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Fjällräven og bærekraft

“

Det må
finnes en vei.
Fjällrävens grunnlegger, ÅkeNordin

BÆREKRAFT I FJÄLLRÄVEN
Designer for generasjonene som kommer
Vi driver med friluftsliv, og vi er helt bevisst på at alt vi gjør

har en innvirkning på verden rundt og menneskene og
dyrene som bor her. Derfor gjør vi vårt beste for å begrense
miljøavtrykket så mye som mulig. Vi tar hensyn til miljø
påvirkning i desigprosessen,
og når vi velger materialer og
produksjonssted for klær og
utstyr fra Fjällräven.
Det er likevel enklere sagt
enn gjort. Vi vet godt at det
er en lang vei å gå. Vi inngår
kompromisser hele tiden. Noen ganger må vi si «nei» når vi
gjerne vil si «ja». Vi har gjort feil, og vi kommer fortsatt til å
gjøre feil, men vi forsøker å lære av disse feilene. Vi fornyer
oss og tilpasser oss. Vi gjør ikke noe halvveis. Aldri lener
vi oss tilbake, og tenker at det vi gjør er bra nok. Uttrykket
«rom for forbedring» er dypt forankret i Fjällräven.
Likevel har vi fått til en del allerede. Fjällrävens dunløfte
sørger for dyrenes velferd med 100 % sporbarhet, og ble
innført allerede i 2014. Vi har vært uten pfc siden 2015. I
2019 ble 61 % av alle materialene vi bruker klassifisert som

bra og svært bra – først og fremst fordi de er økologiske,
resirkulerte eller helt sporbare. Vi er medlemmer av Fair
Labor Association og FNs Global Compact. Samtidig har vi
også alltid laget klær og utstyr for generasjoner – den største,
men likevel minst omtalte delen
av bærekraft – siden 1960.
En godt brukt jakke har
mange gode minner. Den er
også bedre for miljøet. Vi lager
produkter for langvarig bruk – og
hvis du tar godt vare på tingene
fra Fjällräven – så varer de hele livet, forhåpentligvis i flere
generasjoner. Vi lager produkter som er enkle å reparere.
Og vi lager plagg som aldri går av mote.
Vi følger overbevisningen til Fjällrävens grunnlegger,
Åke Nordin, om at «det må finnes en vei». Vi satser alltid
på veien videre og ny utvikling av mer bærekraftige klær
og utstyr til friluftsbruk. Det skal være til glede i generasjoner fremover.
Dette pressesettet gir en innføring i hvordan vi forvalter
bærekraft i Fjällräven.

“

Alt vi gjør påvirker verden
rundt oss og menneskene
og dyrene som bor her.

I 1960 grunnla Åke NordinFjällräven
i kjelleren, hjemme i Örnsköldsvik i
Nord-Sverige. I dag har selskapets
tidløse, funksjonelle og slitesterke
friluftsutstyr en global tilstedeværelse og finnes i over 70 land.
Fjällrävens produktutvalg består av klær og tilbehør til friluftsliv
for både kvinner og menn, så vel som ryggsekker, telt og soveposer.

Fjällräven prioriterer ansvarlighet overfor mennesker, dyr og natur
og oppmuntrer til opprettholdelse av generell interesse for friluftsliv.
Selskapet er initiativtaker på to populære friluftsarrangementer,
Fjällräven Classic og Fjällräven Polar. Disse tiltrekker seg tusenvis
av deltakere hvert år.
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Fjällrävens misjon er
å inspirere verden til å
gå med naturen.

”
Hold naturen i gang for alltid

Fjällrävens visjon er å bli den beste og mest bærekraftige

D
 isse verdiene guider Fjällräven og holder merkevaren på
rett spor. Bærekraft er integrert i alle tre verdier, og de er
sammenflettet og henger sammen (Utvikle) tilrettelegger
for bruk av naturen (Inspirere) og mer tid til friluftsliv gir
større sannsynlighet for at brukeren vil verne om naturen
(Handle). Det begynner med utstyret – jakker, bukser,
gensere, t-skjorter, og ryggsekker – så det er hvor reisen
begynner, med bærekraftig design.

globale merkevaren innen friluftsliv. Til dette trenger vi
et sunt og naturlig miljø å hente materialer fra, som også
skal være til glede for friluftsentusiaster - dette henger tett
sammens med Fjällrävens misjon om å inspirere verden til
å følge naturen. Fjällräven har tre veiledende prinsipper:
•
•
•

Vi utvikler varig, funksjonelt og tidløst utstyr til
friluftsbruk for generasjoner.
Vi handler varsomt i naturen og tar vare på mennesker
og dyr.
Vi inspirerer og oppfordrer andre til å
oppdage og ta vare på friluftslivet.

