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Er moet
een manier zijn.
Fjällräven-oprichter Åke Nordin

DUURZAAMHEID BIJ FJÄLLRÄVEN
Ontwerpen voor toekomstige generaties
Als outdoor bedrijf zijn we ons wel degelijk bewust van
het feit dat alles wat we doen een impact heeft op de wereld om ons heen en de mensen en dieren die er wonen.
Daarom doen we er alles aan om onze milieuvoetafdruk
zo klein mogelijk te houden.
We houden rekening met de
impact op het milieu in onze
ontwerpen, bij de keuze voor
een bepaald materiaal, en als
we besluiten waar we onze
kleding en uitrusting laten
maken.
Maar dit is niet eenvoudig.
We weten dat we zeker niet perfect zijn. We moeten compromissen sluiten, we zeggen soms ‘nee’ als we ‘ja’ willen
zeggen. We hebben fouten gemaakt, en zullen deze blijven
maken. Maar we proberen hiervan te leren; we innoveren
en passen ons aan. We nemen nooit zomaar genoegen
met dingen. We gaan nooit op onze lauweren rusten en
ontspannen met de gedachte dat we het al goed genoeg
doen. De term ‘ruimte voor verbetering’ zit er bij iedereen
bij Fjällräven ingebakken.
We hebben echter al heel wat bereikt. Onze Donsbelofte
voor dierenwelzijn via 100% traceerbaarheid is al sinds 2014
actief. We zijn pfc-vrij sinds 2015. In 2019 werd 61% van ons

materiaal beoordeeld als goed en uitstekend, grotendeels
omdat het ofwel biologisch, gerecycled of volledig traceerbaar
is. We zijn onderdeel van de Fair Labor Association en het
UN Global Compact. En we ontwerpen natuurlijk al sinds
1960 voor levenslang gebruik,
het meest belangrijke, maar
vaak minder besproken aspect
van duurzaamheid.
Een goed gedragen jas heeft
veel herinneringen. Het is ook
beter voor het milieu. Wij ontwerpen onze producten om
een leven lang mee te gaan,
misschien zelfs meerdere levens lang als de klant een product goed onderhoudt. We gebruiken stevig en duurzaam
materiaal. We maken producten die eenvoudig gerepareerd
kunnen worden. En we ontwerpen kledingstukken die
niet uit de mode raken.
We gebruiken altijd de overtuiging van onze oprichter,
Åke Nordin, als richtlijn. Hij zei: ‘er is altijd een manier’.
We doen alles aan het stimuleren en ontwikkelen van meer
duurzame outdoorkleding en -uitrusting waar mensen
generaties lang van kunnen genieten.
Deze press kit biedt meer informatie over de manier
waarop we bij Fjällräven omgaan met duurzaamheid.
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Alles dat we doen heeft een
impact op de wereld om ons
heen en de mensen en dieren
die hierin wonen.

In 1960 richtte Åke Nordin Fjällräven
op in zijn kelder in Örnsköldsvik, in
het noorden van Zweden. Vandaag
de dag is de tijdloze, functionele en
duurzame outdooruitrusting van het bedrijf wereldwijd bekend en
is Fjällräven in meer dan 70 landen vertegenwoordigd. Het productaanbod van Fjällräven bestaat uit outdoorkleding en accessoires

voor dames en heren, evenals rugzakken, tenten en slaapzakken.
Fjällräven streeft ernaar verantwoordelijk om te gaan met mensen,
dieren en de natuur en moedigt mensen aan om de natuur op andere
wijze te ervaren. Het bedrijf is initiatiefnemer van twee populaire
outdoorevenementen, de Fjällräven Classic en de Fjällräven Polar,
die jaarlijks duizenden deelnemers trekken.

Productafbeeldingen in hoge resolutie:
www.press.fjallraven.com
Voor meer informatie kun je contact opnemen met:
Philipp Kloeters, +49 8139 8023-21
philipp.kloeters@fjallraven.se
www.fjallraven.com
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Fjällräven’s mission
is to inspire the world
to walk with nature.

”

Zorgen dat de natuur behouden blijft
De visie van Fjällräven is om het meest hoogwaardige en
duurzame outdoormerk ter wereld te worden. Dit vereist
een gezonde natuurlijke omgeving waar materiaal vandaan
kan worden gehaald en waar outdoorenthousiastelingen
van kunnen genieten en op ontdekkingstocht kunnen
gaan. Dit past bij de missie van Fjällräven om de wereld
te inspireren om samen met de natuur op pad te gaan.
Fjällräven heeft drie leidende principes:

•
•
•

Deze waarden zijn leidend voor Fjällräven en zorgen dat het
merk op het rechte pad blijft. Duurzaamheid is onderdeel
van alle drie deze waarden en ze zijn onmiskenbaar met
elkaar verbonden. Deze duurzame producten (Ontwikkelen)
stellen mensen in staat om de natuur in te gaan (Inspireren) en als ze meer tijd in de buitenlucht doorbrengen, is
het waarschijnlijker dat ze de natuur willen beschermen
(Handelen). Het begint met de uitrusting, zoals de jassen,
broeken, truien, T-shirts en rugzakken. Dat is waar de reis
begint. “Met een duurzaam ontwerp.”

