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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. 

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 Sefin Mode
AB Stenströms Skjortfabrik
Abecita AB
ACE Protection AB
ACG Accent AB
ACG-gruppen AB
Acqwool Development 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
Berghems Väveri AB
Bia AB
Björke Vävstuga AB
Bogesunds Väveri AB
Bola AB
Boob Design AB
Borgstena Group Sweden AB
Cansocks AB
Care of Sweden AB
Cavaliere AB
CE Produkter AB
Clear Edge Sweden AB
Coats Industrial Scandinavia AB
Cordgarn AB
Cresto AB
Cross Sportswear International AB
Dahléns Konfektion AB
Damella AB
Dinair AB
Drabant AB
Ekelund Linneväveriet i Horred AB
Eliassons Segelmakeri och Båtkapell AB
Engtex AB
Ernstalexis AB

Eton AB
Eton Group AB
Eton Retail AB
Eurobag AB
Filtex AB
Flaggfabriken Kronan AB
Flätningsindustri i Jättendal AB
Forankra AB
FOV Fabrics AB
Fristads Kansas Sverige AB
Föreningen Handarbetets Vänner u p a
GANT AB
Gazechim Composites Norden AB
Globus-Sport AB
Good Print Screen i Göteborg AB
Grand Design AB
Haglöfs AB
Hallbergs Belysning AB
Heab/Hestra AB
HELAB Produktion AB
Hestra Reklam AB
HGB Backstrand AB
Hilleberg the Tentmaker AB
Holma-Helsinglands AB
Houdini Sportswear AB
House of fashion Scandinavia 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
Infibra 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
Jan Åkeson Hem & Miljö AB
Jobman Workwear 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
Liko AB
Limex Production AB
Lindevalls Industri AB
Londré Textiles 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
Mitt Plagg i Sundsvall AB
Newhouse Design AB
NG Baby AB
Nordic Kidswear AB
Nordifa AB
Nordiska Etikettbolaget AB
Nordiska Kvalitetsmärkning AB
Nottoonoisy AB
Novellia Nordic AB
Nya Borås Wäfveri AB
OBIK AB
Oscar Jacobson AB
Oscar of Sweden AB
Oscar Wigén Försäljning AB
PeBe AB
PeCon Print AB
Portia AB
Preiss-Daimler FibreGlass AB
Presenningstjänst Stig Sandberg AB
Primetex AB
Procurator AB
PROTEKO
Protite AB
PUVAB AB
Rekotex
Resteröds-JBS AB
RETEX AB
Rydboholms Textil AB
Röhnisch Sportswear AB
Sandqvist Bags & Items
Sandryds Handels AB
SCA Hygiene AB
SCA Hygiene Products AB
Scandinavian Nonwoven AB
Scandress AB
Seger Europe AB

Segers Fabriker AB
Shiny Shiny HB
Sjuhäradsbygdens Färgeri AB
Skhoop i Åre AB
Sporda Nonwoven AB
Stenströms herr- och damekipering Aktiebolag
Stiftelsen K.A. Almgren Sidenväveri & Museum
Stiliga Högtidskläder i Malmö AB
Strehög AB
Sunteam AB
Swedteam AB
Swegmark Invest AB
Swegmark of Sweden AB
Svenljungaverken AB
Svenska Brandslangsfabriken AB
Swestrap AB
Sydsvensk Form Reklam i Höör AB
Syverket i Borås AB
Sätila of Sweden AB
T. G. Wahlströms Eftr. Skrädderi AB
Taiga AB
TAUP AB
Techlift Junsele AB
TEKONF AB
Tekosöm Svenska AB
Tellus Flaggor & Reklam AB
Tenson BV, Holland Filial
Termo Original Sweden AB
Texla Industri AB
Texrep Sweden AB
Textil AB Olle Winter
Textil Interiör i Forserum AB
Tiger of Sweden AB
Tobex AB
Tranemo Textil AB
Triconor AB
Trox AB
Täckfabriken i Vittaryd AB
Ultramare AB
Uno’s Brodyrproduktion AB
Wendre Scandinavia AB
Wiges AB
Vikan AB
Vinga of Sweden
Voith Paper Fabrics Högsjö AB
Woolpower Östersund AB
Wramborgs Strumpfabrik AB
Värnamo Sängkläder AB
Vävaren i Båstad AB
Växbo Lin AB
Zenica Group AB
Åsas Tomtebod AB
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Tältföretaget Hilleberg i Östersund är ett av cirka 210 
medlemsföretag i TEKO, Sveriges Textil- & Modeföretag. 
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VD-ORD
Redan för 110 år sedan insåg drifti-
ga och ansvarskännande företagare 
att samverkan för att lösa gemen-
samma problem och utmaningar 
var viktig. Det som i dag är TEKO, 
Sveriges Textil- och Modeföretag 
grundades genom etablerandet 
av Sveriges Textilindustriförbund 
1907. År 2017 firar TEKO alltså 110 
år.
 Textilindustrin var drivande vid 
industrialismens genombrott och 
är fortsatt högaktuell med verk-
samheter som spänner över en bred 
horisont. Vi ser fram emot många 
framgångsrika år för svensk textil- 
och modeindustri.
 En viktig fråga för tekoindu-
strins framtid är lönebildningen. 
Kostnadsläget i Sverige är en avgö-
rande fråga. Reallöneökningarna 
har varit större än parterna avsett 
och det är därför viktigt att löne-
ökningarna kan hållas nere. Den 
fortsatt låga inflationen och parter-
nas olika syn på den ekonomiska 
utvecklingen påverkade förutsätt-
ningarna för avtalsrörelsen 2016. 
Att Riksbanken förde fram önske-
mål om höga löneökningar i syfte 
att nå sitt inflationsmål underlät-
tade inte. Den 1 mars 2016 ingicks 
ett ettårigt avtal och förberedelser 
för en ny avtalsrörelse påbörjades 
genast.
 En återkommande komplikation 
är LO-samordningens krav på så 
kallat dubbelt märke i form av olika 