Løfte
Naturen for alltid
Utstyr til friluftsbruk
og minner for
generasjoner.

Visjon
Verdens beste
og mest bærekraftige
globale merkevare for
friluftsliv.

Misjon
Inspirere verden
til å følge naturen.
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Verden forbruker

80

milliarder
klesplagg hvert år
=

400%
mer enn for
20 år siden

Antall ganger et plagg
brukes før det kastes er

redusert med
på 15 år.

%

Vi lager klær og utstyr for generasjoner
Fjällräven ble grunnlagt i 1960. Den gang eide ikke folk

å prate om det, men den har vært med siden begynnelsen
og er en veiviser for alt vi gjør.
Så stiller vi likevel spørsmålet: Hvordan går det an å
lage klær som varer? I Fjällräven koker vi dette ned til fire
elementære grunnprinsipper for design.

flest så mange jakker, bukser, gensere og skjorter. Hvert
plagg skulle nyttes til flere typer bruk. I alle land, fra USA
til Storbritannia, fra Tyskland til Skandinavia, er forbrukernes utgifter til klær gått ned fra 10 % til 5 % det siste halve
århundret1. Samtidig kjøper forbrukere stadig flere plagg.
På 1930-tallet eide de fleste kvinner omtrent ni antrekk. I
disse dager har de minst 30 antrekk i garderoben2. Denne
sløsingen med klær er justert kraftig opp siden starten av
det nye århundret. Fra 2000 til 2014, ble produksjonen av
klær doblet, og forbrukere kjøpte 60 % flere plagg for hvert
år i gjennomsnitt 3.
Selv om folk flest kjøper mer, tar vi ikke vare på mer av
det vi kjøper. For to generasjoner siden kjøpte vi ting som
skulle vare, mens i dag er det moten som styrer sunn fornuft.
Det gjelder gjerne plagg som er dagens mote, men ikke
like trendy om noen måneder. Derfor trenger heller ikke
disse plaggene å vare. Analysen fra Circular Fibres Initiative
peker på at det globale klesforbruket – antall ganger et plagg
brukes i gjennomsnitt før det ender opp som støvsamler i
garderoben – er redusert med 36 % på 15 år4.
Det er nemlig billigere å produsere klær i en stadig mer
sammenkoblet verden med stadig kortere produksjonstid
og raskere forsendelser. På den måten er forholdet til klær
endret. I dag «investerer» vi ikke like mye i et plagg, og har
derfor heller ikke et nært forhold til det. «Den følelsesmessige
varigheten er utgått på dato», sier Fjällräven.
Den ofte oversette siden av bærekraft, er varighet. De
beste produktene er nemlig de som varer. Denne tankegangen er så godt forankret i Fjällräven at vi ofte glemmer

Designfilosofi
Høy funksjonalitet, lav miljøpåvirkning
1. Funksjonalitet
Hvordan kommer produktet til å brukes? Uansett om det er
lange turer, fjellklatring eller hverdagsbruk i byen, så er det en
grunn til hvorfor Fjällräven plasserer lommene akkurat der og
former jakken akkurat sånn. Hvis et produkt er virkelig funksjonelt, vil det bevise seg selv igjen og igjen.
2. Fysisk varighet
Produkter bør vare. Så enkelt er det.
Materialvalget baseres på hvor godt de fungerer i
tøft terreng. Og ellers i livet. Samtidig må Fjällräven
balansere funksjonaliteten og tilstrekkeligheten til et
materiale med den reelle miljøpåvirkningen.
3. Følelsesmessig varighet
Det skal mer til enn at materialene varer i lang tid.
Hvis et produkt ser utdatert ut etter et par sesonger, legger
de aller fleste det fra seg. Derfor tenker Fjällräven tidløst
når vi designer nye produkter.
4. Reparasjonsevne
Daglig slitasje hører med til friluftslivet. Fjällräven aksepterer
dette og lager ting etter det. Vi tilbyr også opplæring til friluftsentusiaster om reparasjon av plaggene fra Fjällräven.

