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Fjällräven Hållbarhet

“

Det måste
finnas ett sätt.
Fjällrävens grundare Åke Nordin

HÅLLBARHET HOS FJÄLLRÄVEN
Design som håller för generationer
Som företag i friluftsbranschen är vi mycket medvetna

om att allt vi gör påverkar naturen omkring oss, och
människorna och djuren som befolkar den. Därför gör
vi allt vi kan för att hålla vårt miljömässiga fotavtryck så
litet som möjligt. Vi tar hänsyn
till miljöpåverkan både när vi
designar, väljer ett material
framför ett annat, och när
vi tar beslut om var vi ska
tillverka våra kläder och vår
utrustning.
Men det är inte lätt. Vi vet
att vi inte är perfekta. Vi måste göra en del kompromisser,
måste ibland säga ”nej” när vi vill säga ”ja”. Vi har gjort
och fortsätter att göra misstag. Men vi försöker att lära
från dem; vi förändrar och vi ställer om. Vi nöjer oss inte.
Vi lutar oss inte tillbaka, slappnar av, och tycker att det vi
gör nu är gott nog. Uttrycket ”utrymme för förbättringar”
är djupt förankrat i alla som jobbar på Fjällräven.
Samtidigt har vi redan uppnått en hel del. Vårt Dunlöfte, som garanterar en ansvarsfull djurhållning genom
100% spårbarhet, har funnits sedan 2014. Vi har varit
fluorkarbonfria sedan 2015. 2019 klassades 61% av våra

material som bra eller utmärkta – främst för att de är
antingen ekologiska, återvunna eller fullt spårbara. Vi
är medlemmar i Fair Labor Association och UN Global
Compact. Dessutom har vi designat kläder som ska hålla i
flera generationer – vilket är den
viktigaste, men ofta förbisedda
faktorn vad gäller hållbarhet –
sedan 1960.
En väl använd jacka är inte
bara full av minnen. Den är
också bättre för miljön. Vi formger produkter som, med lite
omsorg och vård från användaren, ska hålla för en livstid
eller förhoppningsvis flera. Vi använder material som är
starka och tåliga. Vi skapar produkter som är enkla att
reparera. Och vi designar kläder som inte blir omoderna.
Vi gör detta med samma inställning som vår grundare,
Åke Nordin, hade när han sa att ”det måste finnas ett sätt”.
Med den hängivenheten fortsätter vi vårt arbete med att
utveckla hållbara kläder och produkter som människor
ska kunna använda i generationer.
Det här presskittet visar hur vi jobbar med hållbarhet
på Fjällräven.

Allt vi gör har en påverkan
på världen omkring oss och
de människor och djur
som bor i den.

1960 grundade Åke Nordin Fjällräven i en källare i hemstaden
Örnsköldsvik. Idag används
företagets tidlösa, funktionella
och slitstarka friluftsutrustning
över hela världen. Fjällrävens sortiment omfattar friluftskläder
och tillbehör samt ryggsäckar, tält och sovsäckar. Fjällräven

lägger stor vikt vid att agera ansvarsfullt mot människor,
djur och natur och vid att väcka och upprätthålla intresset för
friluftsliv. Företaget är initiativtagare till två framgångsrika
friluftsevenemang, Fjällräven Classic och Fjällräven Polar, som
varje år lockar tusentals deltagare.

Högupplösta pressbilder:
www.press.fjallraven.com
För mer information kontakta:
Ulrika Lydén, +46 733 66 16 00
ulrika.lyden@fjallraven.se
www.fjallraven.se

Innehåll
4

Inledning: Att hålla naturen igång för evigt

5

Fjällrävens inställning till hållbar design: Design som ska hålla i flera livstider

