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Fjällräven og bæredygtighed

“

Der må
være en måde.
Fjällrävens grundlægger Åke Nordin

BÆREDYGTIGHED HOS FJÄLLRÄVEN
Designet med fremtidens generationer i tankerne
Som en friluftsvirksomhed er vi meget bevidste om, at alt

hvad vi gør påvirker verden omkring os, samt alle jordens
mennesker og dyr. Derfor gør vi vores yderste for at gøre
vores miljøaftryk så lille som muligt. Vi tager naturen i
betragtning, når vi designer,
når vi vælger et materiale frem
for et andet, og når vi beslutter,
hvor vi skal producere vores
tøj og udstyr.
Men det er ikke let. Vi ved, at
vi på ingen måder er perfekte.
Vi er nødt til at gå på kompromis og sommetider sige
“nej”, når vi ønsker at sige “ja”. Vi har lavet, og vil fortsat
lave, fejl. Men vi forsøger at lære af dem, og vi innoverer
og tilpasser os. Vi er ikke dem, der stiller os tilfredse. Vi
læner os aldrig tilbage og tænker, at det vi gør nu, er godt
nok. Udtrykket “plads til forbedring” er dybt indgroet hos
alle hos Fjällräven.
Vi har imidlertid allerede opnået meget. Vores Dunløfte,
som dækker dyrevelfærd gennem 100 % sporbarhed blev
indført i 2014. Vi har været pfc-fri siden 2015. I 2019 blev
61 % af vores materialer vurderet som værende gode og

fremragende – mest fordi de er enten økologiske, genanvendte eller fuldt ud sporbare. Vi er medlem af Fair Labor
Association og FN’s Global Compact. Og vi har selvfølgelig
designet med henblik på livslang brug – det vigtigste og
dog ofte mindre omtalte aspekt
ved bæredygtighed – siden 1960.
En godt brugt jakke er fuld af
minder. Den er også bedre for
miljøet. Vi designer produkter,
som holder – og med lidt pleje
– et helt liv og forhåbentligt i
flere generationer. Vi anvender materialer, der er stærke og
holdbare. Vi skaber produkter, der er nemme at reparere.
Og vi designer tøj, der ikke bliver umoderne.
Vi bliver ledet af vores grundlægger, Åke Nordins overbevisning, som engang sagde “der må være en måde”. Vi
forpligter os til at arbejde videre og udvikle mere bæredygtigt friluftsbeklædning og udstyr, som brugerne kan
nyde i flere generationer.
Dette pressemateriale beskriver, hvordan vi arbejder
med bæredygtighed hos Fjällräven.

“

Alt vi gør, påvirker
verden omkring os, samt
jordens mennesker og dyr.

I 1960 grundlagde Åke NordinFjällräven i sin kælder i byen Örnsköldsvik i det nordlige Sverige. I dag er
virksomhedens tidløse, funktionelle
og slidstærke udstyr til friluftsliv et globalt brand og kan findes i
over 70 lande. Fjällrävens produktsortiment består af friluftstøj og
-tilbehør til mænd og kvinder samt rygsække, telte og soveposer.

Fjällräven prioriterer at agere ansvarligt over for mennesker, dyr og
naturen samt fremme og fastholde den offentlige interesse i naturen.
Virksomheden står bag to populære outdoor events, Fjällräven Classic
og Fjällräven Polar, som tiltrækker flere tusinde deltagere hvert år.

Produktbilleder i høj opløsning:
www.fjallraven.com/presskit
Ønsker du mere information, så kontakt
venligst:
Pamela Lukunku, 86202075
pamela.lukunku@fenixoutdoor.dk
www.fjallraven.dk
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Fjällrävens mission, er at
inspirere verden til at gå
sammen med naturen.

”

Sådan bevarer vi naturen for fremtiden
Disse værdier leder Fjällräven og holder brandet på rette
vej. Bæredygtighed er dybt indgroet i alle tre principper,
og de er sammenflettet og forbundet. Disse langtidsholdbare produkter (Udvikle) gør folk i stand til at komme ud
i naturen (Inspirere) og med mere tid tilbragt udendørs er
det mere sandsynligt, at de vil beskytte miljøet (Handle).
Det hele starter med udstyret – jakker, bukser, trøjer,
t-shirts og rygsække – så det er der, rejsen begynder, med
bæredygtigt design.

Fjällrävens vision er at blive verdens førende og mest

bæredygtige globale friluftsbrand. Det kræver et sundt,
naturligt miljø, hvorfra vi kan fremskaffe materialer, og
som friluftsentusiaster kan nyde og udforske, hvilket er
stærkt forbundet med Fjällrävens mission om at inspirere
verden til at være i takt med naturen. Fjällräven har tre
ledende principper:
•
•
•

At udvikle slidstærkt, funktionelt og tidløst friluftsudstyr, der holder i mange generationer
At handle ansvarligt over for naturen, mennesker
og dyr
At inspirere og opfordre mennesker til
at opdage friluftslivet samt bevare
og beskytte det.

