
Välkommen
SEMINARIUM 3 

Framtidens hållbara textilindustri - den bygger vi 
tillsammans
Länsstyrelsen och Studieförbundet Vuxenskolan i samarbete med Högskolan i Borås 
och Textile & Fashion 2030

Medverkande:
Lena-Marie Jensen, Projekt Koordinator, Smart Textiles, Högskolan i Borås
Jonas Larsson, Forskare, Textilhögskolan och Science Park Borås



Framtidens hållbara textilindustri 
– den bygger vi tillsammans

Webbinar Länsstryelsen Gotland och Studieförbundet Vuxenskolan 

2020-12-01

Jonas Larsson, Textilhögskolan & Science Park Borås

Lena-Marie Jensen, Smart Textiles & Högskolan i Borås



Agenda

• Textile & Fashion 2030

• Framstegsmodellen

• Mikrofabriker, Ull och Transparens



Textile & Fashion 2030

- den nationella plattformen för hållbar textil och hållbart 
mode
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Sveriges regering har gett Högskolan i Borås uppdraget att 

Uppdraget 

etablera en nationell plattform för hållbart 
mode och hållbara textilier, 

som bidrar till människors behov och 
värderingar är i samstämmighet med 

miljöhänsyn och god resurshushållning



Core Partners



Ett enat Sverige för en hållbar textil- och modeindustri 

Textile & Fashion 2030 är en nationell neutral arena och möjliggörare för nya, 
hållbara lösningar och affärsmöjligheter för textil- och modeindustrin. Vi förenar 

branschens aktörer och skapar en dynamisk, stark gemenskap för att minska 
miljöpåverkan på nationell och internationell nivå.



 Tillgängliggöra forsknings- och utvecklingsresultat för miljömässigt hållbar utveckling 

och utgöra en brygga mellan forskning och tillämpning.

 Främja hållbara affärsmodeller och förena miljönytta med affärsnytta.

 Stärka de små och medelstora företagens arbete för att uppnå cirkulärt flöde och 

miljömässigt hållbar utveckling.

 Minimera miljöbelastningar i produktionen. 

 Främja samverkan, samarbete och insatser för en miljömässigt hållbar värdekedja på 

textilområdet.

Textile & Fashion 2030 ska: 



2018
• Planering och

resursallokering i
syfte att lägga
basen för
plattformen

2019
• Genomförande av

plattforms-
aktiviteter med 
fokus på nationell
synlighet.

2020
• Fortsatt genomförande

och anslutning av
företag. 
Kartläggning av behov
och support via 
Framstegsmodellen

2021
• Fortsatt support 
• Internationell

positionering

2022
• Utvärdering
• Fortsatt finansiering

och affärsplan

Fokus & Prioriteringar

ATTRAHERA, INSPIRERA OCH SAMMANKOPPLA  AKTÖRER

ÖKA KOMPETENS

ERBJUDA VERKTYG OCH METODER

SYNLIGGÖRA FORSKNINGSRESULTAT NATIONELLT 

BIDRA TILL BESLUT & POLICYS

AGERA PROJEKTMÄKLARE, MÖJLIGGÖRARE OCH SUPPORT FÖR GENOMFÖRANDE

SYNLIGGÖRA FORSKNINGSRESULTAT INTERNATIONELLT 



Aktiviteter för att utmana och utveckla

Aktiviteter på en nationell och internationell nivå för att bidra till 
att nå målen i Agenda 2030. 

Varje aktivitet fokuserar på olika utmaningar och möjligheter 
inom textil- och modesektorn och leder till insikter om varför och 
hur en hållbar industri ska utvecklas.

• Textile Challenge
• Exposé
• Big Do
• Internationell konferens



Textile Challenge

No 1
Borås

April 2019

No 2
Borås

Sept 2019

No 3
Stockholm
Nov 2019

No 4
Stockholm
Feb 2020

No 7

Lund

Våren 2021

No 5

Borås

Våren 2022

No 6
Digitalt

Okt 2020

• Klargöra de utmaningar som textil-och modeindustrin står inför 
för att nå Agenda 2030 målen och en hållbar textil-och 
modeindustri. 