1
U.S. Bureau Of Labor Statistics – Sporer endringer i forbrukervaner, 1How America Spends Money: 100 Years in the Life of the Family Budget, The Atlantic, 1Institute for Fiscal Studies, Jubilees
sammenlignet: inntekt, forbruk og arbeid på slutten av 1970-tallet og begynnelsen av 2010-tallet, 2Sustain Your Style – What You Don’t Know About Today’s Fashion Industry, 3McKinsey – Bærekraftig stil – den nye
formelen for bruk-og-kast, 4Ellen MacArthur Foundation – A New Textile Economy
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Räven Jacket fra 1982

Christiane Dolva Törnberg, Head of Sustainability i Fjällräven

Grandma Jacket
Hva er poenget med at et plagg er laget av verdens mest
slitesterke materiale hvis det føles utdatert etter ett år?
Det må ha følelsesmessig varighet for å bli et plagg du vil
ta vare på, bruke over lang tid og kanskje overlate til neste
generasjon.
Tidløshet er nøkkelen til følelsesmessig varighet i
Fjällräven. Det krever nye tanker om materialvalg og
produksjonsprosesser for bærekraftig utforming av et helt
tidløst produkt. Videre gjelder det å styre unna døgnfluer
i motebildet fordi det gjerne er populært i et kortere tidsrom. Det er verdt å investere i et tidløst plagg fordi det blir
«billigere» for hvert bruk med lengre levetid (kostnad per
bruk), og det blir ikke bare billigere. Faktisk øker et slikt
plagg i verdi mens minnene skapes i naturen.

En dame ved navn Gerd Dolvakjøpte i 1982 en Fjällräven

Räven Jacket. Denne fikk hun glede av i mange år, og
ettersom minnene ble flere, etablerte hun en langvarig
følelsesmessig forbindelse til dette plagget.
I 2012 ble forbindelsen overført da Gerd overlot jakken
til barnebarnet Christiane Dolva Törnberg, som akkurat
hadde begynt i jobben som leder for bærekraft i Fjällräven.
«Det overrasket bestemor at jeg ikke ble lei av jakken», sier
Christiane, «men hun tenkte det var fordi hun selv brukte
den i så mange år og hadde mange gode minner fra den».
«Det er umulig for meg å kvitte meg med bestemors
jakke. Ikke bare fordi den er veldig funksjonell, men også
fordi den har en nostalgisk verdi. Bestemor var så stolt da
jeg overtok jakken, og jeg føler et ansvar for å ta vare på en
del av det som engang var».

Problem

Løsning

80 %
av CO2 avtrykket til et
plagg i en produksjon

40 %

av klærne i de fleste garderober
blir sjeldent eller aldri brukt, og
halvparten ender opp som avfall
etter mindre enn

Jo mer et produkt blir brukt, jo
lavere er miljøkostnadene per
bruk. Et produkt med dobbelt
så lang levetid reduserer miljøbelastningen med

50 %
Produkter må være
slitesterke for å tåle
årelang bruk, men det
må de også være

tidløs
tre år
Kjøp mindre bruk mer
for å henge med på moten
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Vi satser stort på
friluftsutstyr av høy kvalitet og
funksjon mens vi leder an
for bærekraft.
Keb Eco-Shell Jacket fra Fjällräven

”

Keb Eco-Shell Jacket fra Fjällräven

Balansen mellom funksjonalitet og bærekraft
U
 ansett om et produkt er designet for å holde deg varm, tørr,