varianter av låglönesatsning. Vår 
uppfattning är att industrins löne-
normering enbart kan ske genom 
att ange en lönekostnadsökning i 
procent.
 TEKO:s arbete i avtalsförhand-
lingarna har inriktats mot att 
parterna måste ta ansvar för att 
stärka konkurrenskraften för den 
internationellt konkurrensutsatta 
industrin i en situation med låg 
inflation och låga produktivitets-
förbättringar. Svensk tekoindustri 
är en framtidsbransch med miljö- 
och hållbarhetsanpassade tekniska 
textilprodukter. Även mode och 
andra tekoprodukter med utveck-
lingsarbete i form av design och 
formgivning samt marknadsföring 
genererar många arbetstillfällen i 
Sverige. Det är viktigt att vi säker-
ställer möjligheterna till en fortsatt 
god utveckling.
 I skrivande stund har TEKO och 
övriga arbetsgivarorganisationer 
inom industrin tecknat ett treårigt 
avtal som gäller till och med den 31 
mars 2020. Även om vi velat växla 
ned löneökningstakten ytterligare 
så bedömer vi att nivån är balan-
serad, särskilt som rapporteringen 
om det ekonomiska läget i Sverige 
och inom industrin är mycket 
positiv. Den längre avtalsperioden 
ger också möjlighet till planering 
och stabilitet. Under 2016 kom 
arbetet i den nya branschförening-
ens TEKO, Sveriges Textil- och 

Modeföretags Branschförening 
igång ordentligt i och med att 
Cecilia Tall tillträdde som ge-
neralsekreterare i januari. Med 
branschfrågorna samlade i den nya 
branschföreningen har frågorna fått 
det fulla fokus de så väl behöver. 
Flera nya branschmedlemmar har 
under året rekryterats. Medlemmar 
i TEKO, Sveriges Textil och Mode-
företag är med automatik medlem-
mar även i branschföreningen.
 Den nya hemsidan lanserades i 
början av året. Den har underlättat 
för oss att synas utåt och med tydli-
gare design och struktur når vi lätt-
are ut dels med vårt budskap, dels 
med våra evenemang. Vi har även 
startat Twitter- och Instagramkon-
ton vilket ytterligare stärker vår 
närvaro i de sociala medierna.
 Arbetet inom Stiftelsen Svensk 
Textilforskning, där TEKO agerar 
kansli, har stramats upp under året 
och bättre rutiner för ansökan och 
bedömning av ansökningar har 
införts. Vi hoppas att dessa förtyd-
liganden ger ökade förutsättningar 
att attrahera forskningsprojekt och 
utbildningar som ytterligare kan 
utveckla svensk tekoindustri.

Anders Weihe
Stockholm, 7 april 2017
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TEKO, SVERIGES TEXTIL- & MODEFÖRETAG
Styrelsen
Styrelsen för TEKO, Sveriges 
Textil- och Modeföretag och 
TEKO, Sveriges Textil- och Mode-
företags Branschförening består av 
sju ordinarie ledamöter. Vid årsmö-
tet valdes sju ledamöter, men sedan 
en ledamot ställt sin plats till förfo-
gande under hösten utsåg styrelsen 
en ny ordinarie ledamot för tiden 
fram till årsmötet 2017. 

Revisorer
Vid TEKO:s ordinarie årsmöte den 
17 maj 2016 omvaldes Jonathan 
Bexelius, EY, och nyvaldes Sven 
Gatenheim, Mölnlycke, till ordina-
rie revisorer.
 Till revisorssuppleanter 
omvaldes Jens Karlsson, EY, samt 
Sofie Hörstedt, Tranemo.

Representation i Svenskt Näringsliv 
För 2016 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, Andre-
as Drugge, Christina Holmqvist, 
Anne Ludvigson, Mats Lundgren 
och Per Segerqvist. Representant i 
Svenskt Näringslivs SME-kommitté 
har varit Adam Brånby.

Valnämnd
Vid TEKO:s ordinarie årsmöte 
den 17 maj 2016 omvaldes Bertil 
Johansson, TEXREP, Fredrik 
Johansson, FOV och Sven Gaten-
heim till ledamöter i TEKO:s val-
nämnd. Under januari månad 2017 
nåddes kansliet av det sorgliga 
beskedet att Bertil Johansson har 
gått bort. 