Løfte
Forever Nature
Friluftsudstyr
og minder, der varer
i generationer.

Vision
Det førende
og mest
bæredygtige globale
friluftsbrand.

Mission
Inspirere verden til
at være i balance
med naturen.
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Verden forbruger

80

milliarder af stykker
tøj hvert år
=

400
%
mere end for
20 år siden

Antallet af gange en beklædnings
genstand bruges, før den kasseres er

faldet med
på 15 år.

%

Design til livslangt slid
Fjällräven blev grundlagt i 1960. Dengang havde folk ikke

tænke på, som har været til stede fra starten og leder alt,
hvad brandet gør.
Men hvordan skaber man et produkt, der holder? Hos
Fjällräven bygger det på fire vigtige designprincipper.

flere jakker, bukser, trøjer og skjorter. Hvert tøjstykke skulle
have flere funktioner og passe til formålet. Uanset hvor
du kigger hen, fra USA og Storbritannien til Tyskland og
Skandinavien, så er forbrugeres udgifter til tøj faldet fra
cirka 10 % af en husstands indtægt til under 5 % i de seneste
50 år1. Samtidig er antallet af tøjstykker, som forbrugere
køber steget støt. I 1930’erne ejede kvinder omkring ni
sæt tøj. I dag har de mindst 302. Og dette merkøb af tøj
er steget hurtigt siden årtusindeskiftet. Mellem 2000 og
2014 er tøjproduktionen fordoblet, og forbrugere har købt,
i gennemsnit, 60 % mere tøj hvert år.3.
Men selvom alle køber mere tøj, beholder de ikke mere
tøj. For to generationer siden købte folk ting, for at de
skulle holde, i dag køber mange “hurtig mode” – tøj, som
er in lige nu, men ikke vil være det om fem måneder, så de
behøver ikke at holde. Analysen Circular Fibres Initiative
viser, at brugen af tøj – antallet af gange et stykke tøj bæres,
før det ender med at samle støv i klædeskabet – på globalt
plan er faldet med 36 % på 15 år4.
Fordi tøj er blevet så billigt at producere, og fordi vores
i stigende grad forbundne verden har gjort det muligt
at øge produktions- og forsendelsestiden så hurtigt, har
befolkningens forhold til tøj ændret sig. Folk “investerer”
ikke længere i et stykke tøj, og det betyder, at de ikke har
noget reelt forhold til det, eller som Fjällräven ynder at
sige, der er ingen “emotionel holdbarhed”.
Et af de mest undervurderede, men vigtigste aspekter
ved bæredygtighed er lang levetid. De bedste produkter
er dem, der holder. Hos Fjällräven er denne tanke så indgroet, at vi ofte glemmer at tale om det. Det er en måde at

Designfilosofi
Høj ydeevne, lav miljøpåvirkning
1. Funktionalitet
Hvad ønsker folk at bruge produktet til? Uanset om det er
langdistance trekking, bjergbestigning eller daglig brug i byen,
er der en grund til, at Fjällräven anbringer den lomme lige
der, og jakken har netop det snit. Hvis et produkt virkelig er
funktionelt, viser det sin værdi igen og igen.
2. Fysisk holdbarhed
Produkter skal holde. Så enkelt er det. Materialer vælges
efter deres evne til at holde til betingelserne på vandrestien. Og
livet. Samtidig skal Fjällräven finde balancen mellem et materiales funktionalitet og effektivitet og dets miljøindvirkning.
3. Emotionel holdbarhed
Det er ikke nok at sikre, at materialer holder i lang tid. Hvis et
produkt ser gammeldags ud efter to sæsoner, har folk ikke lyst
til at gå med det. Så Fjällräven forsøger at skabe tidløst design.
4. Reparationsmuligheder
Slitage er en del af friluftslivet. Fjällräven anerkender dette
og designer med det i tankerne. Og brandet lærer frilufts
entusiaster, hvordan de kan reparere deres tøj.

1
U.S. Bureau Of Labor Statistics - Tracking changes in consumers' spending habits, 1How America Spends Money: 100 Years in the Life of the Family Budget, The Atlantic, 1Institute for Fiscal Studies, Jubilees
compared: incomes, spending and work in the late 1970s and early 2010s, 2Sustain Your Style - What You Don’t Know About Today’s Fashion Industry, 3McKinsey - Style that's sustainable - A new fast-fashion formula,
4
Ellen MacArthur Foundation - A New Textile Economy
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Räven Jacket fra 1982