6

Emotionell livslängd: Mormorsjackan

7

PFAS-fritt: Att balansera funktionalitet med hållbarhet

8

Materialval: Material att föredra

8

Spårbart dun: Börja från början

9

Spårbar ull: Från dun till ull

9

Överblivet & återvunnet: Allt börjar om igen

11

Fjällrävens inställning till hållbar utveckling: Bättre tillsammans

11

Leverantörsrelationer: gemensamt språk

11

Industrisamarbete: samarbete istället för konkurrens

11

Välgörenhetsarbete: The Arctic Fox Initiative

12

Evenemang: Utan naturen är vi ingenting

13

Sammanfattning: Fortsätt vandra

1960 grundade Åke Nordin Fjällräven i en källare i hemstaden
Örnsköldsvik. Idag används
företagets tidlösa, funktionella
och slitstarka friluftsutrustning
över hela världen. Fjällrävens sortiment omfattar friluftskläder
och tillbehör samt ryggsäckar, tält och sovsäckar. Fjällräven

lägger stor vikt vid att agera ansvarsfullt mot människor,
djur och natur och vid att väcka och upprätthålla intresset för
friluftsliv. Företaget är initiativtagare till två framgångsrika
friluftsevenemang, Fjällräven Classic och Fjällräven Polar, som
varje år lockar tusentals deltagare.

Högupplösta pressbilder:
www.press.fjallraven.com
För mer information kontakta:
Ulrika Lydén, +46 733 66 16 00
ulrika.lyden@fjallraven.se
www.fjallraven.se

Fjällrävens mission är att göra
det möjligt för fler att spendera
mer tid i naturen.

”

Att hålla naturen igång för evigt
Fjällrävens vision är att vara ledande i premiumskiktet

Det här är värderingar som vägleder Fjällräven och håller
varumärket på rätt kurs. Hållbarhet är integrerat i alla
tre punkter och de är sammanlänkade på flera sätt. Våra
funktionella och långlivade produkter (Utveckla) gör det
möjligt för människor att komma ut i naturen (Inspirera), och ju mer tid de tillbringar ute i naturen desto mer
sannolikt är det att de vill skydda den (Agera). Allt börjar
med utrustningen – jackor, byxor, tröjor, t-shirts och
ryggsäckar. Det är där resan startar – med hållbar design.

och bli världens mest hållbara friluftsvarumärke. Detta
förutsätter att det finns en sund och levande miljö som
kan förse oss med material, och som friluftsentusiaster
fortfarande kan ta del av. Fjällrävens mission är att göra
det möjligt för fler att spendera mer tid i naturen – genom
tre ledande principer:
•
•
•

Att utveckla hållbara, funktionella och tidlösa
friluftsprodukter som håller i generationer.
Att agera ansvarsfullt gentemot naturen,
människor och djur.
Att inspirera och uppmuntra människor att upptäcka friluftslivet och
bevara och skydda det.

Löfte

Naturen för evigt
Friluftsutrustning och
minnen som varar i
generationer.

Vision
Det bästa och
mest hållbara
friluftsvarumärket.

Mission
Inspirera världen
att vandra med
naturen.
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Världen konsumerar

80

miljarder klädesplagg
varje år
=

400%
mer än för
20 år sedan

Antalet gånger som ett plagg
används innan det dumpas

minskat med
de senaste
15 åren.

%

Design som håller i generationer
Fjällräven grundades 1960. På den tiden hade man inte

naturlig och självklar att man ofta glömmer att prata om
den. Det är ett sätt att tänka som har funnits med från
starten och som är vägledande för allt som varumärket gör.
Men hur skapar man egentligen produkter som håller
länge? På Fjällräven handlar det om fyra grundläggande
principer:

mängder av jackor, byxor, tröjor och skjortor. Varje plagg
behövde vara multifunktionellt och användbart. Oavsett
var man ser sig om, från USA och Storbritannien till Tyskland och Skandinavien, har konsumentutgifter på kläder
gått ner från runt 10% av hushållets inkomst till mindre
än 5% under det senaste halvseklet 1. Samtidigt ser man en
stadig ökning av hur många plagg konsumenten köper.
På 1930-talet ägde en kvinna ungefär nio uppsättningar
av kläder. Numera är siffran åtminstone 302. Och denna
köpfest har snabbt ökat sedan millennieskiftet. Mellan
2000 och 2014 fördubblades klädproduktionen, och
konsumenterna köpte i genomsnitt 60% fler plagg per år 3.
Men även om alla köper mer kläder, behåller de inte fler
plagg. För två generationer sedan köpte människor saker
som skulle hålla; idag köper många ”fast fashion”-plagg
som är trendiga för stunden men inte kommer att vara
det om några månader, och därmed inte behöver hålla i
längden. En analys från Circular Fibres Initiative visar
att den globala användningen av kläder – antalet gånger
som ett plagg används innan det bara blir liggande och
samlar damm i garderoben – har gått ner med 36% de
senaste 15 åren 4.
Eftersom kläder har blivit så billiga att producera och i
takt med att vår alltmer sammankopplade värld har möjliggjort snabbare produktion och frakt, har människors
relation till kläder förändrats. Människor ”investerar” inte
längre i ett plagg, vilket betyder att de inte har någon riktig
koppling till det, eller som Fjällräven brukar säga – det
finns ingen emotionell hållbarhet.
En av de mest undervärderade men viktigaste aspekterna av hållbarhet är livslängden. De bästa produkterna
är de som håller länge. På Fjällräven är den här tanken så