seg at et par kompromisser måtte til. Dette nye materialet
sval, eller en kombinasjon av dette må det være funksjonelt. var mindre motstandsdyktig mot skitt og olje. I tillegg var
Men det bør finnes en balanse mellom funksjonalitet og dwr mindre slitesterk uten pfc. Kundene måtte læres opp
miljøpåvirkning. Et perfekt eksempel på dette er Fjäll- i hvordan de kunne impregnere plaggene sine på nytt for
rävens tilnærming til dette gjennom
å bevare funksjonaliteten. Fjällräven
utviklingen av det pfc-frie, pustende
bestemte at dette var kompromisser
Hvorfor er PFC
og vanntette materialet Eco-Shell.
vi var villige til å inngå for å fase ut
en dårlig greie?
PFC kobles til karsinogenese i mennesker,
For 10 år siden ble fluorkarbon (pfc)
disse skadelige stoffene.
som har vært knyttet til kreft, nyreskader og
funnet i pingviner fra Antarktis og
I 2012 lanserte Fjällräven den første
fertilitetsproblemer.
isbjørner i Arktis. Til tross for ukjente
Eco-Shell-kolleksjonen med impregPFC er svært omskiftelige og kan forflytte
langtidseffekter, kom det på bordet at
nering uten pfc. I likhet med mange
seg over store avstander på flere hundre
kilometer gjennom luften og selv til fjerne
pfc påvirker kroppens immunforsvar og
førstegangsforsøk var heller ikke dette
atmosfærer.
hormoner. Dette var nok for Fjällräven,
resultatet perfekt. Impregneringen
PFC utgjør en helserisiko for mennesker
og pfc ble fjernet fra alle selskapets profungerte ikke så godt som forventet;
hvis det akkumulerer i drikkevann ned i små
dukter. Denne avgjørelsen passet med
plaggene var ikke helt vanntette.
nivåer som én del per billion. Det tilsvarer
mindre enn en teskje i vannmengden til 1000
Fjällrävens mål om å legge til skallplagg
Fjällrävens designavdeling gikk
svømmebassenger i olympisk størrelse.
i produktkolleksjonen. Utfordringen
tilbake til tegnebordet og kom tilbake
PFC har veldig lang biologisk halveringstid
ble å produsere et funksjonelt, pustende
sterkere i andre runde. Keb Eco-Shell
– det tar kroppene våre mer enn fire år å
og vanntett skallmateriale uten bruk
Jacket fikk mange priser og det ble satt
skylle ut halvparten av all PFC som til enhver
tid befinner seg i vevene.
av den vanntette, men mest giftige
en ny standard for mer bærekraftige
impregnering på markedet: pfc.
vanntette plagg. Vi viste friluftsmiljøet
PFC forsvinner aldri helt. Det hoper
seg opp i naturen og finner tilbake til oss
Produksjonsavdelingen gikk i gang
at det går an å kombinere bærekraft
etterhvert. Forskere har sett kjemikaliet i fjerne
med å lage et skallmateriale. Det skulle
med funksjonalitet. Innen 2015 hadde
deler av Arktis, i jord og støv, i fisk og kjøtt, i
menneskelig vev og i drikkevann.
være pustende, vanntett og ta i bruk vanFjällräven faset ut impregnering med
navstøtende (dwr), uten pfc. Fjällräven
pfc fra alle produktene i produksjon.
fikset oppgaven og fikk et nytt, eget
Videre ble kundene lært opp i hvordan
materiale fremstilt av en blanding av resirkulert polyester de kunne impregnere skallplagg på
og ny polyester, sammen med en ny impregneringsmetode. nytt for å bevare funksjonaliteten.
Det nye materialet fikk navnet Eco-Shell. Likevel viste det
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G-1000 og Greenland Wax

Fjällräven dun

Materialpreferanse
Ifølge CEO Agenda for 2019 står5 av materialene i pro-

mulig bruker Fjällräven materialer vi rangerer som svært
bra. Dette må likevel henge sammen med funksjonalitet
og intensjon for bruk. Det er ikke noe poeng i å velge et
materiale som er rangert svært bra hvis det slites ut fordi
det egentlig ikke egner seg til tiltenkt bruk.

duksjonen til en merkevare for opptil to tredjedeler av
miljøbelastningen ved forbruk av vann, energi, landmasse,
utslipp og avfall. Rapporten forteller videre at «opptil 90 %
ferskvann og 62 % energi som forbrukes per i dag» reduseres
ved overgang fra vanlig bomull til økologisk bomull. Det
handler med andre ord ikke bare om hva du gjør med ting,
men også hvilke materialer du bruker.
Fjällrävens hjørnestein er materialet G-1000. Det har
vært med siden starten. Opprinnelig ble det fremstilt av
pustende og komfortabel bomull med slitesterk og lett
polyester. Det tettvevde materialet ble videre vokset og
tilpasset til ulike værforhold. Det var langvarig og allsidig
i bruk. I mange år forble materialet uendret. Frem til bedre
muligheter dukket opp. Stikkordet er G-1000 Eco.
«Noen av materialene har ikke alltid et bedre alternativ», forklarer Christiane. «Andre ganger er det slik at det
finnes alternativer som helt klart er bedre for bærekraften,
og økologisk bomull og resirkulert polyester er to av disse
materialene. Så for oss er G-1000 Eco «det første trinnet»
for mer bærekraftige materialer».
Hvordan finner du ut hva det beste er? Fjällräven følger en
liste over foretrukne materialer og fibre og retningslinjer for
kjemiske stoffer. Dette er nyttig for å balansere forskjellige
typer materialer mellom funksjonalitet og bærekraft, og
fortsette videre på rett vei. Materialer rangeres fra svært
bra til helt OK. Vi har også en bunngruppe som vi kaller
«ikke bruk disse fibrene og materialene». Dette gjelder
angora og pfc.
«Ingen materialer er perfekte. De påvirker miljøet alle
sammen», utdyper Christiane. «Det er derfor vi sier listen
over foretrukne materialer, ikke den bærekraftige listen.
Vi velger alltid et materiale som er bedre enn det forrige».
Tankegangen følger det foretrukne. I den grad det er