Christiane Dolva Törnberg, ansvarlig for bæredygtighed hos Fjällräven

Grandma Jacket
I 1982 købte en kvinde ved navn Gerd Dolva en Fjällräven

fysisk holdbare stof, hvis det føles umoderne et år efter, at
man har købt det? Det kræver emotionel holdbarhed, hvis
det skal være et stykke tøj, som du ønsker at beholde og
bruge i rigtig lang tid og måske give videre til den næste
generation.
Fjällrävens fokus på emotionel holdbarhed er tidløshed.
For at skabe et virkelig tidløst produkt kræver det, at man
tænker udover de sædvanlige parametre for bæredygtigt
design, såsom materialevalg og produktionsprocesser. Det
betyder at undgå modetrends, fordi de pr. definition repræsenterer en stil, der er populær på et bestemt tidspunkt.
Hvis et stykke tøj er tidløst, er det en investering værd, fordi
brugen i løbet af dets levetid ikke blot bliver “billigere”
(udgift pr. brug), det stiger faktisk i værdi, efterhånden
som det bliver en del af minder skabt i naturen.

Räven Jacket. Gerd brugte jakken år efter år og skabte
mange minder undervejs, og hun dannede en vedvarende
emotionel forbindelse.
I 2012 skiftede denne forbindelse, da Gerd gav jakken
til sit barnebarn Christiane Dolva Törnberg, som lige var
startet som ansvarlig for bæredygtighed hos Fjällräven.
“Min farmor var forbavset over, at hun ikke blev træt af
jakken”, siger Christiane, “men hun tænkte, at det var fordi
hun havde brugt den i så lang tid og havde så mange gode
minder fra den tid.”
“Jeg kan ikke slippe min farmors jakke. Ikke kun fordi
den er utrolig funktionel, men på grund af den nostalgi,
som den har. Hun var så stolt af at give den videre til mig,
så det føles som om, jeg er ansvarlig for en del af vores arv.”
Hvad glæde har man af et stykke tøj lavet af verdens mest

Problem

Løsning

80 %
af en beklædningsgenstands CO2-aftryk
forekommer i løbet af
produktionen

40 %

af et menneskes tøj bliver
sjældent eller aldrig brugt, og
halvdelen ender på losse
pladsen på mindre end

3 år

Jo mere et produkt bruges, jo
lavere er den miljømæssige
udgift pr. brug. Ved at fordoble
levetiden for et produkt r educeres
dets indvirkning med

50 %
Produkter skal være
fysisk holdbare for at
modstå mange års brug,
men de skal også være

tidløse

for at undgå at blive umoderne

Køb mindre brug længere
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Vi stræber efter at tilbyde
frilufts-udstyr af uovertruffen kvalitet og
funktion og samtidig være på forkanten
af bæredygtighed.
Fjällräven Keb Eco-Shell Jacket

”

Fjällräven Keb Eco-Shell Jacket

Balance mellem funktionalitet og bæredygtighed
Uanset om det er designet til at holde dig varm, tør eller nye materiale var mindre afvisende over for snavs og olie.
kølig, eller en kombination af disse, skal et produkt være Og det pfc-frie dwr var ikke så holdbart som dem, der
funktionelt. Men det er vigtigt at finde en balance mellem indeholder pfc’er. Det var nødvendigt at lære kunderne,
funktionalitet og miljøindvirkning. Et godt eksempel på hvordan de imprægnerer deres eget tøj, så de opretholder
Fjällrävens tilgang til dette, er gennem
funktionaliteten. Fjällräven besluttede,
udviklingen af det pfc-frie åndbare
at disse var kompromisser, som de var
Derfor er PFC’er dårlige
vandtætte stof, Eco-Shell.
villige til at indgå for at udfase disse
PFC’er mistænkes for at være kræftfremFor 10 år siden blev der fundet fluoroskadelige stoffer.
kaldende hos mennesker og er blevet knyttet
carboner (pfcer) hos antarktiske pingI 2012 lancerede de den første
sammen med kræft, nyreskader og fertilitetsproblemer.
viner og arktiske isbjørne. Selvom de
Eco-Shell-kollektion med pfc-fri imlangsigtede virkninger ikke var kendte,
prægnering. Men som med så mange
PFC’er er meget flygtige og kan bevæge
sig over store afstande på flere hundrede
var der tegn på, at pfc’er påvirkede
førstegangsforsøg var resultatet ikke
kilometer gennem luften og selv til meget fjerne
kroppens immun- og hormonsystemer.
perfekt. Imprægneringen holdt ikke
atmosfærer.
Det var nok for Fjällräven. Vi besluttede
så godt som forventet, og tøjet var
PFC’er udgør en sundhedsrisiko for menneat forbyde pfc’er fra alle vores produkikke i stand til at holde folk helt tørre.
sker, hvis de ophobes i drikkevand i niveauer
helt ned til en del pr. billion – svarende til minter. Beslutningen faldt sammen med
Fjällrävens designteam gik tilbage
dre end én teskefuld i vandmængden indeholdt
Fjällrävens mål om at tilføje åndbart
til
tegnebordet og fandt frem til et
i 1.000 svømmebassiner af olympisk størrelse.
vandtæt skaltøj til produktudvalget.
bedre resultat denne gang. Keb EcoPFC’er har en meget lang biologisk halvUdfordringen var at producere et funkShell Jacket vandt adskillige priser og
eringstid – nærmere bestemt tager det vores
krop mere end fire år at udskille halvdelen af
tionelt åndbart vandtæt skalstof uden
satte en ny standard inden for mere
de PFC’er, vi har i kroppens væv på et givent
den bedste vandskyende, men toksiske,
bæredygtigt vandtæt tøj. Fjällräven
tidspunkt.
imprægnering derude: pfc’er.
viste friluftssamfundet, at det er muligt
PFC’er forsvinder aldrig fuldstændigt, de
Produktholdet gik i gang med at
at kombinere bæredygtighed med
ophobes i naturen og finder til sidst tilbage til
os. Forskere har fundet stoffet i fjerne arktiske
udvikle et skalmateriale, der var åndbart
funktionalitet. I 2015 havde Fjällräven
egne, i jord og støv, i fisk og kød, i vævet hos
og vandtæt og anvendte et holdbart
udfaset imprægnering med pfc fra alle
mennesker og i drikkevand.
vandafvisende middel (dwr), der ikke
sine eksisterende produkter og lærte
indeholdte pfc’er. Ved at bruge en
kunderne,
blanding af genanvendt og ny polyester samt en ny im- hvordan de kunne imprægnere
prægneringsbehandling var Fjällräven i stand til at skabe deres skaltøj igen for at opretholde
deres eget navnebeskyttet materiale Eco-Shell. Det var deres funktionalitet.
imidlertid nødvendigt at indgå nogle kompromisser. Det
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G-1000 og Greenland Wax