Het ontwikkelen van duurzame, functionele en tijdloze
outdooruitrusting die generaties meegaat
Verantwoord handelen ten opzichte van de
natuur, mensen en dieren
Het inspireren en stimuleren van mensen om het leven in de buitenlucht
te ontdekken en dit te behouden
en beschermen.

Belofte
Eeuwige natuur
Outdooruitrusting
en herinneringen die
generaties meegaan.

Visie
Het meest
hoogwaardige en
duurzame wereldwijde
outdoormerk.

Missie
De wereld inspireren om
samen met de natuur op
pad te gaan.
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De wereld consumeert

80

miljard kledingstukken
per jaar
=

400%
meer dan

20 jaar geleden
Het aantal keren dat een kledingstuk
wordt gedragen voordat het wordt
weggegooid is

afgenomen met
in 15 jaar.

%

Ontwerpen voor een leven lang
Fjällräven is opgericht in 1960. In die tijd hadden mensen niet

meegaat. De beste producten gaan het langst mee. Het is
een manier van denken die we altijd hebben gehad en die
de leidraad vormt in alles dat het merk doet.
Maar hoe maken we eigenlijk een product dat lang
meegaat? Bij Fjällräven komt dit neer op vier belangrijke
ontwerpprincipes.

meerdere jassen, broeken, truien en shirts. Elk kledingstuk
moest multifunctioneel en doelgericht zijn. Waar je ook
kijkt, van de VS en het VK tot Duitsland en Scandinavië,
de consumentenuitgaven aan kleding zijn gedaald van 10%
van het huishoudelijk inkomen naar minder dan 5% in de
afgelopen halve eeuw1. In de tussentijd is de hoeveelheid
kleding die klanten kopen gestaag toegenomen. In de jaren
30 hadden vrouwen ongeveer 9 outfits. Tegenwoordig
hebben ze er minimaal 302. En deze grote hoeveelheden
kledingstukken is snel toegenomen aan het begin van het
millennium. Tussen 2000 en 2014 is de kledingproductie
verdubbeld en hebben consumenten, gemiddeld, elk jaar
60% meer kleding gekocht3.
Hoewel iedereen meer koopt, bewaren ze niet meer.
Twee generaties geleden kochten mensen dingen die
langer meegingen, tegenwoordig kopen mensen ‘snelle
modeartikelen’ die op dit moment trendy zijn en over een
paar maanden niet meer, dus hoeven ze niet duurzaam te
zijn. Analyse van het Circular Fibres Initiative laat zien dat
het wereldwijde gebruik van kleding, het gemiddelde aantal
keren dat een kledingstuk wordt gedragen voordat het stof
begint vergaren in de kast, met 36% is afgenomen in 15 jaar4.
Omdat het zo goedkoop is geworden om kleding te
produceren en onze steeds meer verbonden wereld het
mogelijk heeft gemaakt om productie- en verzendingstijden aanzienlijk te versnellen, is de relatie van mensen
met kleding veranderd. Mensen ‘investeren’ niet meer in
een kledingstuk, wat betekent dat ze er geen echte band
mee hebben, of zoals Fjällräven het graag zegt: er is geen
‘emotionele duurzaamheid’.
Een van de meest ondergewaardeerde, maar meest
belangrijke aspecten van duurzaamheid is hoe lang iets

Ontwerp
filosofie
Hoge functionaliteit met weinig impact
1. Functionaliteit
Waar gaan mensen het product voor gebruiken? Er is
een reden waarom Fjällräven een vak op een bepaalde
plek plaatst of een jas een bepaalde vorm geeft: zodat het
geschikt is voor het gebruiksdoel, zoals lange wandeltochten,
alpinisme en dagelijks gebruik. Als een product functioneel is,
zal het zichzelf keer op keer bewijzen.
2. Fysieke duurzaamheid
Producten moeten lang meegaan. Zo simpel is het.
Materiaal wordt gekozen voor de capaciteit om bestand te zijn
tegen de uitdagingen die je onderweg tegenkomt. En in het
leven. Tegelijkertijd moet Fjällräven een balans zien te vinden
tussen de functionaliteit en efficiëntie van materiaal met de
impact op het milieu.
3. Emotionele duurzaamheid
Het is niet genoeg om ervoor te zorgen dat materiaal lang meegaat. Als een product er na twee seizoenen gedateerd uitziet,
willen mensen het niet meer dragen. Dus maakt Fjällräven
ontwerpen met tijdloosheid in het achterhoofd.
4. Repareerbaarheid
Slijtage is onderdeel van ontdekkingstochten in de buitenlucht.
Fjällräven accepteert dat en houdt hier rekening mee in de
ontwerpen. En het merk informeert outdoorenthousiastelingen
over hoe ze hun kledingstukken kunnen repareren.

