och rådgivarna kan även 
medverka vid lokala förhandlingar.

Arbetsgivargrupp i Sjuhärad
En viktig kontaktyta för TEKO:s 
rådgivare men inte minst för 
deltagande medlemsföretag är den 
arbetsgivargrupp som finns i Sjuhä-
radsbygden. Arbetsgivargruppen är 
etablerad och består av de tongi-
vande företagen i regionen. Vanliga 
ämnen som diskuteras i arbetsgi-
vargruppen är avtalsvillkor som 
löner och arbetstider samt övriga 
anställningsvillkor.

Kunskap om arbetsmiljö
TEKO är verksamma och aktiva 
inom arbetsmiljöområdet och arbe-
tet syftar till att påverka EU, Sveri-
ges regering och riksdag samt olika 
myndigheter att besluta om enkla 
och tydliga regler som inte leder till 
godtyckliga bedömningar. Genom 
att sprida information, ge kvalifi-
cerad rådgivning och genomföra 
utbildningar ser vi till att det finns 
en god kunskap om arbetsmiljöfrå-
gorna hos medlemsföretagen.

Stefan Borg
Arbetsrättsjurist
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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 21 maj 2019 valdes 
nedanstående styrelse. 

Revisorer
Vid TEKO:s ordinarie årsmöte den 
21 maj 2019 nyvaldes auktoriserade 
revisorn Mikael Käll medan lek-
mannarevisorn Sven Gatenheim, 
Mölnlycke, omvaldes till ordinarie 
revisor. Till revisorssuppleanter ny-
valdes revisionsbyrån KPMG och 
Fredrik von Knorring, Kinnalin 
Tapet och Logistik.

Representation i Svenskt Näringsliv 
För 2019 hade TEKO rätt att utse 
en suppleant i Föreningen Svenskt 
Näringslivs styrelse. Årsmötet om-
valde Anne Ludvigson till supple-
ant i Föreningen Svenskt Närings-
livs styrelse.
 Till ombud att vid Förening-
en Svenskt Näringslivs stämmor 
representera TEKO utsåg årsmötet 
Adam Brånby, Christina Holm-
qvist, Johan Lindmark, Anne 
Ludvigson, Mats Lundgren, Per 
Segerqvist, Max Larsson och Åsa 
Gidsäter-Roos.

Valnämnd
Vid TEKO:s ordinarie årsmöte 
förrättades val av en valnämnd om 
minst tre ledamöter fram till det 
ordinarie årsmötet 2020. 
Mötet beslutade att som ledamöter 
i valnämnden omvälja Per-Olof 
Hygren, Fredrik Johansson och ny-
välja Stefan Dinér och Ordföranden 
i TEKO:s styrelse.

Anställda
Cecilia Tall, Generalsekreterare 
TEKO Bransch med ansvar för 
branschfrågor.
Övriga anställda
Stefan Borg
Henrik Eriksson 
Elsa Haregot
Anna Olsson 
Weronika Rehnby

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 branschförening-
en vilken leds av generalsekre-
teraren. TEKO Bransch arbetar 
med branschfrågor och hanterar 
marknadsfrågor, EU samt hållbar-
hets- och miljöfrågor. Styrelse för 
TEKO Bransch är densamma som 
för TEKO, Sveriges Textil- och 
Modeföretag. Antalet medlemmar 
har ökat kraftigt under året. Under 
2019 har 52 nya branschmedlems-
företag tillträtt. Det totala antalet 
branschmedlemskap är 132 per den 
sista december 2019.

TEKO:s styrelse

Anne Ludvigson, AB Ludvig Svensson   ordförande

Mats Lundgren, FOV Fabrics AB   vice ordförande

Adam Brånby, Woolpower Sweden AB

Åsa Gidsäter Roos, Essity AB

Christina Holmqvist, Swegmark of Sweden AB

Max Larsson, Tranemo Textil AB

Johan Lindmark, AB Bandindustri

Per Segerqvist, Seger Europe AB

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 Textil- 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
Årsmöte hölls den 21 maj 2019 i 
Do-Tank-Arena i Borås med Mats 
Tinnsten, rektor på Högskolan i 
Borås som inbjuden gäst. Han 
berättade bland annat om högsko-
lans utmaningar och möjligheter. 
Årsmötet samlade totalt 40 delta-
gare.