Fjällräven-dun

Materialepræference
I henhold til CEO Agenda 20195 er de materialer, som et

Ordet præference er vigtigt. Fjällräven vil så vidt muligt
bruge materialer, der er klassificerede som fremragende.
Men det skal også være funktionelt og passe til det t ilsigtede
brug. Det giver ikke mening at vælge et materiale, der er
klassificeret som fremragende, hvis det bliver slidt op, fordi
det ikke er velegnet til den måde, forbrugerne anvender
det på.

brand vælger at bruge, ansvarlige for op til to tredjedele
af brandets indvirkning på miljøet med hensyn til vand,
energi, forbrug af landområde, udledninger og affald. Den
samme rapport siger, at man ved at udskifte traditionel
bomuld med økologisk bomuld kan spare “op til 90 % af
det ferskvand og 62 % af den energi, der bruges i øjeblikket”.
Kort sagt, så er det ikke kun, hvordan man gør tingene,
men også hvilke materialer man bruger.
Fjällrävens kernemateriale er G-1000. Det har e ksisteret
næsten fra virksomheden blev grundlagt. Det blev oprindeligt
lavet af åndbart og behageligt bomuld med slidstærk og let
polyester. Dette tætvævede stof kunne derefter vokses og
tilpasses til forskellige vejrforhold. Det var langtidsholdbart
og alsidigt. Og det forblev uændret i flere årtier. Indtil der
kom bedre valgmuligheder frem, dvs. G-1000 Eco.
“For nogle af de materialer, som vi bruger, har vi ikke
altid et klart bedre alternativ”, forklarer Christiane. “Men
sommetider er der alternativer, der er klart bedre med hensyn til bæredygtighed. Økologisk bomuld og genanvendt
polyester er to af disse materialer. Så for os er G-1000 Eco et
“første skridt” med hensyn til mere bæredygtige materialer.”
Men hvordan beslutter man, hvad der er bedre? Fjällräven
bruger en liste over Foretrukne materialer og fibre samt en
kemisk vejledning. Disse redskaber hjælper Fjällräven med
at klassificere forskellige typer materialer, så de kan opveje
funktionalitet mod bæredygtighed for fortsat at bevæge sig i
den rigtige retning. Materialer klassificeres fra fremragende
til OK, med en kategori i bunden for “fibre og kemikalier,
der ikke må bruges”, såsom angorauld og pfcer.
“Intet materiale er perfekt. De har alle en indvirkning”,
forklarer Christiane. “Derfor kalder vi det vores liste over
foretrukne materialer, ikke en liste over bæredygtige materialer. Vi vælger et materiale, der er bedre, end det der
blev brugt før.”