Designfilosofi
Mer funktion, mindre påverkan
1. Funktion
Vad ska produkten användas till? Oavsett om produkten
är avsedd för långvandringar, att bestiga berg eller för att
användas i vardagen i stan finns det en anledning till att
Fjällräven placerar just den där fickan precis där, och skär
till jackan exakt på det viset. Om en produkt verkligen är
funktionell kommer det att märkas, gång på gång.
2. Fysisk hållbarhet
Produkter ska hålla. Så enkelt är det. Materialen
väljs utifrån deras förmåga att klara av de påfrestningar
som väntar ute på fältet. Och i livet. Samtidigt måste
Fjällräven balansera ett materials funktion och effektivitet
med dess miljömässiga påverkan.
3. Emotionell hållbarhet
Det räcker inte att säkerställa att materialen håller länge.
Om en produkt upplevs som föråldrad efter två säsonger
kommer inte människor att vilja använda den. Fjällräven
designar alltid med tidlöshet i åtanke.
4. Reparerbart
Att slita och nöta på kläderna är en del av friluftslivet. Det är
något Fjällräven har stor förståelse för och tar med i beräkningarna i sin design. Varumärket lär också ut hur friluftsutövare
själva kan vårda och laga sina kläder och sin utrustning.

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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Jackan Räven från 1982

Christiane Dolva Törnberg, Hållbarhetschef på Fjällräven

Mormorsjackan
1982 köpte en kvinna vid namn Gerd Dolva en Räven-jacka

efter att någon köpt det? För att bli ett plagg som du vill
behålla och använda under lång tid, och kanske till och
med lämna vidare till nästa generation, behövs något vi
kallar emotionell hållbarhet.
Största fokus för Fjällräven när det gäller emotionell
hållbarhet är tidlösheten. Att formge en verkligt tidlös
produkt kräver att man tänker bortom de vanliga parametrarna för hållbar design, som val av material och
produktionsprocesser. Det gäller att undvika tillfälliga
modetrender, eftersom de representerar en stil som per
definition kommer att vara populär under en väldigt
begränsad tid. Om ett plagg är tidlöst är det värt en investering eftersom det sett över sin livstid inte bara kommer
att bli ”billigare” (kostnad per användning) utan också
för att det kommer att öka i affektionsvärde, i takt med
att du skapar minnen med det, ute i naturen.

från Fjällräven. År efter år använde Gerd jackan och skapade minnen för livet. Det gav henne ett känslomässigt
band till jackan som gjorde att hon 2012 ville ge den vidare
till sin dotterdotter, Christiane Dolva Thörnberg, som just
hade blivit hållbarhetschef på Fjällräven.
”Min mormor var förvånad över att hon aldrig tröttnat
på jackan”, säger Christiane, ”men hon trodde att det var
för att hon använt den så länge och hade samlat på sig så
många minnen med den.”
”Det är omöjligt för mig att göra mig av med min mormors jacka. Inte bara för att den är otroligt funktionell,
utan också på grund av affektionsvärdet den har. Hon
var så stolt över att kunna ge den vidare till mig, så det
känns som om jag har fått ansvar över en del av vårt arv.”
Vilken nytta har ett plagg som har tillverkats med världens
mest slittåliga material om det ändå känns föråldrat ett år

Problem

Lösning

80%
40%

Ju mer en produkt används,
desto lägre blir den miljömässiga
kostnaden per användning. Genom
att fördubbla livslängden för en
produkt minskar dess avtryck med

av ett plaggs
CO2-avtryck skapas
under produktion

50%

av en persons kläder används
sällan eller aldrig och hälften
hamnar i soporna mindre än

Produkter måste vara fysiskt
hållbara för att klara av att
användas år ut och år in,
men de måste också vara

efter att de inhandlats

för att inte bli omoderna

3 år

Köp mindre

tidlösa

använd längre
6

Vi strävar efter att kunna erbjuda
friluftsutrustning av högsta kvalitet
och funktion, och samtidigt vara
ledande inom hållbarhet.