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-jas uit 1982

Christiane Dolva Törnberg, hoofd Duurzaamheid bij Fjällräven

Grandma’s Jacket
In 1982 kocht een vrouw genaamd Gerd Dolva een Fjällräven

na de aankoop ouderwets aanvoelt? Het moet emotionele
duurzaamheid hebben om een kledingstuk te worden dat je
langere tijd blijft gebruiken en dat je misschien doorgeeft
aan de volgende generatie.
De focus van emotionele duurzaamheid bij Fjällräven
is tijdloosheid. Het ontwerpen van een daadwerkelijk tijdloos product vereist goed nadenken over de gebruikelijke
parameters van duurzaam ontwerp, zoals materiaalkeuzes
en productieprocessen. Dit betekent dat modetrends
genegeerd moeten worden, omdat deze per definitie een
stijl zijn die voor een specifieke periode populair is. Als een
kledingstuk tijdloos is, is de investering de moeite waard,
omdat het tijdens de levensduur vanwege herhaald gebruik
niet alleen ‘goedkoper’ (kosten per gebruik) wordt, maar dat
het ook in waarde toeneemt, omdat het onderdeel wordt
van herinneringen die in de natuur zijn gemaakt.

Räven-jas. Jaar na jaar creëerde Gerd vele herinneringen
terwijl ze deze droeg en ze bouwde een blijvende emotionele band op.
In 2012 werd die band doorgegeven, toen Gerd de jas
aan kleindochter Christiane Dolva Törnberg gaf, die net was
begonnen als hoofd duurzaamheid bij Fjällräven.
‘Mijn oma was verbaasd dat ze nooit genoeg had gekregen
van de jas’, zegt Christiane, ‘maar ze dacht dat de reden
hiervoor was dat ze de jas zo lang had gedragen en zoveel
mooie herinneringen had gemaakt tijdens het dragen ervan’.
‘Het is onmogelijk om de jas van mijn oma los te laten.
Niet alleen omdat deze extreem functioneel is, maar ook
vanwege de nostalgische waarde die er in leeft. Ze was zo
trots om deze aan mij te geven, dus ik voel me verantwoordelijk voor een stuk van ons erfgoed.’
Wat is het nut van een kledingstuk dat is gemaakt van
de meest duurzame stof ter wereld, maar dat na een jaar

Probleem

Oplossing

80%

Des te meer een product wordt
gebruikt, des te lager de kosten per
gebruik voor het milieu. Het verdubbelen van de levensduur van een
product verlaagt de impact met

van de kleren van een
persoon worden zelden of
nooit gedragen en de helft
komt terecht op de stort in
minder dan

Producten moeten niet alleen
fysiek duurzaam zijn om
jarenlang gebruik te weerstaan,
maar dat moeten ze ook zijn

van de CO2-voetafdruk
van een kledingstuk
komt voort uit
de productie

40%

50%
tijdloos

3 jaar

om te voorkomen dat ze uit de mode raken

Koop minder draag langer
6

We streven naar het bieden van
outdooruitrustingen van ongeëvenaarde
kwaliteit en functionaliteit, en tegelijkertijd voorop te lopen in duurzaamheid.

”

Fjällräven Keb Eco-Shell Jacket

Fjällräven Keb Eco-Shell Jacket

De balans tussen functionaliteit en duurzaamheid
Een product moet functioneel zijn, ongeacht of het is

paar compromissen moeten sluiten. Het nieuwe materiaal
gemaakt om je warm, droog of koel te houden, of een com- was minder bestendig tegen vuil en olie. En het pfc-vrije
binatie hiervan. Maar er moet een balans worden gevonden dwr was niet zo duurzaam als het materiaal met pfc.
tussen functionaliteit en de impact op het milieu. Een Klanten moesten worden geïnformeerd over manieren voor
perfect voorbeeld van de aanpak van
het her-impregneren van hun eigen
Fjällräven hiervoor is de ontwikkeling
kledingstukken om de functionaliteit
Waarom PFC slecht is
van de pfc-vrije ademende waterdichte
te behouden. Fjällräven besloot dat
Van PFC wordt vermoed dat het
stof, Eco-Shell.
deze compromissen de moeite waard
kankerverwekkend is voor mensen, en het is
Een decennium geleden werden
waren om deze schadelijke stoffen uit
gekoppeld aan leverschade en voortplantingsproblemen.
perfluorcarbon (pfc) gevonden in
de productie te kunnen halen.
pinguïns en ijsberen in het NoordIn 2012 werd de eerste Eco-Shell-
PFC is extreem onstabiel en kan zich
over lange afstanden verplaatsen, zoals vele
poolgebied. Hoewel de effecten voor de
collectie uitgebracht, met pfc-vrije
honderden kilometers door de lucht en zelfs
lange termijn onbekend waren, waren
impregnering. Maar zoals wel vaker
naar de atmosfeer.
er suggesties dat pfc het immuun- en
geldt voor een eerste poging, was het
PFC levert al risico’s op voor de gezondhormoonsysteem van het lichaam zou
resultaat niet perfect. De impregnering
heid van mensen als het zich met een laag
niveau zoals 1 deel per biljoen ophoopt in
beïnvloeden. Dit was de laatste druppel
presteerde niet zo goed als verwacht, en
drinkwater, het equivalent van een theelepel in
voor Fjällräven. Het bedrijf besloot om
het meest belangrijke: de kledingstuk1.000 Olympische zwembaden vol met water.
pfc uit al haar producten te verbannen.
ken hielden mensen niet volledig droog.
PFC heeft een hele lange biologische
Deze beslissing viel samen met het
Het ontwerpteam van Fjällräven
levensduur. Het kost ons lichaam meer dan 4
jaar om de helft van het PFC in ons lichaamsdoel van Fjällräven om een ademende
ging terug naar de tekentafel en maakte
weefsel te verwijderen.
waterdichte shellstof aan haar aanbod
een sterke comeback in de tweede
PFC verdwijnt bijna niet. Het hoopt zich op
toe te voegen. De uitdaging was om
ronde. De Keb Eco-Shell Jacket won
in de natuur en komt uiteindelijk bij ons terug.
een functionele ademende waterdichte
verschillende prijzen en gold als de
Onderzoekers hebben de chemische stof in
afgelegen delen van het Noordpoolgebied,
shellstof te produceren zonder het
nieuwe standaard voor meer duurzain aarde en stof, in vis en vlees, in menselijk
beste waterbestendige, maar giftige
me waterdichte kledingstukken. In
weefsel en in drinkwater gevonden.
impregneermiddel: pfc.
2015 had Fjällräven pfc-impregnatie
Het productteam ging aan de slag
volledig uit alle bestaande producten
met de ontwikkeling van een materiaal dat ademend gehaald en was het bedrijf bezig
en waterdicht is en gebruik maakt van een duurzaam met het infomeren van klanten
waterafstotende stof (dwr), vrij van pfc. Door gebruik over het her-impregneren van
te maken van een combinatie van gerecycled en nieuw shellkleding om te zorgen dat
polyester evenals een nieuwe impregneringsbehandeling, deze de functionaliteit zouden
is Fjällräven erin geslaagd om haar nieuwe gepatenteerde behouden.
materiaal Eco-Shell te maken. We hebben echter wel een
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G-1000 en Greenland Wax