Tjänstemän
Verkställande direktör för TEKO 
med ansvar för arbetsgivarfrågor: 
Anders Weihe
Generalsekreterare för TEKO 
Bransch: Cecilia Tall
Avtalsfrågor: Per Dalekant
Miljö- och textilexpert: 
Weronika Rehnby
Kommunikatör: Lin Sällström 
(föräldraledig från juni 2016), 
Henrik Eriksson (vik. från juni).
Branschfrågor och kansli: 
Maria Lindström

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 den nya branschför-
eningen (beslut om inrättande togs 
på ordinarie årsmöte 19 maj 2015), 
vilken leds av generalsekreteraren.
 Styrelse för TEKO Bransch är 
densamma som för TEKO, Sveriges 
Textil- och Modeföretag.

Medlemsavgifter
Årsmötet beslutade att fastställa 
medlemsföretagens årsavgifter för 
2017 till 0,13 procent av vederbö-
rande företags totala lönesumma 
under 2016 för såväl arbetare som 

TEKO:s styrelse

Anne Ludvigson, AB Ludvig Svensson   ordförande

Stefan Dinér, Fristads Kansas Sverige AB   vice ordförande

Adam Brånby, Woolpower Sweden AB

Göran Ågren, SCA Hygiene AB

Christina Holmqvist, Swegmark of Sweden AB

Mats Lundgren, FOV Fabrics AB

Per Segerqvist, Seger Europe AB
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övriga anställda. Utav dessa utgör 
0,01 procent avgift till TEKO och 
0,12 procent serviceavgift till dess 
helägda dotterbolag TEKO, Sveri-
ges Textil- och Modeföretags Ser-
vice AB. Utöver detta utgår en fast 
avgift om 1 000 kronor till TEKO 
Bransch. Lägsta årsavgift ska vara 
10 procent av ett prisbasbelopp 
2017 plus avgift till TEKO Bransch.
 Årsmötet fastställde medlems-
avgifter för 2017 för företag som är 
medlem enbart i TEKO Bransch, 
men inte i TEKO, Sveriges Textil- 
och Modeföretag, enligt följande 
trappa:

Enmansföretag, 500 kronor
1–9 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 17 maj 2016 i 
Textile Fashion Center i Borås på 
temat ”Textilbranschen – här och 
då, där och nu!”, med inbjudna 
talare och två olika rundturer och 
med det avslutande traditionsenliga 
minglet med buffé. 
 Årets tre inbjudna talare var 
Mikael Löfström, akademichef för 
Akademin för textil, teknik och 
ekonomi vid Textilhögskolan, som 
talade på temat ”En högskola med 
sikte på framtiden”. Mats Johans-

son, ansvarig för Prototype Factory, 
Smart Textiles, talade på temat 
”Prototype Factory – ett erbjudan-
de i världsklass”. Maria Åkerfeldt, 
Technical Support Engineer, Or-
ganoClick AB höll sitt anförande 
med titeln ”Oumbärliga pilotförsök 
med miljövänlig vattenavvisande 
beredning”. 

Detta år erbjöds deltagarna att 
välja mellan två visningar, dels 
maskinparken på Textilhögskolan, 
dels Textilmuseets två utställningar 
”Textil Kraft” och ”Artist Textiles – 
Picasso till Warhol”. 

 Huvudtalare, efter visningarna, 
var Fredrik Wikholm med anfö-
randet ”Cirkulära flöden, digitala 
affärsmodeller och skalbarhet”, 
efter vilket det bjöds på buffé på 
Pumphuset i anslutning till Textile 
Fashion Center.
 

Fredrik Wikholm, Uniforms for the Dedicated och Cecilia Tall, 
generalsekreterare TEKO under TEKO:s årsmöte 2016. 
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ARBETSRÄTT 
Avtalsfrågor 2016
I mars 2016 träffades nya kollek-
tivavtal med IF Metall, Unionen 
och Sveriges Ingenjörer på nivån 
2,2 procent. Avtalet löper ut den 31 
mars 2017. Vår ingång i förhand-
lingarna var att kostnadsläget i 
Sverige försämrats jämfört med 
viktiga konkurrentländer och att 
reallöneökningarna varit större än 
parterna avsett. Det var därför en 
viktig utgångspunkt att löneök-
ningarna kunde hållas nere. Mot 
bakgrund av att parterna hade väl-
digt olika uppfattning om ekono-
mins utveckling saknades förutsätt-
ningar att teckna ett längre avtal.

Intensiva avtalsförberedelser 
Eftersom avtalet blev ettårigt inled-
des förberedelserna för Avtal 2017 
under hösten. Utöver utmaningen 
att förstärka den internationel-
la konkurrenskraften för svensk 
industri har även samordningen 
kring en ny variant av låglönesats-
ning inom LO lett till att avtalsför-
handlingarna blir svåra. Den låga 
inflationen och Riksbankens försök 
att påverka parterna gör att avtals-
rörelsen ser ut att bli svår. 

Förhandlings- och tvistelös-
ningsverksamheten
Antalet vid förbundet centralt 
diarieförda förhandlingsärenden 
uppgick under år 2016 till sam-
manlagt fyra.