Vi tar det fra begynnelsen
Sporbarhet er den andre delen av det store bærekraftbildet
i Fjällräven. Hvis du vet hvor materialet kommer fra, er det
enklere å vurdere produksjonsforholdene. En av Fjällrävens
største suksesshistorier om sporbarhet, også en av friluftbransjens største seire for bærekraft6, er Fjällrävens dunløfte.
Før vi innførte dunløftet, medførte de lange produksjonslinjene at Fjällräven mistet noe oversikt over dunkilden.
Det var for verne om fuglene ved kilden at Fjällräven tok
avgjørelsen om å se nærmere på leveringskjeden for dun.
Etter flere års innsats var resultatet Fjällräven Down Promise. Det var ansett som friluftsbransjens beste og mest
transparente miljømerke.
Fjällräven Down Promise lanserte i 2014 og omfatter
alt fra sporbarhet til dyrevelferd. I dag har Fjällräven en
produksjonskjede med strenge og gjentatte kontroller av
leverandører og underleverandører. Vi setter fuglenes velvære
først, og det betyr nei til fjærplukking av levende fugler
og nei til tvangsforing. Faktisk er
Fjällrävens dun et biprodukt
av kjøttindustrien. På den
måten forvaltes «avfall»
på en god måte til enhver tid med garanti
om at kun den beste
dunen brukes i våre
Etisk produsert dun
av høyeste kvalitet
produkter.

Fjällräven
Dunløfte

Vi har tross alt 40 års erfaring fra dunproduksjon
og denne lange erfaringen har gitt oss en enestående, sporbar
produksjonskjede med strenge kriterier for drift og kontroller av
leverandørene og underleverandørene. Det betyr at når du kjøper
et dunprodukt fra Fjällräven, garanterer vi 100 % sporbar, etisk
produsert dun av høyeste kvalitet.
fjallraven.com/dunløfte

Global Fashion Agenda – CEO Agenda 2019, 6Four Paws – Cruelty Free Down Challenge
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Christiane Dolva Törnberg, Head of Sustainability i Fjällräven

Fjällräven og sporbar ull

Fra dun til ull

Store deler av avtrykket kommer fra miljøskader. Ordinær
sauedrift er gjerne store beiteflokker på små gressflekker.
Dårlig jordsmonn absorberer mindreCO2», forklarer
Christiane. Den helhetlige driften reduserer derimot de
negative aspektene av sauedrift ved mindre bruk av kjemisk gjødsel og plantevernmidler, men også kvaliteten på
gresset og jordsmonnet blir bedre. Sauene flyttes gjerne
rundt for bedre fornyelse av gress og jordsmonn og bedre
karbonbevaring i jordsmonn og gress. Alt er en del av den
store syklusen for å gjenskape balansen».
Og i den forbindelse går Fjällräven i retning av en mer
sirkulær økonomi, og avfallssykluser er en stor del av det.

Fjällräven er også spesielt glad i ull.
Som med dun, er sporbarheten viktig
for å sikre god kontroll av dyrenes
velferd og den generelle miljøpåvirkningen.
Fjällräven utnyttet kunnskapen om
dun og kjørte i gang med en todelt
tilnærming til forsyningskjeden for ull. Først gjaldt
det å finne en leverandør med felles verdier for miljøet og
dyrenes velferd, som også innfridde forventningene til volum
og kvaliteter. Partneren ble ZQ Wool basert i New Zealand.
ZQ Wool akkrediterer og samarbeider med gårder i
hele New Zealand og Australia og sikrer forsyninger av
ull, kvalitet og integritet. ZQ Wool setter dyrenes velferd,
miljøet og økonomisk bærekraft aller først.
Den andre tilnærmingen var mye mer hands on. Fjällräven inngikk partnerskap med en liten gård nær Åre i
Sverige, Brattlandsgården. Gården ligger nær nok til at
Fjällrävens egne folk kan stikke innom og se til de helt
enestående sauene – jämtlandssauen.
I dag ales nemlig flertallet av Sveriges sauer opp for
ull eller kjøtt – ikke begge deler – for å få toppkvalitet på
det ene eller andre. Jämtlandssauen representerer derimot
optimalpunktet mellom disse to. Ullen har en fin kvalitet
og sauen kan fremdeles nyttes til kjøtt.
«Vi strømlinjeformet den globale forsyningskjeden av
ull for å sikre sporbarhet over hele linja. Det ble en viktig
del av pilotprosjektet Brattlandsgården. I disse årene lærte
vi masse om ull, som et materiale, og hvordan vi henter det
inn», forklarer Christiane. «Vi har ikke valgt den enkleste
veien for å lære mer om ull, men det er en helt ny vei».
Hva så med utslipp? Både Brattlandsgården i Sverige og
gårdene som samarbeider med ZQ Wool driver etter holistiske prinsipper. Dette gir bedre jordsmonn og langsiktig
fjerning av karbondioksid.
«Oppdrift av ull skårer ofte dårlig på CO2-avtrykk.