Dons van Fjällräven

Materiaalvoorkeur
Volgens de CEO Agenda 20195, is de keuze voor het materiaal

materialenlijst. We kiezen voor een materiaal dat beter is
dan hetgeen hiervoor werd gebruikt’.
De gedachte achter de voorkeur is de sleutel. Waar
mogelijk, gebruikt Fjällräven materiaal met de beoordeling
uitstekend. Maar dit moet wel passen bij functionaliteit en
het bedoelde gebruik. Het heeft geen nut om een uitstekend
materiaal te kiezen als het snel kan verslijten omdat het niet
past bij de manier waarop klanten het zullen gebruiken.

dat een merk gebruikt verantwoordelijk voor tweederde van
de impact op water, energie, landgebruik, uitstoot en afval.
Hetzelfde rapport meldt dat de overstap van normaal naar
biologisch katoen ‘tot 90% van het verse water en 62% van
de energie kan besparen die op dit moment wordt gebruikt’.
Kort gezegd, het draait niet alleen om hoe dingen worden
gedaan, maar ook met welk materiaal.
Het belangrijkste materiaal van Fjällräven is G-1000.
Dit wordt al sinds het begin gebruikt. Het werd van origine gemaakt van ademend en comfortabel katoen met
duurzaam en licht polyester. Deze dicht geweven stof kon
daarna worden gewaxt en aangepast voor verschillende
weersomstandigheden. Het was duurzaam en veelzijdig.
En het bleef decennialang onveranderd. Totdat betere
opties beschikbaar kwamen, zoals G-1000 Eco.
‘Sommige materialen die we gebruiken, hebben niet
altijd een voor de hand liggend beter alternatief ’, legt
Christiane uit. ‘Maar soms zijn er alternatieven die duidelijk
beter zijn, wat betreft duurzaamheid; biologisch katoen
en gerecycled polyester vallen daar onder. Dus voor ons is
G-1000 Eco “stap één” richting meer duurzaam materiaal.’
Maar hoe beslis je wat beter is? Fjällräven gebruikt
een lijst met voorkeursmaterialen en vezels en een richtlijn
voor chemische stoffen. Deze hulpmiddelen helpen bij het
beoordelen van verschillende soorten materiaal, zodat ze
kunnen zorgen voor een balans met duurzaamheid en
in de juiste richting kunnen blijven bewegen. Materiaal
wordt beoordeel van uitstekend tot oké, met de laagste
categorie ‘gebruik deze vezels en chemische stoffen niet’,
zoals angorawol en pfc.
“Geen enkel materiaal is perfect. Ze hebben allemaal
een impact”, legt Christiane uit. ‘Daarom noemen we het
onze lijst met voorkeursmaterialen, niet een duurzame

Start bij het begin
Een ander onderdeel van het totaalplaatje voor de aanpak
van duurzaamheid van Fjällräven is traceerbaarheid. Als
je weet waar het materiaal vandaan komt, is het gemakkelijker om te ontdekken onder welke omstandigheden
het is gemaakt. Een van de grootste succesverhalen van
traceerbaarheid, een van de beste duurzaamheidsverhalen
van de outdoorindustrie6, is de Donsbelofte van Fjällräven.
Voor de implementatie van de Donsbelofte, betekende
een lange productieketen dat Fjällräven niet precies wist
waar haar dons vandaan kwam. Om er dus er zeker van
te zijn dat de vogels niet slecht werden behandeld bij de
bron, besloot Fjällräven om in meer detail te kijken naar
haar toeleveringsketen voor dons. Na jaren werk was de
Fjällräven Donsbelofte het resultaat. Dit wordt gezien als een
van de beste en meest transparante
van de outdoorindustrie.
De Fjällräven Donsbelofte werd in 2014 gelanceerd en dekt alles van
traceerbaarheid tot
dierenwelzijn. Fjällräven heeft gezorgd
Ethisch geproduceerd dons van
de hoogste kwaliteit.
voor een productieMet behulp van onze 40 jaar uitgebreide ervaring
keten met strikte en
met dons, zijn we erin geslaagd om voor een unieke,