”

Fjällrävens Keb Eco-Shell Jacket

Fjällrävens Keb Eco-Shell Jacket

Balansera funktion med hållbarhet
Vare sig ett plagg är designat för att hålla dig varm, torr

mot smuts och olja. Och den nya impregneringen satt
eller sval, eller en kombination av dessa egenskaper, måste inte i lika länge som de impregneringar som innehöll
det vara funktionellt. Men det gäller att hitta en balans fluorkarboner. Kunderna skulle behöva utbildas i hur de
mellan funktion och miljömässig påverkan. Ett perfekt själva skulle återimpregnera sina plagg, för bibehållen
exempel på Fjällrävens synsätt i den
funktion. Fjällräven beslutade att det
här frågan är framtagandet av det
var kompromisser som man var villig
Därför är PFAS dåligt
pfas-fria, ventilerande och vattentäta
att göra för att kunna fasa ut dessa
PFAS misstänks vara cancerframkallande
tyget Eco-Shell.
miljöfarliga ämnen.
för människor och har kopplats till cancer,
njurskador och reproduktionsproblem.
För tio år sedan hittades fluorkar2012 lanserades den första
boner (pfas) i pingviner i Antarktis
Eco-Shell-kollektionen,
med fluorPFAS är mycket flyktiga ämnen som kan
förflyttas så långt som flera hundra kilometer i
och i isbjörnar i Arktis. Även om de
karbonfri impregnering. Men precis
luften, även till väldigt avlägsna områden.
långsiktiga effekterna var okända,
som med många första försök var inte
PFAS utgör en hälsorisk för människor
fanns tecken på att pfas påverkade
resultatet perfekt. Impregneringen
om de återfinns i dricksvattnet på så låga
kroppens immun- och hormonsystem.
levde inte riktigt upp till förväntningnivåer som en del på tre triljoner (tre miljarder
miljarder) – det vill säga så lite som mindre än
Det räckte för Fjällräven. Företaget
arna, plaggen höll inte sina användare
en tesked i sammanlagt tusen simbassänger
bestämde sig för att bannlysa fluorhelt torra.
av olympiska mått.
karboner i alla sina produkter.
Fjällrävens designteam gick tillbaka
PFAS har en väldigt lång biologisk halveDet här beslutet sammanföll med
till
ritbordet och återkom med ett
ringstid. Det tar våra kroppar mer än fyra år att
bryta ner all PFAS som för närvarande finns i
Fjällrävens nya målsättning att lägga
starkare resultat. När Keb Eco-Shell
vår vävnad.
till ventilerande, vattentäta skalplagg
kom vann den flera priser och satte
PFAS försvinner i princip aldrig, de acku
till sitt sortiment. Utmaningen var att
en ny, högre standard för mer hållbara
muleras i naturen och hittar så småningom
tillverka ett funktionellt, ventilerande
vattentäta kläder. Det visade friluftstillbaka till oss. Forskare har hittat kemikalier i
avlägsna delar av Arktis, i jord och damm, i fisk
och vattentätt skalmaterial helt utan
människor att det går att kombineoch kött, i mänsklig vävnad, och i dricksvatten.
att använda den impregnering som var
ra hållbarhet och funktion. Lagom
känd som den absolut effektivaste när
till 2015 hade Fjällräven fasat ut all
det gällde vattenavstötande egenskaper – nämligen pfas. pfas-impregnering i sina existerande produkter och lärde
Produktionsteamet satte igång. Genom att kombi- sina kunder hur de själva kunde
nera en mix av återvunnen och ny polyester och en ny återimpregnera sina skalplagg
impregneringsbehandling, lyckades Fjällräven skapa det för att säkerställa bibehållen
egna materialet Eco-Shell. Några kompromisser krävdes funktion.
dock. Det nya materialet var mindre motståndskraftigt
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G-1000 och Greenland Wax