7

Styrelsens arbete 2019
År 2019 hölls 4 styrelsemöten, 
varav 1 möte hölls i Kumla med 
efterföljande besök hos Bandi där 
styrelsen fick en guidad visning av 
anläggningen. Styrelsen har 
under 2019 tagit fram en ny 
strategi för TEKO, Sveriges 
Textil- och Modeföretag och TEKO 
Bransch. Strategin ska följas upp 
regelbundet för verksamhetsplane-
ring efter rapportering från TEKO 
Bransch, TEKO Service AB och 
SST, Stiftelsen Svensk Textilforsk-
ning.

TEKO:s årsmöte 2019 hölls i 
Do-Tank-Arena där vi bland 
annat fick se den automatiserade 
fotostudion och hur den fungerar. 

6
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SST Styrelse beslutad maj 2019
Cecilia Tall, TEKO Bransch    ordförande
Hans Andersson, AB Ludvig Svensson
Anders Carlsson, AB Blåkläder
Mikael Danielsson, Albany International AB
Patrik Johansson, Engtex 
Fredrik Johansson, FOV Fabrics AB
Sofia Frick, Cavaliere AB

Suppleanter
Weronika Rehnby, Rehnby Konsult AB 
Stefan Borg

Stiftelsens kapital
Förmögenheten, med hänsyn till 
dold reserv i värdepapper, uppgick 
per 2019-12-31 till 114 821 782 
kronor (f å 95 100 006 kronor).

Stiftelsens styrelse
SST:s styrelse utses av TEKO:s sty-
relse för två år. Revisorer har under 
verksamhetsåret varit auktorisera-
de revisor Stefan Eriksson, Ernst 
& Young samt Sven Gatenheim 
fram till 21 maj 2019. Därefter tog 
KPMG vid med Mikael Käll som 
huvudansvarig revisor 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. Det framgick att inga 
ansökningar för E-Team har skett 
sedan 2015. Styrelsen beslutar att 
E-team stryks och ersätts istället 
med stipendier för examensarbe-
ten gjorda av elever på Textilin-
genjörsutbildningen. Högskolan i 
Borås nominerar examensarbeten 
gjorda av elever på Textilingen-
jörsutbildningen och stiftelsens 
styrelse beslutar sedan om vilka 

4 examensarbeten som tilldelas 
stipendier om vardera 10 000 kr. 
Utdelningsceremonin av Stipendiet 
sker på TEKO dagen varje år i okt. 
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 
forskning och högre undervisning 
rörande textila produkter samt de-
ras framställning och användning”.

Beviljade ansökningar 2019

• Innovatum AB/Wargön Innova-
tions ansökan avseende utrustning 
för automatisk fiber- och färgde-
tektion i textil beviljades med ett 
belopp på 1 miljon kronor den 18 
jan 2019.

• Högskolan i Borås/Textilhögsko-
lan & Science Park Borås ansökan 
avseende medel för att finansiera en 
komplettering av forsknings- och 
innovationsmiljön vid Textilhög-
skolan och Science Park med en 
Coloreel brodyrtrådsinfärgningsut-
rustning beviljas med hela beloppet 
på 275 000 kr den 13 maj 2019.

Stiftelsen Svensk Textilforsk-
ning har till ändamål att i sam-
arbete med TEKO, Sveriges Tex-
til- och Modeföretag, understödja 
och befordra teknisk vetenskaplig 
forskning och högre undervisning 
rörande textila produkter samt de-
ras framställning och användning. 
För förverkligande av sitt ändamål 
mottager stiftelsen bidrag från 
enskilda företag inom textil- och 
sömnadsindustrierna med därtill 
hörande råvaruindustrier, vilka vil-
ja 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 konfektionsin-
dustrin. Sedan 2007 har TEKO, 
Sveriges Textil- och Modeföretag 
huvudmannaskapet för stiftelsen.

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

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

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

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

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

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

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

Stefan Borg
Arbetsrättsjurist
förhandlare
stefan.borg@teko.se

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

Henrik Eriksson
Kommunikatör
henrik.eriksson@teko.se

Elsa Haregot
Koordinator Branschfrågor
elsa.haregot@teko.se

Anna Olsson
Projektledare
anna.olsson@teko.se

Vårt huvudkontor 
finns beläget centralt 
på Storgatan 5 i Stock-
holm. 

Vi finns även repre-
senterade med arbets-
rättsrådgivare på nio 
lokala kontor runt om 
i landet samt ett 
kontor i Textile 
Fashion Center i 
Borås. 

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

På vår hemsida
www.teko.se 
hittar du som är medlem 
information, avtal och 
guider med mera. 
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TEKO, Sveriges Textil- & Modeföretag, Box 5510, 114 85 Stockholm, telefon 08-762 68 80, www.teko.se

Följ oss i sociala medier och på teko.se

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

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