Fjällräven
Donsbelofte

traceerbare productieketen te zorgen met strikte criteria
en controles voor alle betrokken leveranciers en
onderaannemers. Daarom garanderen wij
100% traceerbaar, ethisch geproduceerd dons
van de hoogste kwaliteit als je een donsproduct
bij ons koopt.
fjallraven.com/downpromise

Global Fashion Agenda - CEO Agenda 2019, 6Four Paws - Cruelty Free Down Challenge
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Christiane Dolva Törnberg, hoofd Duurzaamheid bij Fjällräven

Fjällräven traceerbare wol

tussen de twee. De wol heeft een prima kwaliteit en het
schaap kan aan het eind van het leven nog steeds worden
gebruikt voor het vlees.
‘Een belangrijk onderdeel van het Brattlands-pilotproject
was het stroomlijnen van onze wereldwijde toeleveringsketen
voor wol om volledige traceerbaarheid mogelijk te maken.
En in de afgelopen jaren hebben we veel geleerd over wol
als materiaal en waar we het vandaan kunnen halen’, legt
Christiane uit. ‘We hebben niet de meest eenvoudige weg
gekozen voor het vergroten van onze kennis over wol.
Maar het is echt uniek.’
En de uitstoot dan? Zowel de boerderij Brattlandsgården
in Zweden als de boerderijen die samenwerken met ZQ
Wool worden op een holistische wijze beheerd, wat helpt
bij het verbeteren van de kwaliteit van de grond en het
vasthouden van koolstof.
‘Wolboerderijen doen het vaak niet goed op het gebied
van de co2-voetafdruk. Een belangrijk onderdeel hiervan
is de achteruitgang van het milieu. Reguliere schapenboerderijen maken gebruik van grote kuddes die kleine stukken
gras intensief begrazen. Deze verslechterde grond absorbeert minder co2’, legt Christiane uit. ‘Holistisch beheer
minimaliseert echter niet alleen de negatieve aspecten van
schapenboerderijen omdat minder chemische meststoffen
en bestrijdingsmiddelen worden gebruikt, maar heeft ook
een impact op de kwaliteit van het gras en de ondergrond.
Schapen worden regelmatig verplaatst om het gras en de
ondergrond de kans te geven om te herstellen en koolstof
op laten nemen door de ondergrond en het gras. Het is
onderdeel van een grote cyclus die de balans probeert te
herstellen.’
Omdat we het toch over cycli hebben: Fjällräven probeert
richting een meer circulaire economie te bewegen en de
afvalcyclus is hier een belangrijk onderdeel van.

herhaalde controles van de leveranciers en onderaannemers.
Het welzijn van de vogels is een topprioriteit die ertoe leidt
dat ze niet levend worden geplukt en geen dwangvoeding
krijgen. Het dons van Fjällräven is in feite een bijproduct
van de vleesindustrie, dus wordt ‘afvalmateriaal’ op een
nuttige manier gebruikt. Daarnaast wordt gegarandeerd
alleen het allerbeste dons gebruikt in producten.

Van dons naar wol
Wol is een ander belangrijk materiaal
afkomstig van dieren dat een speciaal
plekje heeft in het hart van Fjällräven.
En net als dons is traceerbaarheid een
belangrijk aspect van de controle over
dierenwelzijn en impact op het milieu.
Fjällräven heeft de kennis over dons
gebruikt voor een tweeledige aanpak
voor de toeleveringsketen voor wol.
Het eerste aspect was de zoektocht naar een leverancier
die de waarden voor de natuur en dieren deelde, maar die
de volumes en kwaliteit kon leveren dat het bedrijf wilde.
Het resultaat was de Nieuw-Zeelandse partner ZQ Wool.
ZQ Wool accrediteert en werkt samen met boerderijen in
Nieuw-Zeeland en Australië en draagt zorg voor de voorraad,
kwaliteit en integriteit van wol. Maar het allerbelangrijkste
is dat het zorgt voor dierenwelzijn, en milieugerichte en
economische duurzaamheid.
De tweede optie was dichter bij huis. Fjällräven is een
samenwerkingsverband aangegaan met een kleine boerderij
in de buurt van Åre in Zweden, genaamd Brattlandsgården.
De boerderij ligt dichtbij genoeg om werknemers van
Fjällräven de mogelijkheid te geven om de boerderij te
bezoeken en de schapen te controleren. En de schapen
zijn van een uniek ras, het Jämtlands-schaap.
De meeste schapen in Zweden worden gefokt voor
wol of vlees, niet beiden. Daarom worden ze gefokt voor
optimale kwaliteit van het een of het ander. Het unieke
aan het Jämtlands-schaap is het vinden van de ‘sweetspot’