7

Man høster som man sår
Avfallsmengdene i klesindustrien er enorme. Ifølge FN
tilsvarer mengden tekstilavfall, som dumpes eller brennes,
en hel søppelbil hvert sekund7, mens det ifølge Fashion
Revolution «beregnes at tekstilavfall vil øke med omtrent
60 % i perioden 2015 til 2030 med 57 millioner tonn ekstra
avfall hvert år. Dette utgjør totalt 148 millioner tonn per år»8.
I klesindustrien skiller vi mellom avfall før og etter forbrukere. Det finnes restavfall fra fabrikkgulv. Det finnes
avfall fra biprodukter, som i eksempelet over fra kjøtt- og
ullproduksjon. Det finnes usolgt avfall internt. I tillegg
kaster forbrukere ting, fra klær til plastflasker. Likevel – det
kan bli gull av gråstein.
Fjällräven bruker flere og flere resirkulerte produkter i
materialene. Ikke bare de soleklare valgene, som resirkulert
polyester – det du finner i Re-Kånken, for eksempel. Resirkulert ull er også med i det vi i Fjällräven kaller Re-Wool.
Historien om Re-Wool starter i Prato, Nord-Italia. Der
hentes den resirkulerte ullen inn fra forskjellige kilder;
restull fra gensere, restgarn på nøste og til og med materialrester fra gamle dresser. Det hele samles, fargesorteres
og kardes før omforming til nye produkter.
Enda et restmateriale fra produksjonen er ull som er et
biprodukt fra kjøttindustrien. Ideen bak Fjällrävens gjen-

FNs miljøprogram – Mindre bruk-og-kast-mote, 8Fashion Revolution – Avfall: Er det «virkelig» på mote?
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Fjällräven Re-Wool

Jämtlandssau

vunnet ull kom fra det faktum at store mengder ull kastes
i Sverige – grovt regnet utgjør dette 100 tonn ullavfall bare
fra gårdene på øya Gotland. Denne
ullen er godt tilgjengelig, holder høy
kvalitet og er bærekraftig. Den er
allsidig og kan brukes til isolering i Vi er på rett vei mot sporbar,
jakker og brukes sågar til å lage den global forsyning av ull for alle
nyskapende ryggplaten til Fjällrävens
Fjällrävens produkter.
prisvinnende Lappland Hike ryggsekk.
Christiane
Dolva Törnberg, Head of Sustainability i Fjällräven
Fjällräven bruker også resirkulerte
materialer fra førproduksjon med
hovedvekten av volumet på resirkulert polyester. Systemene
vi har for resirkulering av polyester fra førproduksjon –
vanligvis fra plastflasker – er nå rimelig avanserte.
Ifølge CEO Agenda fra 2019, vil utbytte av polyester med
dens resirkulerte makker redusere giftige stoffer med opptil
90 %, energiforbruk med 60 % og utslipp med opptil 40 %5,
Fjällräven bruker en stor andel resirkulert polyester i
materialene, fra G-1000 Eco til Eco-Shell.
«Jeg sier gjerne at hvis et materiale nevnes i samme
åndedrag som resirkulert, er det av interesse for oss», sier
Christiane. «Så klart må du vurdere ethvert materiale nøye.
Enkelte krever så mange ressurser for resirkulering at det
egentlig ikke er verdt det. Når kvaliteten og funksjonaliteten likevel er god nok og miljøbelastningen er liten nok,
tenker jeg at resirkulerte materialer alltid er å foretrekke.»

Global Fashion Agenda – CEO Agenda 2019
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Fjällrävens prisvinnende Lappland Hike
Backpack leveres med en nyskapende
ryggplate, fremstilt av gjenvunnet ull.



Fjällrävens grunnlegger, Åke
Nordin lot seg begeistre av
fjellrevens evne til overlevelse
under ekstreme arktiske
forhold. Derfor oppkalte han
bedriften etter dens svenske
navn – Fjällräven.

Leirsted om kvelden ved elven Tjäktjajåkka, Kungsleden, Sverige

Fjellreven – som i Fjällräven

Bedre sammen
Fra utforming til produksjon, fra salg til sluttbruk, vi me-

I 2013 meldte Fjällräven seg inn i Fair Labor Association
(flc)10. I likhet med sac er fla en organisasjon med flere
interessenter, men fokuset er fremming av arbeideres rettigheter og bedre arbeidsforhold på verdensbasis. Som et
resultat har Fjällräven fått en bedre tilnærming til etiske
innkjøp i hele verden.
Så er det også FNs Global Compact som Fjällräven støtter.
Det er et partnerskap mellom bedrifter og Forente nasjoner. Medlemmer må samsvare drift og strategier med ti
universelt aksepterte grunnregler for menneskerettigheter,
arbeidsliv, anti-korrupsjon og miljøet.

strer bærekraft gjennom godt samarbeid. Fjällräven tror
på god samhandling via nære og langvarige forhold med
leverandører og gjennom opplæring av kunder i reparasjon
og god bevaring av utstyret.
I takt med veksten til et større og mer internasjonalt
Fjällräven over årene, med hensyn til produksjon og salg,
satser vi på bevaring av relasjoner og opplæring av eksisterende leverandører istedenfor stadige nye forbindelser.
Vi har klart dette fordi vi alltid har prioritert leverandører
med delte verdier for miljøet og kvalitet.