Start ved begyndelsen
En anden del af Fjällrävens overordnede tilgang til bæredygtighed er sporbarhed. Hvis du ved, hvor materialet kommer
fra, kan du lettere finde ud af, under hvilke forhold det var
produceret. En af Fjällrävens mest succesrige historier med
hensyn til sporbarhed – faktisk en af friluftsbranchens bedste historier om bæredygtighed6 – er Fjällrävens Dunløfte.
Inden indførslen af Dunløfte betød lange produktionskæder, at Fjällräven ikke vidste nøjagtigt, hvor deres
dun kom fra. Så for at sikre, at ingen fugle led overlast,
besluttede Fjällräven at kigge nærmere på forsyningskæden
for dun. Efter mange års arbejde var resultatet Fjällrävens
Dunløfte, anset som det bedste og mest gennemsigtige i
friluftsbranchen.
Fjällrävens Dunløfte blev lanceret i 2014 og dækker alt
fra sporbarhed til dyrevelfærd. Fjällräven har etableret en
produktionskæde med strenge og
gentagne kontroller af dets
leverandører og underleverandører. Fuglenes
velfærd er en topprioritet, og det betyder
ingen plukning eller tvangsfodring
Etisk produceret dun af
den højeste kvalitet.
af levende fugle.
I kraft af vores 40 års omfattende erfaring
Fjällrävens dun er
inden for arbejde med dun har vi formået at etablere
en unik, sporbar produktionskæde med strenge kriterier
faktisk et biprodukt

Fjällrävens
Dunløfte

og kontroller fastsat for alle involverede leverandører og
underleverandører. Det betyder, at når du køber et dunprodukt fra os, kan vi garantere, at det indeholder
100 % sporbare, etisk producerede dun af
den højeste kvalitet.
fjallraven.com/downpromise

Global Fashion Agenda - CEO Agenda 2019, 6Four Paws - Cruelty Free Down Challenge
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Christiane Dolva Törnberg, ansvarlig for bæredygtighed hos Fjällräven

Fjällräven sporbar uld

meget i løbet af de sidste par år om uld som et materiale,
og om hvordan vi indkøber det”, forklarer Christiane. “Vi
har ikke valgt den nemmeste vej til at lære mere om uld.
Men den er virkelig unik.”
Men hvad med udledninger? Både Brattlandsgården
i Sverige og de gårde, der arbejder med ZQ Wool, drives
holistisk, hvilket er med til at forbedre jordkvaliteten og
binde kulstof.
“Fåredrift klarer sig ofte meget dårligt med hensyn til
deres CO2-aftryk. En stor del af aftrykket kommer fra
ødelæggelse af naturen. Normal fåredrift betyder, at store
flokke afgræsser små græsområder intenst. Den nedbrudte
jord absorberer mindre CO2”, forklarer Christiane. “Holistisk fåredrift bruger mindre kunstgødning og pesticider,
men det forbedrer også kvaliteten af græsset og jorden.
Får flyttes hyppigt rundt for at give græsset og jorden en
chance for at restituere sig, og kulstof indkapsles i jorden
og græsset. Det er en del af en stor cyklus, der forsøger at
gendanne balancen.”
Når vi taler om cyklusser, så bevæger Fjällräven sig mod
en mere cirkulær økonomi, og affaldscyklusser er en stor
del af dette.

fra kødindustrien, hvilket betyder, at “affald” genanvendes.
Alt sammen med en garanti for, at Fjällräven kun bruger
dun af den højeste kvalitet i sine produkter.

Fra dun til uld
Et andet materiale, der stammer fra
dyr, som Fjällräven er særligt glad
for, er uld. Og ligesom for dun er
sporbarhed et vigtigt aspekt med
hensyn til at kontrollere dyrevelfærd
og miljøindvirkning.
Fjällräven anvendte, hvad de vidste
om dun, og startede en todelt tilgang
til sin forsyningskæde for uld. Det første skridt var at finde
en leverandør, som delte deres værdier vedrørende naturen
og dyr, og som kunne levere de mængder og kvaliteter,
som Fjällräven ønskede. Denne partner var ZQ Wool i
New Zealand.
ZQ Wool akkrediterer og arbejder med fårebrug i New
Zealand og Australien og sikrer uldens levering, kvalitet
og integritet. Med de sikrer først og fremmest dyrevelfærd
og miljømæssig og økonomisk bæredygtighed.
Den anden mulighed var langt mere direkte. Fjällräven
indgik et samarbejde med en lille gård i nærheden af Åre i
Sverige, kaldet Brattlandsgården. Gården ligger så tæt på,
at Fjällrävens medarbejdere kan besøge og holde øje med
fårene. Og selve fårene er en unik race kaldet Jämtlandsfår.
De fleste får i Sverige opdrættes enten for deres uld eller
deres kød, ikke begge dele. Det er fordi, de avles med
henblik på den bedste kvalitet i forhold til den ene eller
anden egenskab. Som noget helt unikt rammer Jämtlandsfår den perfekte kombination af dette. Ulden har en fin
kvalitet, og fårene kan stadig anvendes som slagtedyr, når
de bliver gamle.
“En stor del af pilotprojektet med Brattland var at hjælpe
os med at harmonisere vores globale uldforsyningskæde
for at sikre sporbarhed hele vejen igennem. Og vi har lært
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Alt går i ring
Der er meget store affaldsmængder i beklædningsindustrien.
I henhold til fn køres et vognlæs af tekstiler til afbrænding
eller lossepladser hvert eneste sekund7, og Fashion Revolution siger, at “tekstilaffald forventes at stige med cirka
60 % mellem 2015 og 2030, med yderligere 57 ton affald
genereret årligt, med i alt 148 millioner ton pr. år”8.
I beklædningsindustrien opdeles affald i før og efter
forbrug. Der er overskudsaffald fra fabrikkerne. Der er
affald i form af biprodukter som i eksemplet med kød og
uld omtalt ovenfor. Der er affald fra overskudslager. Og så
er der forbrugere, der kasserer ting fra tøj til plastikflasker.
Men det, som det ene menneske kasserer, kan ofte bruges
af et andet.