7

What Goes Around Comes Around
Er is veel verspilling in de kledingindustrie. Volgens de
vn, wordt elke seconde een afvaltruck vol textiel verbrand

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

Jämtlands-schaap

of gedumpt op een stortplaats7, terwijl Fashion Revolution Fjällräven gebruikt ook gerecycled materiaal na gebruik door
verklaart dat ‘de schatting is dat textielafval met 60% zal consumenten, waarvan gerecycled polyester het hoogste
volume heeft. De systemen voor
toenemen tussen 2015 en 2030, met
een aanvullende hoeveelheid van
gerecycled polyester na gebruik door
57 miljoen ton afval elk jaar, tot een
meestal uit plastic
We zijn al een heel eind op consumenten,
totaal van 148 miljoen ton per jaar’8.
flessen, is nu behoorlijk geavanceerd.
weg naar een volledig
In de kleding wordt afval geVolgens de CEO Agenda 2019,
scheiden tussen voor en na gebruik
‘wordt
geschat dat de vervanging
traceerbare wereldwijde
door de consument. Er is overtollig
van polyester door de gerecyclede
toeleveringsketen voor wol versie giftige stoffen met 90%, enerafval van fabrieksvloeren. Er is bijproductafval, zoals in het voorbeeld voor alle Fjällräven-producten. gieverbruik met 60% en uitstoot met
van vlees en wol hierboven. Er is
40% kan verlagen5,
Christiane Dolva Törnberg, hoofd Duurzaamheid bij Fjällräven
niet-verkochte voorraadafval. En dan
Fjällräven gebruikt veel gerecycled
zijn er consumenten die dingen weggooien, van kleding polyester in haar materiaal, van G-1000 Eco tot Eco-Shell.
tot plastic flessen. Maar het afval van een persoon kan de
‘Ik zeg meestal: als er gerecycled staat voor een materiaal,
schat van een ander zijn.
zijn wij erin geïnteresseerd’, zegt Christiane. ‘We moeten
Fjällräven gebruikt steeds meer gerecyclede producten in natuurlijk in detail naar elk materiaal kijken. Sommige
haar stoffen. En niet alleen de meest voor de hand liggende materialen vereisen zoveel middelen om ze te recyclen dat
zoals gerecycled polyester, gebruikt voor Re-Kånken, bij- het niet de moeite waard is. Maar als de kwaliteit en funcvoorbeeld. Maar ook gerecyclede wol, dat Re-Wool wordt tionaliteit goed genoeg zijn en de impact laag genoeg, zou
genoemd bij Fjällräven.
ik zeggen dat gerecycled materiaal altijd de voorkeur heeft.’
Het verhaal van Re-Wool begint in Prato, Noord-Italië.
De gerecyclede wol is afkomstig uit verschillende bronnen, zoals wolresten van truien, draadresten die nog op
het spingaren zitten en zelfs snij-afval van pakken. Het
wordt verzameld, gesorteerd op kleur en versnipperd, en
vervolgens getransformeerd tot nieuwe producten.
Een ander restmateriaal voor consumentgebruik is de wol
die een bijproduct is van de vleesindustrie. Het idee voor wat
Fjällräven Wolresten noemt, komt voort uit het feit dat veel
wol wordt weggegooid in Zweden. Alleen al op het eiland
Gotland wordt ruwweg 100 ton aan wolresten geproduceerd
door boerderijen. De wol was direct beschikbaar, van goede
kwaliteit en duurzaam. Het kan op verschillende manieren
worden gebruikt, inclusief isolatie aan de binnenkant van
De bekroonde Lappland Hike-rugzak
jassen of zelfs als innovatieve achterplaat voor de bekroonde
van Fjällräven met een innovatieve
achterplaat van wolresten.
Lappland Hike-rugzak van Fjällräven.

Global Fashion Agenda - CEO Agenda 2019
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Onze oprichter, Åke
Nordin, was gefascineerd
door de capaciteit van de
poolvos om in het extreme
klimaat van Noordpoolgebied te overleven. Dit
ging zelfs zo ver dat hij zijn
outdoor bedrijf naar de
Zweedse naam van dit dier
vernoemde, Fjällräven.

Nachtkamp bij de Tjäktjajåkka-rivier, Kungsleden, Zweden

De poolvos, de naamgenoot van Fjällräven

Samen staan we sterk
Van ontwerp tot productie, verkoop tot het einde van de

Fjällräven is onderdeel van de Sustainable Apparel Coalition (sac)9, een groep voor de gehele branche die bestaat
uit meer dan 80 toonaangevende kleding- en schoeiselbedrijven en ngo’s. Informatie en beste praktijken worden
met elkaar gedeeld, om samen toe te kunnen werken naar
het verminderen van de milieu- en sociale impact van de
kledingindustrie.
Fjällräven werd in 2013 onderdeel van de Fair Labor
Association (fla)10. Net zoals de sac, is de fla een organisatie met meerdere belanghebbenden, die gericht is op het
stimuleren van de rechten van werknemers en het verbeteren
van werkomstandigheden wereldwijd. Dit heeft Fjällräven
de mogelijkheid geboden om de aanpak voor het gebruik
van ethische grondstoffen wereldwijd te verbeteren.
Daarnaast is er het UN Global Compact, dat Fjällräven
heeft ondertekend. Dit is een samenwerkingsverband tussen
bedrijven en de Verenigde Naties. Leden doen er alles aan
om hun werkzaamheden en strategieën af te stemmen op
10 universeel geaccepteerde principes met betrekking tot
mensenrechten, arbeid, anticorruptie en het milieu.