Arctic Fox Initiative
Samspill handler om mer enn leverandører og de store
kjempene i bransjen. Fjällräven samspiller også med
kunder, veldedige organisasjoner, forskere og kunstnere.
Dette understreker at vi er sterkere sammen.
Alt dette begynte med et lite dyr fra Nord-Sverige,
Fjällräven på svensk. Fjellreven var den gang – og er
fremdeles – en truet dyreart i Skandinavia. Hard jakt førte
til at fjellreven ble nesten utryddet, og på begynnelsen av
1990-tallet var bestanden omtrent borte. En gruppe forskere ved Stockholms universitet, under ledelse
av professor Anders Angerbjörn, ville hjelpe
denne beskjedne lille reven tilbake til naturen.
I 1994 bestemte Fjällrävens grunnlegger
Åke Nordin at han ville støtte denne forskningen fra Angerbjörn spre kunnskap om
fjellrevens vanskelige situasjon. Vi spoler
frem til i dag, og nå lever det over 300
fjellrever ute i naturen i Skandinavia.
OX I N I
F
I 2018 utvidet Fjällräven støtten
til fjellreven til andre miljøsaker.
Fjällräven kunne ikke klare alt
alene, men vi visste at det var
andre der ute som gjorde sin del,
og vi kunne bidra med økonomisk

Vi tror på lagarbeid.
Vi tror ikke på konkurranse

CTIC

AR

∫
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Bærekraftig koalisjon i klesbransjen, 10Fair Labor Association
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AT I V E

Fjällräven samarbeider ikke bare med sine leverandører.
Vi samspiller også med konkurrentene. Det lønner seg
nemlig ikke å konkurrere mot hverandre i bærekraft. Flere
av friluftsbransjens største navn samarbeider om forbedring
av arbeidsforhold, mindre miljøbelastning og utryddelse
av brudd på forskrifter og korrupsjon.
Fjällräven er en del av Sustainable Apparel Coalition
(sac)9, en bransjegruppe som omfatter mer enn 80 store
selskaper innen klær og sko og frivillige organisasjoner.
Gruppen deler informasjon og beste arbeidspraksis for å
redusere miljøabelastningen og forbedre sosiale forhold
i klesbransjen.

TI

Vi snakker samme språk
Det er nemlig helt nødvendig med delte verdier og klare
visjoner for å komme i havn med et felles mål om naturen
i sentrum uten for mange humper i veien. Det er her Fjällrävens etiske retningslinjer kommer inn i bildet.
Dette dokumentet styrer Fjällrävens forretninger, og
det står fjellstøtt. Retningslinjene baseres på Fair Labor
Associations Workplace Code of Conduct og tar for seg menneskerettigheter, dyrevelferd, miljøbeskyttelse, bærekraftig
utvikling og anti-korrupsjon.

Jo mer tid vi bruker
i naturen, jo mer bryr vi oss
om å verne om den.

Fjällräven Classic Sverige

   Fjällräven Classic USA

støtte. Derfor ble Arctic Fox Initiative lansert i 2019 for å
støtte veldedige prosjekter og organisasjoner som fremmer
bevaring av naturen og at flere kan bruke tid på å glede
seg over naturen. Finn ut mer om Arctic Fox Initiative og
prosjektene her.

I disse dager gjennomføres det flere storstilte turer i regi
av Fjällräven Classic globalt, og når flere tusen engasjerte
turgjengere, både ferske og mer drevne entusiaster. Fjällräven Classic er ikke en konkurranse. Det er ei heller et
løp. Fjällräven Classic er en mulighet til å være sammen
med andre turgjengere og glede seg over en tur for livet.
Du finner ut mer om Fjällräven Classic her.
Mens Fjällräven Classic handler om den enkle turopplevelsen i felleskap, dreier Fjällräven Polar seg om opplæring
og opplevelse av kraften i naturen. Fjällräven Polar er et
300 km langt eventyr i hundeslede gjennom den arktiske
delen av Skandinavia. Det er begrenset med plasser og
kun adgang via en konkurranse. Fjällräven Polar er like vill
som den arktiske vinteren, men opplevelsen forandrer liv.
Dette arrangementet handler om å vise verden, gjennom
en utvalgt gruppe av 24–30 deltakere, at med riktig utstyr,
kunnskap og positiv holdning, kan alle komme nær selv
den strieste naturen. Det handler om å verdsette alle sider
av naturen, for uten naturens utfordringer blir det heller
ikke belønning for strevet. Du finner ut mer om Fjällräven
Polar her.