 Två av dessa var på tjänsteman-
naområdet, ett ärende med 
Säljarnas riksförbund samt ett ären-
de med en advokat. 
Motpart Unionen: 2
Motpart Säljarnas Riksförbund: 1
Motpart Advokat: 1

Nämnder och myndigheter
Under året har inga ärenden han-
terats i nämnd, inte heller några 
myndighetsärenden har registre-
rats. 

Nyhetsbrev och hemsida
Medlemsföretagen informeras 
löpande om förändringar i olika 
regelverk genom hemsidan och 
medlemsutskick. 

Arbetsrättsdag och utbildning
Under våren bjöds TEKO:s med-
lemmar in till avtalsinformations-
möten med anledning av de nya 
avtalen. Under hösten genomfördes 
Teknikföretagens arbetsrättsdag vid 
fem olika tillfällen runtom i landet 
där TEKO:s medlemsföretag har 
möjlighet att närvara. Temat för 
dagen var sjukskrivning och reha-
bilitering. Utbildningar har även 
ordnats om arbetsrätt, arbetsmiljö 
och förhandlingar. Den TEKO-an-
passade kursen ”Praktiskt Arbets-
rätt” har getts, även den under 
hösten.

Pernilla Norberg, sömmerska på Lindevalls Industri i Östersund.  
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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. Fo
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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. 

Organisatorisk och social 
arbetsmiljö
Arbetsmiljöverket har beslutat om 
föreskrifter om organisatorisk och 
social arbetsmiljö (AFS 2015:4) 
som trädde i kraft 31 mars 2016. 
Dessa ställer krav på arbetsgivare 
att, inom ramen för sitt systema-
tiska arbetsmiljöarbete, undersöka 
och riskbedöma sin organisatoriska 
och sociala arbetsmiljö. De områ-
den som speciellt uppmärksam-
mas i föreskrifterna är ohälsosam 
arbetsbelastning, arbetstider som 
kan leda till ohälsa och kränkande 
särbehandling. 

AFA Försäkrings bidrag till ar-
betsmiljöutbildning
AFA Försäkring avsatte i början av 
året 25 miljoner kronor att använda 
till bidrag för arbetsmiljöutbild-
ningar för chefer och skyddsom-
bud. Arbetsgivare har kunnat ansö-
ka om ersättning. Det var tänkt att 
pengarna skulle räcka i tre år men 

efterfrågan blev större än förväntat 
och tog slut redan det första året. 
Arbetsmiljöutbildningar i TEKO:s 
regi har gett rätt till bidrag. 

Referensgruppen för 
Arbetsmiljö TEKO och 
Teknikföretagen (RATT)
Under 2016 träffades referensgrup-
pen vid två tillfällen. Områden som 
berörts har bland annat varit de nya 
föreskrifterna om organisatorisk 
och social arbetsmiljö, arbetet med 
ny ISO-standard för arbetsmiljö 
och det nya direktivet om elektro-
magnetiska fält (EMF). 

Referens- och projektgrupper 
Referens- och projektgrupper som 
TEKO deltagit i under 2016 (ej 
fullständig). 
 • Nanopartiklar
 IVL - Svenska Miljöinstitutet  
 driver ett projekt vars syfte är 
 att mäta och föreslå åtgärder  
 för risker med nanopartiklar  
 i arbetslivet. Lunds Universi 
 tet (Avdelningen för ergonomi  
 och aerosolteknik och Arbets-  
 och miljömedicin) bedriver  
 forskning om arbetsmiljörisker 
 na vid industriell tillverkning  
 och hantering av nanomaterial. 

 • Isocyanater
 Under året har ett informations 
 material om säker hantering av 
 isocyanater färdigställts av 

 Prevent.
 • Elektromagnetiska fält
 Under 2016 trädde nya före 
 skrifter om elektromagnetiska 
 fält i kraft. Prevent har fått i  
 uppdrag att ta fram ett material  
 som ska hjälpa arbetsgivare att  
 följa det nya regelverket.  

 • Entreprenörer – arbetsmiljö  
 och samordningsansvar
 IVL – Svenska Miljöinstitu  
 tet har under året påbörjat ett  
 projekt som syftar till att belysa  
 och förtydliga arbetsmiljöansva 
 ret då fler arbetsgivare bedriver  
 arbete på gemensamt arbets-
 ställe. 

10

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)
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BRANSCHFRÅGOR 
– GENERALSEKRETERARENS ORD
För att summera 2016 kan vi 
konstatera att det varit ett aktivt 
och intressant år för förbundet. Vi 
har under året välkomnat tretton 
nya medlemmar och är nu 210 
medlemmar i förbundet, vilket 
är fantastiskt. Branschen går bra, 
exporten blomstrar och vi ökar an-
talet medarbetare i våra befintliga 
företag. En kul tid att få vara med. 
Under året har vi haft förmånen att 
träffa många medlemsföretag. Vi 
talar bland annat om hur ni vill se 
TEKO utvecklas in i framtiden och 
vilka medlemsnyttor ni ser.
 Året har innehållit många stora 
världshändelser, bland annat Brexit, 
USA-valet och stora flyktingström-