levensduur, duurzaamheid kan alleen worden bereikt door
samen te werken. Van het smeden van nauwe en langdurige
relaties met leveranciers tot het voorlichten van klanten hoe
ze hun uitrusting kunnen repareren en verzorgen, Fjällräven
gelooft dat alles draait om samenwerking.
Omdat Fjällräven na verloop van jaren steeds internationaler is geworden, op het gebied van productie en
verkoop, heeft het bedrijf geprobeerd om relaties in stand
te houden en te werken aan het voorlichten van bestaande
leveranciers, in plaats van continu op zoek te gaan naar
nieuwe. Het is hierin geslaagd omdat het bedrijf altijd
heeft gezocht naar leveranciers die haar waarden op het
gebied van milieu en kwaliteit delen.

Gemeenschappelijke taal
Dat gezegd hebbende, is een gemeenschappelijke taal, het
definiëren van deze gedeelde visie van de natuurlijk als
middelpunt in alles dat we doen, noodzakelijk om ervoor
te zorgen dat iedereen op een gestroomlijnde manier naar
hetzelfde doel toe werkt. De Gedragscode van Fjällräven
is hier een essentiële factor in.
Dit document vormt de basis van de manier waarop
Fjällräven zaken doet en is niet onderhandelbaar. Dit is
gebaseerd op de Gedragscode voor de werkplek van de Fair
Labor Association en betreft mensenrechten, dierenwelzijn,
milieubescherming, duurzame ontwikkeling en anticorruptie.

Het Arctic Fox Initiatief

Samenwerking, niet concurrentie
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Fjällräven doet meer dan alleen samenwerken met haar
leveranciers. Het bedrijf werkt ook samen met haar concurrenten, omdat er geen concurrentie mag bestaan waar
het duurzaamheid betreft. Enkele van de grootste namen
in de outdoorindustrie en daarbuiten werken samen als
team aan het verbeteren van werkomstandigheden, het
verminderen van de impact op het milieu en het elimineren
van wanpraktijken en corruptie.

TI

Samenwerking gaat verder dan leveranciers en de grootste
spelers van de branche. Fjällräven werkt ook samen met
haar klanten, liefdadigheidsinstellingen, wetenschappers
en artiesten, wat laat zien dat het bedrijf gelooft dat het
altijd beter is als we dingen samen doen.
Het begon met een klein dier uit het Noorden van
Zweden, de naamgenoot van Fjällräven. De poolvos
was, en is, een bedreigde diersoort in Scandinavië.
Deze werd aan het begin van de jaren 90 bijna
uitgeroeid door de jacht en stond aan de rand van
een existentiële crisis. Een team onderzoekers
X I NI
van de Universiteit van Stockholm, onder leiFO
ding van professor Anders Angerbjörn, wilde
deze bescheiden kleine vos helpen bij het
terugvinden van een plekje in de natuur.

Des te meer tijd we doorbrengen in
de natuur, des te belangrijker we het
vinden om deze te beschermen.

Fjällräven Classic Zweden

  Fjällräven Classic VS

In 1994 besloot de oprichter van Fjällräven, Åke Nordin,
om het onderzoek van Angerbjörn te ondersteunen en te
zorgen voor meer bewustzijn van de problemen van de
poolvos. Een flinke stap vooruit naar het heden en er zijn
meer dan 300 poolvossen in het wild in Scandinavië.
In 2018 wilde Fjällräven de steun voor de poolvos uitbreiden
naar andere milieudoelen. Het bedrijf wist dat het niet alles
alleen zou kunnen, en dat er ook anderen zouden zijn die
hun steentje zouden willen bijdragen en Fjällräven was in
de positie om ze financieel te helpen. Dus werd in 2019 het
Arctic Fox Initiatief gelanceerd, dat non-profitorganisaties
en organisaties ondersteunt die bijdragen aan het behoud
van de natuur en het bieden van de mogelijkheid aan meer
mensen om van de natuur te genieten. Je vindt hier meer
informatie over het Artic Fox Initiatief en de projecten die
worden uitgevoerd.