UN Environment Programme - Putting the brakes on fast fashion, 8Fashion Revolution - Waste - Is it “really” in fashion?
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Fjällräven Re-Wool

Jämtlandsfår

Fjällräven har inkorporeret flere og flere genanvendte “Jeg siger gerne, at hvis et materiale har påtegningen
produkter i sine stofblandinger. Og ikke kun de indlysende genanvendt, er vi interesserede i det,” siger Christiane.
såsom genanvendt polyester – brugt
“Man skal selvfølgelig se nærmetil at fremstille Re-Kånken for ekre på hvert materiale. Nogle er så
sempel. Men også genanvendt uld,
ressourcekrævende at genanvende,
Vi bevæger os i den rigtige at det ikke er det værd. Men når
der hos Fjällräven kaldes Re-Wool.
Historien om Re-Wool begynder retning på vejen til en fuldt ud kvaliteten og funktionaliteten er god
i Prato, i det nordlige Italien. Det
nok, og indvirkningen er lav nok, så
sporbar global uldforsyning foretrækker vi altid genanvendte
genanvendte uld kommer fra forskellige kilder, fra overskudsuld fra for alle Fjällrävens produkter. materialer.”
trøjer, overskudsgarn, som stadig er
Christiane Dolva Törnberg, ansvarlig for
bæredygtighed hos Fjällräven
på garnspolerne og endda afklip fra
jakkesæt. Det bliver samlet sammen, sorteret efter farve og
kartet op, hvorefter det bliver omdannet til nye produkter.
Et andet overskudsmateriale er uld, der er et biprodukt
fra kødindustrien. Idéen til det, som Fjällräven kalder
Genindvundet uld opstod fra det faktum, at en masse uld
smides væk i Sverige – cirka 100 ton uld går til spilde alene
på øen Gotland. Ulden var lettilgængelig, af god kvalitet og
bæredygtig. Den kan anvendes til mange formål, inklusive
isolering i jakker eller endda til at skabe den nye rygplade
til Fjällrävens prisbelønnede Lappland Hike rygsæk.
Fjällräven bruger også materialer, der genanvendes efter
brug, med genanvendt polyester som det største materiale
målt i volumen. De systemer, der findes til at genanvende
post-forbruger polyester – for det meste fra plastikflasker
– er i dag ret avancerede.
I følge CEO Agenda 2019 “vurderes det, at man ved at
erstatte ny polyester med genanvendt polyester kan reducere
toksiske stoffer med op til 90 %, energiforbruget med 60 %
og udledninger med op til 40 %5,
Fjällräven bruger meget genanvendt polyester i sine
Fjällrävens prisbelønnede Lappland
Hike rygsæk har en innovativ rygplade
materialeblandinger, fra G-1000 Eco til Eco-Shell.
fremstillet af genindvundet uld.

Global Fashion Agenda - CEO Agenda 2019
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Polarræven og dens evne
til at overleve det ekstreme
arktiske klima fascinerede
vores grundlægger, Åke Nordin,
så meget, at han o
 pkaldte sin
friluftsvirksomhed efter dyrets
svenske navn – F
 jällräven.

Natlejr ved floden Tjäktjajåkka, Kungsleden, Sverige

Polarræven – Fjällrävens navnebror

Bedre sammen
Fra design til produktion, salg til endt brug – bæredygtighed

nings- og skotøjsvirksomheder og ngoer. Sammen deler
de informationer og bedste fremgangsmåder med det
formål at reducere beklædningsindustriens miljømæssige
og sociale indvirkninger.
I 2013 blev Fjällräven medlem af Fair Labor Association fla)10. Ligesom sac er fla en organisation med mange
interessenter, men dens fokus er på at fremme arbejderes
rettigheder og forbedre arbejdsforholdene på globalt plan.
Det har gjort Fjällräven i stand til at forbedre sin tilgang til
brug af etisk forsvarlige indkøb rundt om i verden.
Så er der FN's Global Compact, som Fjällräven har
tilmeldt sig, som er et partnerskab mellem virksomheder
og De Forenede Nationer. Medlemmer forpligter sig til at
tilrette deres drift og strategier efter 10 universalt anerkendte
principper vedrørende menneskerettigheder, arbejdskraft,
anti-korruption og miljøet.

opnås kun ved at arbejde sammen. Fra at skabe tætte og
langvarige relationer med leverandører til at lære kunderne,
hvordan de reparerer og passer på deres udstyr – Fjällräven
tror på den fælles indsats.
Efterhånden som Fjällräven er vokset og er blevet mere
international i løbet af årene, både med hensyn til produktion og salg, har de søgt at bevare relationer og arbejde på
at uddanne deres eksisterende leverandører, i stedet for
konstant at lede efter nye. Fjällräven har været i stand til
at opnå dette, fordi de altid har udset sig leverandører, der
deler deres syn på miljøet og kvalitet.