• Identifiera hinder för att nå målen.
• Utifrån Textile Challenge skapas projekt och verktyg efter 

företagens behov





DIGITAL EXPOSÉ!
Interaktiv utställningsmiljö online som visar goda 
exempel och lösningar i utvecklingen mot en 
mer hållbar textil- och modeindustri.

• Besökaren ska få en unik upplevelse i en 
rumskänsla

• Innehållet kan varieras och anpassas till olika 
sammanhang

• Hållbart och flexibelt!

https://digitalexpose.se/


https://textileandfashion2030.se/mediearkiv/

https://textileandfashion2030.se/mediearkiv/


International Design Hackathon
Conference 2021

´

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjF_MWCz_nTAhWI1ywKHbwHBPMQjRwIBw&url=http://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2015/12/sustainable-development-goals-kick-off-with-start-of-new-year/&psig=AFQjCNGFo5_WNNLdPrpIU7iDrAA-efxYqA&ust=1495202904534269


Samlad kunskap och kontinuerlig
omvärldsbevakning

Material, Kemi & Återvinning

Produktdesign, Produktion & Teknik

Affärsmodeller och Konsumtion

Textile & Fashion 2030 arbetar inom tre 
kunskapsområden för att bidra till 
kompetensutveckling och utbildning av 
plattformens intressenter. Dessa områden är 
valda för att täcka den textila värdekedjan där 
alla aktörer ska kunna hitta tillhörighet. 

Kunskapsområden



Kunskapsområdesgrupperna

Material, Kemi 
& Återvinning

Lisa Schwarz Bour, RISE
Hanna Landin, Textilhögskolan
Rudrajeet Pal, Textilhögskolan

Ulf Haraldsson, SIS
Maria Ström, Wargön Innovation
Mikael Skrifvars, Textilhögskolan

Ellen Einebrant, Återvinningsindustrierna
Emma Westerholm, KEMI

Hanna Ljungkvist Nordin, IVL
Catarina Midby, Swedish Fashion Association

Jonas Larsson, Textilhögskolan
Annika Berner, Beckmans

Hanna Lindén, RISE
Therese Rudebeck, SIWI

Claudia Rademaker, Stockholms Universitet
Eva Holmgren, Konsumentverket

Maria Sandow, Svensk Handel
Rebecca Uggla, Naturvårdsverket
Emma Samsioe, Lunds Universitet

Gustav Sandin Albertsson, IVL
Malin Viola Wennberg, NVV

Niina Hernández, Textilhögskolan
Anna Lidström, Textilhögskolan

Mikael Larsson, RISE
Adrian Zethraeus, Science Park Borås

Weronika Rehnby, TEKO
Joel Svedlund, Peak Innovation

Oskar Juhlin, Stockholms Universitet
Mats Johansson, Science Park Borås

Yvonne Augustsson, Naturvårdsverket
Celinda Palm, Sthlm Resilience Centre

Michael Schragger, STICA
Johanna Myrman, WWF

Produktdesign, 
Produktion & Teknik

Affärsmodeller
& Konsumtion

Koordinator Lena-Marie Jensen, Smart Textiles

Gruppledare
Designperspektiv
Systemperspektiv

Experter

Syftet med kunskapsområdena är att skapa en neutral mötesplats där experter inom textil, mode och hållbarhet 
kan samverka kring hållbarhetsfrågor, omvärldsbevakning, policy, utbildning och projektgenerering.



Kunskapsbanken

I Kunskapsbanken har vi samlat material inom hållbar textil för dig som 

företagare, konsument, pedagog eller student. Materialet innefattar 

allt ifrån utbildningsmaterial, filmer och kurser till tjänster, stöd och 

verktyg.