van de Zweedse bergen. Hij wilde dat anderen deze landschappen zouden kunnen ontdekken en, nog belangrijker,
hetzelfde gevoel van vrijheid zouden krijgen van een paar
dagen wandelen over de paden. Dit pad is Kungsleden (het
koningspad), 110 kilometer van Nikkaluokta naar Abisko.
Het evenement was een succes en plantte een zaadje.
Fjällräven dacht dat, als ze trekking meer toegankelijk zouden maken voor iedereen, dat meer mensen zouden willen
meedoen en dat ze anderen zouden kunnen inspireren om
mee te doen, om uiteindelijk een complete gemeenschap
wandelaars te creëren die niet alleen dol zouden zijn op
de buitenlucht, maar het ook zouden willen beschermen.
Vandaag de dag worden wereldwijd Fjällräven Classic-evenementen gehouden op locaties over de hele wereld, die
gezamenlijk duizenden enthousiaste wandelaars aantrekken,
zowel beginners als ervaren wandelaars. Fjällräven Classic
is geen competitie of race. Het is een kans om in gesprek te
gaan met andere wandelaars en te genieten van wandeling
om nooit te vergeten. Je vindt hier meer informatie over
Fjällräven Classic.
De Fjällräven Classic draait in dit opzicht om het delen
van het eenvoudige plezier van trekking. De Fjällräven Polar
draait daarentegen om voorlichting en het ervaren van de
kracht van de natuur. De Fjällräven Polar is een avontuur
van 300 km op een hondenslee door het Scandinavische
poolgebied. Beschikbaarheid is beperkt en deelname is
alleen mogelijk via competitie. En de concurrentie is net
zo zwaar als het winterweer in het poolgebied, maar de
uitkomst kan een leven veranderen. Dit evenement is om
te laten zien, via een selecte groep van 24-30 deelnemers,
dat iedereen met de juiste uitrusting en kennis, en een
positieve houding, zelfs de zwaarste omstandigheden in de
buitenlucht aankan. Het draait om het waarderen van alle
facetten van de natuur, omdat je jezelf niet kunt belonen als
je geen uitdagingen aangaat. Je vindt hier meer informatie
over de Fjällräven Polar.

Zonder de natuur zijn we niets
De kern van duurzaamheid is het idee van een lange levensduur, fysiek en emotioneel. Als een klant een band en
waardering voelt met een hoogwaardig product, is de kans
groter dat ze er goed voor zorgen en het in de toekomst
blijven gebruiken. En zoals dat geldt voor producten, geldt
dat ook voor de natuurlijke omgeving. Een studie11 in 2017
kwam tot de conclusie dat de kans groter is dat kinderen
die buitenspelen een band hebben met de natuur en deze
willen beschermen als ze volwassen zijn. En daarnaast is
het bewezen dat de natuur goed voor ons is. Een studie
gepubliceerd in 2019 over de natuur concludeerde dat 120
minuten per week goed is voor onze gezondheid en welzijn.
De wetenschap begint nog maar net te ontdekken wat we
eigenlijk allang hadden gevoeld: de natuur is niet alleen
fysiek essentieel, deze is ook psychologisch essentieel voor
het overleven van de mens.
In 2005 hield Fjällräven haar eerste trekkingevenement:
de Fjällräven Classic bracht een paar honderd gelijkgestemde
wandelaars uit het hele land bij elkaar voor het wandelen
en kamperen in de wildernis van Noord-Zweden.
Het idee kwam direct van de oprichter van Fjällräven,
Åke Nordin. Hij heeft altijd de inspiratie gevoeld van de
dramatische landschappen en de adembenemende omgeving

Het avontuur op een hondenslee,
de 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 Plateau, Kungsleden, Zweden

Blijf wandelen
Vandaag: Het aanbod van Fjällräven gaat van alledaagse

de noodzakelijke grenzen van duurzame ontwikkeling
van de planeet.
Richting de toekomst blijft het bedrijf op zoek naar
materiaalontwikkeling, verbeterde productiemethodes,
de mogelijkheid tot het huren van uitrusting en extra
voorlichting om haar klanten de hulpmiddelen te geven
die ze nodig hebben om hun uitrusting en de natuur om
ze heen te behouden.
Fjällräven is ver gekomen, maar het bedrijf is er nog niet.
Zal dat ooit het geval zijn? Zullen we ooit denken, ‘dat is
het dan, we zijn klaar’, wat duurzaamheid betreft? Of is
er altijd ruimte voor verbetering? Zoals Åke Nordin heeft
gezegd, ‘we zijn nu al vijftig jaar bezig met deze wandeltocht. Ik hoop dat we nooit aan het einde zullen komen’.
Duurzaamheid is een reis, geen bestemming. Maar het is
een reis waar Fjällräven gewoon mee door wil blijven gaan.

kleding voor een ontspannend uitje in de natuur tot
een collectie voor het beklimmen van bergen, altijd met
duurzaamheid in gedachten. In 2019 was 60% van al het
polyester gerecycled en 70% van al het katoen biologisch.
100% van de waterafstotende behandelingen zijn pfc-vrij.
Al de wol is mulesing-vrij, 42% is traceerbaar en 24% is
ofwel gerecycled of bestaat uit wolresten Uitstoot die niet
kan worden geëlimineerd wordt gecompenseerd*.
Morgen: Duurzaamheid draait om balans. De zuivere

definitie van duurzame ontwikkelingen is de capaciteit om
nu te voldoen aan onze behoeften op een manier die geen
inbreuk pleegt op de capaciteit van toekomstige generaties
om te voldoen aan hun behoeften. Fjällräven is van mening
dat het bedrijf zich via een combinatie van ontwikkeling,
handelen en inspiratie kan blijven ontwikkelen binnen
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….voortzetting van het traject met toekomstige
CSR-doelen tot en met 2025:
- 100% traceerbaarheid van het materiaal.
- 25% verlaging van energieverbruik in alle activiteiten.
- 25% verlaging van uitstoot van transport.
- 100% groene energie.
- 30% verlaging van scope 3 uitstoot.
- 30% verlaging van uitstoot van alle evenementen.