Fællessprog
Når det er sagt, er det nødvendigt at have et fællessprog, der
definerer den delte vision, om at sætte naturen i centrum af
alting, for at sikre, at alle arbejder mod det samme mål på
en strømlinet måde. Det er her Fjällrävens Adfærdskodeks
kommer ind i billedet.
Dette dokument er grundlaget for, hvordan Fjällräven
driver forretning, og er ikke til forhandling. Det er baseret
på Fair Labor Associations Adfærdskodeks for arbejdspladsen og
dækker menneskerettigheder, dyrevelfærd, miljøbeskyttelse,
bæredygtig udvikling og anti-korruption.

The Arctic Fox Initiative

Samarbejde i stedet for konkurrence
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Sustainable Apparel Coalition, 10Fair Labor Association
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AT I V E

Fjällräven arbejder ikke blot sammen med sine leverandører. Virksomheden arbejder også sammen med sine
konkurrenter, fordi bæredygtighed handler ikke om
konkurrence. Nogle af de største navne inden for og tæt
på friluftsbranchen arbejder sammen som et team om at
forbedre arbejdsforholdene, reducere miljøindvirkningen
og udrydde dårlig praksis og korruption.
Fjällräven er en del af Sustainable Apparel Coalition
(koalitionen for bæredygtig beklædning) (sac)9, en brancheomfattende gruppe af mere end 80 ledende beklæd-

TI

Fjällräven samarbejder ikke kun med leverandører og
store aktører i branchen. De samarbejder også med deres
kunder, almennyttige organisationer, forskere
og kunstnere i den faste overbevisning, at vi
i sandhed er bedre sammen.
Det hele startede med et lille dyr fra det
nordlige Sverige, som er Fjällrävens navnebror. Polarræven var – og er stadig – et truet
dyr i Skandinavien. Jagten på polarræven
truede dens eksistens, og i de tidlige 90’ere
X I NI
var den tæt på at være udryddet. Et
FO
hold forskere ved Stockholm Universitet, anført af Professor Anders
Angerbjörn, forsøgte at hjælpe
denne ydmyge lille ræv med at
blive genetableret i vildmarken.
I 1994 besluttede Fjällrävens
grundlægger, Åke Nordin, at støtte

Jo mere tid vi tilbringer
i naturen, jo mere ønsker vi
at beskytte den.

Fjällräven Classic Sverige

   Fjällräven Classic USA

Angerbjörns forskning og udbrede kendskabet til polarrævens
skæbne. Status i dag er, at der er mere end 300 polarræve,
som lever vildt i Skandinavien.
I 2018 ønskede Fjällräven at udvide sit støttearbejde,
udover projektet med polarræve, også at inkludere andre
miljørelaterede mærkesager. Virksomheden havde ikke
de praktiske ressourcer selv, men der var andre derude,
som gjorde deres del, og Fjällräven var i stand til at hjælpe
økonomisk. Så i 2019 lancerede Fjällräven The Arctic Fox
Initiative, som støtter almennyttige projekter og organisationer, der hjælper med at bevare naturen eller gøre flere
mennesker i stand til at nyde naturen. Læs mere om Artic
Fox Initiative og dets projekter her.

Eventet blev en succes og plantede et frø. Fjällräven tænkte,
at hvis de gjorde vandring mere tilgængelig for folk, ville
flere være i stand til at deltage, og de ville inspirere andre
til at følge efter, indtil der ville blive skabt et helt fællesskab
af vandrere, som ikke bare ville nyde naturen, men også
ville beskytte den.
I dag afholdes Fjällräven Classic events flere forskellige
steder i hele verden, og tilsammen tiltrækker de tusindvis
af entusiastiske vandrere, både begyndere og erfarne.
Fjällräven Classic er ikke en konkurrence eller et løb. Det
er en mulighed for at være sammen med andre vandrere
og nyde sit livs vandretur. Du kan læse mere om Fjällräven
Classic her.
Mens Fjällräven Classic handler om at dele de simple
glæder ved vandring, handler Fjällräven Polar om oplysning
og opleve naturens kræfter. Fjällräven Polar er et 300 km
langt hundeslæde-event gennem Skandinaviens arktiske
egne. Tilgængeligheden er begrænset, og adgang kan
kun opnås gennem en konkurrence. Og konkurrencen er
lige så barsk som det arktiske vintervejr, men resultatet er
livsforandrende. Dette event handler om at vise verden,
gennem en udvalgt gruppe på 24-30 deltagere, at med det
rette udstyr og den rette viden samt en positiv indstilling,
kan alle nyde selv de barskeste forhold i naturen. Det
handler om at værdsætte alle naturens sider, fordi uden
udfordringerne ville der ikke være nogen belønninger. Du
kan læse mere om Fjällräven Polar her.