mar. Se mer om hur vårt arbete 
påverkas av det på följande sidor. 
Vi noterar även händelser av mer 
TEKO-nära karaktär, en stor remiss 
om CMR-ämnen i början av året, 
diskussioner med skogsprogram-
met om att etablera produktion av 
närodlad textil, Naturvårdsverkets 
uppdrag om textilavfallet i Sverige 
och massor med annat.
 Dessutom pågår arbete med att 
validera och kompletteringsutbilda 
de flyktingar vi tagit emot som har 
en textil kompetens, något textil-
branschen är van att göra sedan 
generationer, för att vi ska kunna 
matcha de nyanlända till relevanta 
jobb. Vi arbetar med digitalisering 

av både produktion och konfektion 
för att säkerställa en modern pro-
duktionskedja. Det pågår mäng-
der med arbete för att ta fram nya 
hållbara textilmaterial för att ta vår 
bransch till nästa fas med hållbara 
cirkulära flöden. Otroligt mycket 
spännande arbete alltså!
 Insatserna under 2016 bådar 
gott för 2017 och framåt. Det gäller 
att fokusera vårt arbete på uppgifter 
där våra insatser gör skillnad och 
ger maximal medlemsnytta. Detta 
gör jag långtifrån ensam, ett stort 
tack till alla som bidragit!

Cecilia Tall, generalsekreterare
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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 
under året, ännu har dock inget 
konkret utmynnat mer än att det 
lutar åt att svenska företag, som 
traditionellt sett har stort handels-
utbyte med Storbritannien, kan 
komma att drabbas av höga tullar. 
Det tar två år innan landet formellt 
är ute ur EU.
 Det amerikanska presidentvalet 
i november kan även det komma få 
effekt på handeln. Man har redan 
aviserat att inte ratificera det länge 
förhandlade frihandelsavtalet TPP. 
Nu verkar även TTIP ligga illa till 
(frihandelsavtal EU-USA). Men 
än är det för tidigt att yttra sig om 
detta.
 CETA-avtalet med Kanada har 
nu äntligen fått ”grönt ljus” i både 
ministerråd och EU-parlament. 
Avtalet undertecknades i oktober. 

På tullfronten har UCC (nya tullko-
dexen) börjat införas, den trädde 
i kraft i maj 2016. Meningen med 
UCC:n är att när den är färdi-
gimplementerad 2020 kommer all 
tullhantering ske elektroniskt i hela 
EU, från anmälan om ankomst (båt, 
väg, flyg) till diverse tullförfaranden 
och import- och exportdeklaratio-
ner. Detta är en gigantisk omställ-
ning. För Sveriges del innebär det 
bland annat att många av Tullver-
kets tidigare tillstånd försvinner 
medan andra måste sökas om och 
tulldatasystemet byts ut mot ett 
modernare sådant. 

Kommunikation
Under året har vi ökat ambitionsni-
vån på flera fronter. Vi är mer akti-
va på Facebook, vi har startat både 
Twitter- och Instagramkonton. Den 
nya hemsidan sjösattes efter mycket 
slit i januari 2016, samtidigt som 
vår nya generalsekreterare tillträd-
de och den nya branschorganisatio-

nen rullade igång på allvar. Vi har 
fått en modern och fräsch hemsida 
med bättre struktur och som bonus 
snyggare utseende. 
 När det gäller våra nyhetsbrev 
har vi valt att avsluta ett långt och 
gott samarbete med Ek Media i 
Sandared och tagit hem den verk-
samheten och vi producerar nu 
själva allt vårt nyhetsmaterial. Vi 
har under året fortsatt att sända ut 
medlemsinformation till företagen 
(det som tidigare kallats cirkulär). 
Det blev totalt 13 medlemsinfor-
mationsutskick riktade till samtliga 
medlemmar plus en del utskick 
riktade till specifika målgrupper 
(marknad, logistik, miljö osv.) och 
inbjudningar till evenemang.

Möten och evenemang
Utöver årsmötet den 17 maj i Borås 
har TEKO ordnat och bjudit in till 
ytterligare evenemang och möten. 
 I mars anordnade TEKO en 
uppskattad kemikaliedag i Borås 
med fokus på kemikalier i textilier. 
Inbjudna talare representerade Ke-
mikalieinspektionen, Naturvårds-
verket, Upphandlingsmyndigheten 
och Internationella kemikaliesekre-
tariatet ChemSec. Myndigheterna 
presenterade bland annat sina re-
geringsuppdrag och hur de arbetar 
med kemikalier i textil. ChemSec 
pratade om sin kemikalieguide.
 I april inbjöds företagen på av-
talsinformationsmöten med anled-
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En ny hemsida och ökad 
närvaro i sociala medier 
ger TEKO bra förutsätt-
ningar att kommunicera. 