Kunskapsbanken är ett samarbete mellan Textile & Fashion 2030 och 

Naturvårdsverket genom kampanjen Textilsmart.

https://textileandfashion2030.se/kunskapsbanken/

https://textileandfashion2030.se/kunskapsbanken/


De Globala Hållbarhetsmålen

Grundar sig på att vi alla har ett grundläggande och 
generellt ansvar för människa, djur och planet.
Målen ska bidra till en socialt, ekonomiskt och miljömässigt 
hållbar utveckling och vara uppnådda till år 2030 i världens 
alla länder.

http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-6-clean-water-and-sanitation.html
http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-8-decent-work-and-economic-growth.html
http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-9-industry-innovation-and-infrastructure.html
http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-12-responsible-consumption-and-production.html
http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-17-partnerships-for-the-goals.html
http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-13-climate-action.html


CENTRALT OCH BETYDANDE ANSVAR

MÖJLIGGÖRARE

Innovation & 
teknologiutveckl Infrastruktur Cirkulära 

affärsmodeller
Hållbara 
metoder

Hållbar 
konsumtion

Material
Processer & utrustning
Återvinningsmetoder

Digitalisering
Lokal produktion
Flexibla produktionsalt.
On demand produktion

Hållbarhetsrapportering (el 
annan regelbunden 
uppföljning)
Hållbara designstrategier

Beteendeförändring 
konsument
Företagskommunikation

Tjänstefiering (prenumerera, 
hyra, reparera/ rekonditionera).
Cirkulära materialflöden

Hållbar konsumtion & produktion i symbios med långsiktig ekonomisk tillväxt

GRUNDLÄGGANDE GENERELLT ANSVAR 
MÄNNISKA- DJUR- PLANET

Systematiskt arbetssätt för att säkerställa ansvarsfullt företagande
• Identifiera risker & möjligheter
• Upprätta styrdokument och policys
• Identifiera behov av kompetens och resurser
• Besluta om uppföljningsmekanismer

Säker 
produktion 
och säkra 
produkter

Utsläpp 
(jord,vatten,luft)

Arbetsförhållanden

Kemikalier

Avfallshantering

Effektivt 
användande 
av resurser Vatten

Energi

Kemikalier

Råvaror

Minskad 
mängd 
avfall Överproduktion

Spill & restprodukter

Avloppsvatten

Insamling & återanv/ 
återvinning

Kunskap & 
samverkan

Supportorganisationer
Leverantörssamverkan
Företagssamverkan

Anti-korruption



Framstegsmodellen
- en metod där små och medelstora företag får support att 

utveckla sitt hållbarhetsarbete utifrån var de är i dag



Arbetsprocess och resultat

Framstegsmodellen



Ett verktyg med syfte att stödja små och medelstora företag att utveckla sitt 

hållbarhetsarbete.

Framstegsmodellen utgår från de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. 

• Viktiga mål och delmål aktuella för textil- och modeindustrin har 

identifierats. 

• Hållbarhetsarbetet har delats in i olika områden baserat på den textila 

värdekedjan. För varje område har 4 nivåer identifierats.

• Utifrån företagsprofil och självskattning identifieras fokusområden för 

respektive företag. Aktiviteter för att ta företaget vidare identifieras och 

utformas till en plan. När planen är genomförd sker utvärdering.

Framstegsmodellen

Företagets 
Framstegs-plan

Anslutning Företagets aktiviteter Utvärdering
T&F 2030 Nivå-

bedömning

Generell hållbarhet 
i företaget

Produktutveckling 
design & 

produktplanering

Produktion & 
Transporter



Levels

3 ASPIRATIONAL

- Innovation and system change. 

2 PROGRESSIVE 

- Plan and demonstrate 

improvement. 

1 FOUNDATIONAL

- Compliance, Awareness 

and Understanding.

0 BEGINNER

- No strategy and limited 

knowledge of where to begin.

GENERAL
DESIGN & PRODUCT 

DEVELOPMENT
PRODUCTION

Självskattning och framsteg



• Hållbarhetsstrategi

• Designstrategi

• Kartläggning av värdekedja/ riskbedömning

• Övrigt:
• Kunskap kring material

• Kunskap kring verktyg

Kunskapsbehov

Företagets 
Framstegs-plan

Anslutning
Företagets 
aktiviteter

Utvärdering
T&F 2030 

Nivå-
bedömning







Mikrofabriker, Ull och Transparens



Projektet syftar till att göra teknik och 

tillverkningsprocesser för cirkulära och 

hållbara flöden tillgängliga för fler aktörer

och specifikt att främja hållbarhet och 

cirkulär ekonomi däribland genom att skapa 

innovativa upplägg för effektiva och hållbara

produktionskoncept, exempelvis 

mikrofabriker.