Uten naturen er vi ingenting
Kilden til bærekraft er fysisk og følelsesmessig varighet.
Skulle en forbruker bli glad i og verdsette et vellaget produkt,
er det mer sannsynlig at han eller hun ivaretar produktet
og bruker det i fremtiden. Det som gjelder for produktene,
gjelder også i naturen. I en undersøkelse fra 201711 kom det
fram at barn som leker mer ute setter mer pris på naturen i
voksen alder. Utover det har naturen vist seg å være god for
oss. I en undersøkelse fra 2019, publisert i Nature12, viste det
seg at 120 minutter ute i uken i frisk luft styrker helse og
velvære. Først i disse dager viser forskningen noe vi alle har
følt lenge; naturen er mer enn et fysisk nødvendig behov,
den er også psykisk viktig for menneskets overlevelsesevne.
I 2005 gikk Fjällrävens første arrangement for turgåere av
stabelen: Fjällräven Classic samlet sammen et par hundre
likesinnede turentusiaster fra hele landet til tur og camp i
villmarken nord i Sverige.
Ideen kom fra Fjällrävens grunnlegger, Åke Nordin, som
alltid har latt seg inspirere av det dramatiske landskapet
og den blendende naturen i de svenske fjellene. Han ville
at flere skulle få oppleve det samme landskapene og, enda
mer, den frihetsfølelsen du får etter et par dagers tur ute i
naturen. Stedet var Kungsleden (Kongeveien), 110 kilometer
lang fra Nikkaluokta til Abisko .
Den storstilte turen var vellykket, og den fikk et frø til å
spire. Fjällräven tenkte at hvis turer til fots er tilgjengelig
for folk flest, får flere være med, og flere ville inspirere andre
til å følge etter frem til et helt samfunn kan glede seg over
naturen, og verne om den også.

Eventyret i hundeslede, Fjällräven Polar

Catherine Broom – Exploring the Relations Between Childhood Experiences in Nature and Young Adults’ Environmental Attitudes and Behaviours,
Mathew P. White et al. – 120 minutter ute i frisk luft i uken forbindes med god helse og velvære

11

12

12

Høysletten Tjäktja, Kungsleden i Sverige

Gå videre med turlivet
I dag: Fjällrävens kolleksjon omfatter alt fra hverdagsklær til

oss videre innenfor de nødvendige begrensningene for
bærekraftig utvikling.
I takt med videre utvikling ser vi nærmere på utvikling
av materialer, bedre produksjonsmetoder, muligheten for
utleie av utstyr og videre opplæring for å styrke kundene
med det de trenger for å ta vare utstyret og naturen rundt.
Fjällräven er godt på vei, men fremdeles ikke helt i mål.
Vil vi så noen gang komme i mål? Kommer vi noen gang
til å tenke at «da er jobben gjort» for bærekraft? Eller finnes det alltid rom for forbedring? Det er som Åke Nordin
sier «vi gått i mer enn 50 år. Håper vi aldri kommer frem».
Bærekraft er en reise. Den er ikke et mål i seg selv, men en
ferd vi aldri gir opp i Fjällräven.

hverdagsturer ute i naturen til en kolleksjon for fjellklatring
med bærekraft i hvert fiber. Totalt ble 60 % av all polyester
resirkulert og 70 % av all bomull var økologisk i 2019. Hele
100 % av utvalgets vannavstøtende behandlinger er uten
pfc. Alt av ull er uten mulesing, 42 % er sporbart og 24 %
er enten resirkulert eller gjenvunnet*. Det blir kompensert
for all nødvendig utslipp.
I morgen: Bærekraft handler om balanse. Den rene defi-

nisjonen på bærekraftig utvikling er følgende: Vi må møte
behovene i dag på en måte som også bevarer behovene
til kommende generasjoner. Fjällräven tror at en kombinasjonen av utvikling, handling og inspirasjon kan føre
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2019
Bergshell

…. gå videre med fremtidens CSR Goals til 2025:
- 100 % sporbarhet på alle materialer.
- 25 % mindre energiforbruk på all drift.
- 25 % mindre transportutslipp.
- 100 % grønn energi.
- 30 % reduksjon av tre utvalgte utslipp.
- 30% mindre utslipp ved alle arrangementer.