ning av de nya avtalen.
 I juli fanns vi på plats under Al-
medalsveckan, återigen i ”Industri-
området”, det område i S:t Hans/S:t 
Pers ruiner i Visby vi sedan 2014 
har gemensamt med övriga Svenskt 
Näringslivsanslutna industriorgani-
sationer (Teknikföretagen, Skogsin-
dustrierna, IKEM, SveMin, Jern-
kontoret, TMF, Grafiska Företagen, 
Livsmedelsindustrierna, Energi-
Företagens Arbetsgivareförening, 
Skogs- och Lantarbetsgivareför-
bundet och Industriarbetsgivarna).
 Årets tema var ”Cirkulär eko-
nomi”. Under ”vår” dag ordnades 
en utställning med cirka 1 000 
besökare där bland annat företaget 
Guringo och Marketplace Borås-in-

itiativet Re:textile visade upp sig 
och sin textila verksamhet. Dess-
utom deltog forskningsinitiativet 
Trash2Cash där TEKO är aktiv. Vi 
arrangerade också i samarbete med 
Teknikföretagen, IKEM, Livsmed-
elsföretagen och Skogsindustrierna 
ett antal seminarier under dagen 
och vi arrangerade själva seminari-
et ”Så skapas hållbara och lönsam-
ma affärsmodeller för textil- och 
modebranschen” där Eva Karlsson, 
Houdini, Carl Ollson, Deadwood, 
Adrian Zethraeus, Re:textile, 
Cecilia Tall från TEKO och statsse-
kreteraren Gunvor Eriksson talade 
(Erik Lindvall från Guringo mode-
rerade) om hur cirkulär ekonomi 
skapar affärsmöjligheter utifrån nya 

designkoncept och affärsmodeller, 
genom more life (längre mer håll-
bart liv) more business (lönsamma 
affärer) och more fun (innovation 
och möjlighet till återinvestering). 
På seminariet presenterades olika 
affärsmodeller för att skapa lön-
samhet i att uppgradera produkter 
eller skapa helt nya affärsmöjlighe-
ter inom den cirkulära ekonomin. 
Man tog också upp förslag på hur 
miljöpolitiken ska utvecklas för att 
ge ytterligare förutsättningar att 
skapa nya lönsamma företag inom 
denna sektor. Dessutom talades det 
om nya konsumenttrender och hur 
man skapar efterfrågan från hant-
verk till mainstream. Efter presen-
tationerna följde en paneldebatt

Under Almedalsveckan ordnades en utställning med cirka 1 000 besökare där bland 
annat företaget Guringo och Marketplace Borås-initiativet Re:textile visade upp sig 
och sin textila verksamhet. Temat var ”Cirkulär ekonomi”. 
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med deltagarna och det fanns 
möjlighet för åhörarna att ställa 
egna frågor. 
 I november ägde TEKO:s CSR-
och hållbarhetsdag i Textile 
Fashion Center rum och på 
agendan var bland annat det 
kommande lagkravet om hållbar-
hetsredovisning. Dessutom fick 
deltagarna ta del av intressanta 
företagspresentationer såsom SCA:s 
hållbarhetsarbete, Lindex arbete 
med mänskliga rättigheter och 
textilproduktion, om etik och mo-
ral i byggbranschen med NCC samt 
FOV:s presentation ”Hållbarhet ur 
en textilproducents perspektiv”.
 I början av december medverka-
de TEKO vid Euroskills i Göteborg 

– Europas största yrkestävling för 
ungdomar. Totalt besökte 65 000 
människor eventet under de tre 
dagarna. TEKO:s monter var 
välbesökt och frågorna var många 
om hur karriärvägarna i textil- och 
modebranschen ser ut. Dessutom 
kunde besökarna prova på vårt 
digitala provrum, en innovativ 
installation för att prova kläder 
digitalt. Under dagarna medverka-
de TEKO även på seminarier med 
korta presentationer av TEKO samt 
medlemsföretagen InuHeat och 
Proteko. 

Standardisering
TEKO finns direkt och genom sina 
medlemsföretag representerade i 

SIS tekniska kommitté för textil, 
TK 160 Textil. TEKO har under 
året finansierat Christina 
Rylander-Kalbos medverkan i 
WG 10 och AG 1, arbetsgrupperna 
för storlekssystem. Konsensus har 
äntligen nåtts vad gäller det sedan 
länge påbörjade arbetet med att ta 
fram en ny storleksstandard. Den 
väntas komma under 2017.
 Vi har även medlemsföretag 
som är engagerade i TK 332 Sjuk-
vårdstextil och TK 402 Skyddsklä-
der. Företag som vill engagera sig 
i standardiseringsarbetet kan med 
fördel kontakta kansliet.

TEKO:s monter under Euroskills i Göteborg var välbesökt. Många 
ungdomar hade frågor om karriärvägarna in i branschen. 
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I november ägde TEKO:s CSR- 
och hållbarhetsdag rum i 
Textile Fashion Center i Borås. På 
agendan var bland annat lagkraf-
vet om hållbarhetsredovisning. 
Medverkade gjorde representanter 
från SCA, Lindex, NCC och FOV.  



Foto: Kasthall
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Hållbarhet

Påverkansarbete
Under året har TEKO fortsatt sitt 
påverkansarbete på såväl nationell, 
nordisk som på EU-nivå. TEKO 
har ett nära samarbete med 
Teknikföretagens expertis inom 
miljöområdet och sitter med i 
Svenskt Näringslivs miljögrupp 
tillsammans med andra bransch-
organisationer.