Mikrofabriker



Varför? 

• Ett av tre plagg reas ut

• 60 % av jeanskunder har svårt att hitta sin storlek

• 21% returandel generellt i Sverige, 35 % för fast fashion

• 60 % av returerna är passformsrelaterade

• 1% meningsfull återvinning av textilier globalt

• 14 kg textilier per capita och år i Sverige



- 58

2020 2030 2050



Cirkulär,- eller kretsloppsekonomi 

Tre principer:

• Designa bort spill och föroreningar från 

produktion

• Använd material så länge som möjligt, 

• Regenerera naturliga system



Design

MaterialAffärs-
modell

Ingen avvägning mellan dem!

Design
Material

Affärsmodell



Exempel på projekt
I relation till cirkulära ekonomier



Designa bort slöseri och föroreningar
Princip 1







Kontinuerlig trådfärgning



Transparens – ett måste för hållbar utveckling

Transparens i den textila värdekedjan är 

nödvändigt för att säkerställa att 

intressenterna har tillgång till information i 

angelägenheter som angår dessa samt för 

att förhindra korruption. Transparens är ett 

måste för hållbar utveckling. Tillgång till 

pålitlig och relevant information från 

värdekedjan är centralt i utvecklingen av en 

hållbar textil- och modeindustri. 



Diagram originally 

created by Matt 

Thurston, REI, with 
further modifications 

from industry 
colleagues.

The Textile & Textile Chemistry Supply “Network”

Rev. 5.1
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Hållbarhetsdata

A Hållbarhetsrapportering Resurseffektivisering

Påverkanskategorier:
Vattenåtgång
Utsläpp till vatten
Övergödning
Energiåtgång
Klimatpåverkan
Kemikalieanvändning
Utsläpp till luft
Landanvändning



Asket Impact Reciept

Källa: https://www.asket.com/transparency/impact



Håll sakerna vid liv
Princip 2







Avfall i ett system blir resurs i ett annat

https://vimeo.com/292716873


F/ACT Movement

• Nationellt Instagrambaserat nätverk av F/ACTivister

• Bygger på att man vill göra vad gruppen gör

• Positivt budskap som kretsar kring vad man kan göra 

som konsument för mer hållbar konsumtion:

• Laga

• Byt

• Handla second hand

• Styla om



2020 2030 2050



Regenerera Naturliga System
Princip 3



Källa: John Fullerton, Capital Institute

Regenerativ Kapitalism Inget vi och dom!



Regenerativt Mikrosystem

Regenerativt
Jordbruk

Transformativt
Community

Den Ideala 
Fabriken

Systemperspektivet

Designperspektivet

Betydelsen av ordet ”regenerera” kan vara att återbilda 

eller förnya. Det är vad regenerativa jordbrukare 

försöker göra genom att minimera plöjning, ha jorden 

beväxt och inte bar, odla fleråriga grödor och framför 

allt genom att låta betande djur sätta fart på 

fotosyntesen via sitt gödsel och betande

Källa: https://agfo.se/2019/04/regenerativt-jordbruk-

nasta-jordbruksrevolution/



Mono No Aware – att Uppskatta Sakers Förgänglighet



Kläder Designade att Dö





https://goteborg.naturskyddsforeningen.se/2015/05/23/studiebesok-hos-fjallbete/



The North Face Climate Beneficial Cali Wool Beanie



JordhälsaSocial RättvisaDjurhållning

https://regenorganic.org/





Regenerativt
Jordbruk

Transformativt
Community

Den Ideala 
Fabriken

Systemperspektivet

Designperspektivet

2020 2030 2050



Hållbar textil
TACK!

Jonas.larsson@hb.se
lena-marie.jensen@hb.se



www.textileandfashion2030.se
Sign up for newsletter on our webb

FOLLOW US!

https://www.facebook.com
/textileandfashion2030/

https://www.linkedin.com/company/
textile-and-fashion-2030/

https://twitter.com/2030Fashion

#textileandfashion2030

https://www.facebook.com/textileandfashion2030/
https://www.linkedin.com/company/textile-and-fashion-2030/
https://twitter.com/2030Fashion