Uden naturen er vi intet
Kernen i bæredygtighed er konceptet lang levetid, både
fysisk og emotionelt. Hvis en kunde føler en forbindelse til
og værdsætter et solidt fremstillet produkt, er han eller hun
mere tilbøjelig til at passe på det og bruge det i mange år. Og
det samme gælder for det naturlige miljø som for produkter.
En undersøgelse i 2017 11 viste, at børn, som leger udenfor,
er mere tilbøjelige til at værdsætte og beskytte naturen,
når de bliver voksne. Desuden er det bevist, at vi har godt
af naturen. En undersøgelse i 2019 udgivet i Nature12 viste,
at 120 minutter udendørs om ugen øger vores sundhed og
velbefindende. Videnskaben er først nu ved at forstå noget,
som vi alle har følt i lang tid: Naturen er ikke blot fysisk
vigtig, den er psykisk vigtig for menneskers overlevelse.
I 2005 afholdt Fjällräven sit første trekkingevent: F
 jällräven
Classic bragte flere hundrede ligesindede vandrere fra hele
landet sammen for at gå og campere i vildmarken i det
nordlige Sverige.
Idéen kom direkte fra Fjällrävens grundlægger, Åke Nordin. Han havde altid været inspireret af det dramatiske og
betagende landskab i de svenske fjelde og ønskede, at andre
skulle udforske de samme landskaber, og endnu vigtigere,
mærke den samme følelse af frihed ved at tilbringe et par
dage på vandreruten. Der var tale om Kungsleden (Kongens
sti), en tur på 110 km fra Nikkaluokta til Abisko.

Hundeslæde-eventyret Fjällräven Polar

Catherine Broom - Exploring the Relations Between Childhood Experiences in Nature and Young Adults’ Environmental Attitudes and Behaviours,
Mathew P. White et al. - Spending at least 120 minutes a week in nature is associated with good health and wellbeing
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Tjäktja-højfjeldet, Kungsleden, Sverige

Keep on trekking
I dag: Fjällrävens sortiment spænder lige fra daglig be-

bination af udvikling, handling og inspiration kan udvikle
sig inden for planetens nødvendige begrænsninger for
bæredygtig udvikling.
Efterhånden som virksomheden bevæger sig fremad, ser
den på materialeudvikling, forbedrede produktionsmetoder,
muligheden for at leje udstyr og yderligere uddannelse for
at udstyre dens kunder med de værktøjer, de skal bruge til
at bevare deres udstyr og naturen omkring sig.
Fjällräven er nået langt, men er ikke fremme endnu. Men
kommer de det nogensinde? Vil nogen af os nogensinde
tænke, “så, det var det, nu er vi færdige”, når det drejer sig
om bæredygtighed? Eller er der altid plads til forbedring.
Som Åke Nordin sagde: “vi har vandret i over 50 år nu. Jeg
håber, at vi aldrig når frem”. Bæredygtighed er en rejse,
ikke en destination. Men det er en rejse, som Fjällräven
forpligter sig til at fortsætte.

klædning til at nyde afslappede ture i naturen, og videre
til en kollektion med henblik på bjergbestigning med
bæredygtighed inkorporeret i hvert eneste aspekt i sortimentet. Procentvis for hele sortimentet var 60 % af alt
polyester genanvendt, og 70 % af al bomuld økologisk i
2019. 100 % af Fjällrävens vandafvisende behandling er
pfc-fri. Al uld er mulesing-fri, 42 % er sporbar, og 24 % er
enten genanvendt eller genindvundet*. Udledninger, som
ikke kan udryddes, bliver kompenseret.
I morgen: Bæredygtighed handler om balance. Den rene

definition af bæredygtig udvikling imødekommer vores
behov i dag på en måde, som ikke går på kompromis med
fremtidige generationers evne til også at imødekomme
deres behov. Fjällräven tror på, at de gennem deres kom1968
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2019
Bergshell

…. fortsætte rejsen med CSR-mål indtil 2025:
- 100 % sporbarhed for alle materialer.
- 25 % reduktion af energiforbrug på alle
produktionsanlæg.
- 25 % reduktion af udledninger fra transport.
- 100 % grøn energi.
- 30 % reduktion af scope 3-udledninger.
- 30 % reduktion af udledninger fra alle events.