Textilhantering, återanvändning, 
kemikalier m m 
I mars i år lämnade TEKO in sitt 
svar på den omfattande EU-kon-
sultationen som gäller ett lagför-
slag om att förbjuda cancerogena, 
mutagena och reproduktionstoxis-
ka (CMR) ämnen i textila konsu-
mentprodukter. Många synpunkter 
kom in till EU-kommissionen och 
processen fortsätter in på 2017.
 I april deltog TEKO i Miljömåls-
dagarna i Växjö där vi fick möjlig-
het att berätta hur textilbranschen 
har arbetat och fortsätter arbeta 
med miljöfrågor på ett sätt som 
bidrar till att Sveriges miljömål ska 
kunna uppfyllas. 
 I juni fanns TEKO på plats 
under Almedalsveckan där vi bland 
annat tog upp hur hållbara affärs-
modeller för textil- och mode-
branschen kan skapas och hur 

design kan bidra till ökad återvin-
ning av kläder.
 Senare på hösten höll TEKO 
ett föredrag på Jönköpings årliga 
kemikaliekonferens som den här 
gången handlade om textilier. 
 Under året har regeringen både 
haft pågående uppdrag och lagt ut 
nya uppdrag som har berört det 
textila området. I dessa samman-
hang har TEKO ofta blivit inbjudna 
för att diskutera frågeställningar 
samt företräda medlemsföretagen. 
Vid ett flertal av dessa tillfällen har 
också medlemsföretag varit repre-
senterade.  Som exempel på upp-
drag som TEKO har varit engagerat 
i är Kemikalieinspektionens och 
Naturvårdverkets ”Giftfria och 
resurseffektiva kretslopp”, vilket 
redovisades i december. Dessutom 
har TEKO varit med och framfört 
branschens synpunkter i Natur-
vårdsverkets uppdrag angående 
hantering av textilier, vilket redo-
visades för regeringen i september. 
Denna rapport ligger till grund för 
hur regeringen kommer att arbeta 
vidare med frågor som insamling 
av textil, producentansvar etc. 
 Ett annat regeringsuppdrag har 
varit att undersöka förutsättning-
arna för att inrätta ett centrum för 
ökad substitution av farliga ämnen. 
Här träffade TEKO utredarna för 
att beskriva våra företags verklighet 

och textilbranschens komplexitet, 
samt blev inbjudna till workshop i 
en mindre expertgrupp.
 TEKO:s Beredningsgrupp (som 
har fokus på produktionsfrågor) 
har engagerat sig i flera frågor 
bland annat genom att lämna 
synpunkter till nulägesanalysen för 
regeringens uppdrag om ”Enhetliga 
och effektiva system för miljötill-
syn och sanktioner”. Dessutom 
har gruppen drivit på att Natur-
vårdsverket ska vara aktiv i EU:s 
BREF-process för textil där doku-
mentationen ska uppdateras. Detta 
kommer att ha betydelse för vilka 
krav som kommer att ställas vid 
framtida miljötillstånd för verk-
samheter med viss typ av produk-
tion och storlek. Flera medlems-
företag sitter nu tillsammans med 
TEKO med i Naturvårdsverkets 
arbetsgrupp för detta. 
 På nordisk nivå har under året 
projekt varit igång inom den Nord-
iska handlingsplanen för hållbart 
mode och hållbara textilier, ett 
gemensamt initiativ av de nordiska 
miljöministrarna. TEKO har varit 
engagerat i två av dessa, dels det 
som rör en guide för upphandling 
av hållbara sjukvårdstextilier och 
dels ett som ska se på hur man får 
en hållbar leverantörskedja och då 
med fokus på kemikalier.
 I november ägde TEKO:s CSR-
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och hållbarhetsdag i Textile 
Fashion Center rum och på agen-
dan var bland annat det kommande 
lagkravet om hållbarhetsredovis-
ning. Dessutom fick deltagarna ta 
del av intressanta företagspresenta-
tioner såsom SCA:s hållbarhetsar-
bete, Lindex arbete med mänskliga 
rättigheter och textilproduktion, 
om etik och moral i byggbranschen 
med NCC samt FOV:s  presenta-
tion ”Hållbarhet ur en textilprodu-
cents perspektiv”.
 I många de av de forskningspro-
jekt och initiativ som TEKO har 
deltagit i under 2016, så har håll-
barhet varit en viktig del. Det gäller 
till exempel BioInnovation där 

visionen är ett samhälle som base-
ras på förnybara biologiska resur-
ser, Mistra Future Fashion som 
verkar för ett systemskifte i den 
svenska modeindustrin, 
Trash2Cash där textila produkter 
ska skapas av textil- och pappers-
avfall i en designdriven process och 
den nya testbädden för textil-
återvinning hos Swerea.

TEKO:s arbetsgrupper
Under året har TEKO och deltagar-
na i arbetsgrupperna kommit fram 
till att det gemensamma arbetet ska 
ske i två grupper, dels i Berednings-
gruppen som har fokus på produk-
tionsfrågor (framförallt våtbered-

ning) och dels i den betydligt större 
och växande Miljögruppen där 
idag närmare 40 medlemsföretag 
är representerade med en eller flera 
medarbetare. I den sistnämnda 
gruppen tas miljö- och hållbarhets-
frågor upp i ett brett perspektiv, för 
här diskuteras frågor som kemika-
lier, textilavfall, producentansvar, 
märkningar m m.  
 Som medlemsföretag bestäm-
mer man själv på vilket sätt man 
vill vara engagerad i Miljögruppen. 
Det går bra att enbart vara motta-
gare av information, samtidigt vara 
nåbar för frågor och kommentarer 
för att TEKO ska kunna represente-
ra medlemmarna på bästa sätt.

K.A. Almgrens Sidenväveri i Stockholm blandar fascinerande textil-
historia med nutida utställningar. Här en jacka från designern Ida Björs. 
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I många av de forskningsprojekt och initiativ som TEKO har deltagit i under 
2016 så har hållbarhet varit en viktig del, till exempel Mistra Future Fashion 
och BioInnovation samt Trash2Cash. . 
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Stiftelsen Svensk Textilforskning 
har som uppgift att i samarbete 
med TEKO understödja och främja 
teknisk-vetenskaplig forskning och 
högre undervisning rörande textila 
produkter samt dess framställning 
och användning. Bidrag kan läm-
nas till enskilda bolag och organi-
sationer, institutioner, skolor eller 
samverkansinitiativ.
 Stiftelsen Svensk Textilforsk-
ning grundades den 28 januari 
1943 av dåvarande Textilrådet och 
Konfektionsindustriföreningen, 
branschföreningar inom Sveriges 
Industriförbund för den svenska 
textil- respektive konfektionsindu-
strin.

Sedan 2007 har TEKO, Sveriges 
Textil- och Modeföretag huvud-
mannaskapet för stiftelsen.
 Under året har stiftelsen inom 
ramen för sitt under året avslutade 
strategiarbete förbättrat sina proce-
durer för hantering och bedömning 
av ansökning och förtydligat krite-
rierna för sökande. Fyra möten har 
hållits och ett antal inkomna ansök-
ningar har bedömts och beviljats.
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Stiftelsens kapital
Förmögenheten, med hänsyn till 
dold reserv i värdepapper, upp-
gick per 2016-12-31 till 94 939 653 
kronor (föregående år 95 841 987 
kronor).

Stiftelsens styrelse
SST:s styrelse utses av TEKO:s 
styrelse för två år. Från och med 
årsmötet den 17 maj 2016 har 
styrelsen nedanstående samman-
sättning:
 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 2016–2018 inkom under 
2016.
 De tre studenter som beviljades 
E-teamstipendium 2015 för perio-
den 2015–2017 har uppvisat god-
kända kunskaper och har beviljats 
fortsatta medel för resterande del av 
perioden (godkänns för en termin i 
taget baserat på föregående termins 
betyg). Studenterna är Ida Mark-
lund, Julia Aronsson samt Gabrielle 
Skelte.
 

I juni delades tre stipendier ut om 
vardera 12 500 till textil- och mo-
destudenter. Två stipendier delades 
ut till studenter inom modedesign 
på Textilhögskolan i Borås respek-
tive Beckmans Designhögskola 
och ett stipendium delades ut till 
en student inom textildesign vid 
Textilhögskolan i Borås.

Stipendiemottagarna 2016 var:
Textilhögskolan:
Textildesign – Lisa Fredin
Modedesign – Matilda Forssblad
Beckmans Designhögskola:
Modedesign – Josefin Bergqvist

Beviljade ansökningar
Smart Textiles beviljas ett grund-
stöd om en miljon kronor per år 
2016–2019 med omprövning i 
september 2017 för år 2018 och 
omprövning i september 2018 för 
år 2019. Beslut 15 juni 2016. 
 Swerea, Smältspinningsutrust-
ning, beviljas 1,5 miljoner kronor 
år 2017 och 1,5 miljoner kronor 
2018. Beslut 8 november 2016.
 TEKO:s beredningsgrupp bevil-
jas upp till 50 000 kronor för att låta 
två studenter (ex-jobbare) undersö-
ka förekomst av antimon. Beslut 8 
november 2016.
 Vidare beviljades 100 000 
kronor för en uppdatering/upp-
gradering samt nytryck av boken 
Sustainable Fibre Toolkit. Beslut 8 
november 2016.

SST – STIFTELSEN SVENSK TEXTILFORSKNING

SST Styrelse
Cecilia Tall, TEKO Bransch, nyval   ordförande
Pernilla Walkenström, Swerea, omval (avgick på egen begäran, juni 2016)
Hans Andersson, AB Ludvig Svensson, omval
Anders Carlsson, AB Blåkläder, nyval
Mikael Danielsson, Albany International AB, vald 2015
Margaret Simonson McNamee, SP Sveriges Tekn. Forskningsinstitut, 
vald 2015
Fredrik Johansson, FOV Fabrics AB, omval
Jonas Peterson, 8848 Altitude AB, vald 2015

Suppleanter
Robert Bornefalk, Nordifa AB, omval
Ellinor Niit, Niit-Tex AB, vald 2015
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ÅRSREDOVISNING 

TEKO SVERIGES TEXTIL & MODEFÖRETAGS 
BRANSCHFÖRENING

802496-1404

RÄKENSKAPSÅRET 2016-01-01 - 2016-12-31
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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