Fjällrävens dun

Materialpreferenser
Enligt CEO Agenda 20195 avgör de material som ett

material. Vi föredrar alltid ett material som är bättre än
det som använts tidigare.”
Att välja det bästa möjliga är alltid centralt. När det går
använder Fjällräven de material som kategoriserats som
”utmärkta”. Men valet av material måste matchas med
funktion och användningssyfte. Det finns ingen poäng
med att välja ett material som klassats som utmärkt om
det kommer att slitas ut för att det inte riktigt passar det
sätt som kunden kommer att använda det på.

varumärke väljer att använda upp till två tredjedelar
av vilken påverkan de har när det gäller vatten, energi,
markanvändning, utsläpp och avfall. Samma rapport
konstaterar vidare att man genom att byta från vanlig till
ekologisk bomull, kan spara upp till 90% av mängden sötvatten och 62% av den energi som behövs i tillverkningen.
Sammanfattningsvis handlar det inte bara om hur du gör
saker, utan också med vilka material.
Fjällrävens grundmaterial är G-1000. Det har funnits
med nästan ända sedan starten. Från början tillverkades det
av ventilerande och behaglig bomull blandat med slitstark
och lätt polyester. Denna täta väv kunde sedan vaxas och
anpassas för att passa olika väder. Det var långlivat och
mångsidigt. Och det fick vara oförändrat under årtionden.
Tills bättre alternativ kom, och G-1000 Eco gjorde entré.
”Det finns inte alltid ett självklart bättre alternativ till
vissa material som vi använder”, säger Christiane. ”Men
ibland finns det alternativ som innebär en tydlig förbättring
vad gäller hållbarhet; ekologisk bomull och återvunnen
polyester är två sådana exempel. För oss är G-1000 Eco ett
’steg ett’ när det gäller mer hållbara material.”
Men hur bestämmer man vad som är bättre? Fjällräven använder vad som kallas en Preferred Materials and
Fibres List and Chemical Guideline. Det är ett verktyg som
graderar olika typer av material så att det blir lättare att
balansera funktion och hållbarhet och gör det möjligt att
fortsätta utveckla i rätt riktning. Materialen är graderade
från ”utmärkt” till ”okej”, och har en kategori längst ner
som heter ”använder inte fibrer och kemikalier”, såsom
angoraull och pfas.
”Inga material är perfekta. Alla gör sina avtryck”,
förklarar Christiane. ”Det är därför vi kallar det för vår
preferenslista för material, och inte en lista på hållbara

Börja från början
En annan del i Fjällrävens hållbarhetsarbete är spårbarhet.
Om du vet var materialen kommer från är det betydligt
enklare att få reda på under vilka omständigheter det
har producerats. En av våra största hållbarhetssuccéer6
– och därtill en av de bästa i klassen i vår bransch – är
Fjällrävens Dunlöfte.
Innan införandet av Dunlöftet gjorde de långa produktionskedjorna att Fjällräven inte kunde säga exakt varifrån
dunet kom. Så för att säkerställa att fåglarna inte kom till
skada bestämde sig Fjällräven för att ta en närmare titt på
leverantörskedjan. Efter flera års arbete kom resultatet i
form av Fjällrävens Dunlöfte, som betraktas som det bästa
och mest transparenta i friluftsindustrin.
Fjällrävens Dunlöfte lanserades
2014 och täcker allt från
spårbarhet till ansvarsfull
djurhållning. Fjällräven
har etablerat en produktionskedja med
strikta och upprepade kontroller av
Etiskt producerat dun
av högsta kvalitet
leverantörer och
Tack vare 40 års omfattande erfarenhet av att jobba
underleverantörer.
med dun har vi lyckats etablera en unik, spårbar produktionsked-

Fjällrävens
Dunlöfte

ja med strikta kriterier och kontroller som genomförs hos
alla leverantörer och underleverantörer. Det betyder att när
du köper en dunprodukt från oss kan vi garantera att
den innehåller 100% spårbart, etiskt producerat
dun av högsta kvalitet.
fjallraven.se/dunlofte

Global Fashion Agenda - CEO Agenda 2019, 6Four Paws - Cruelty Free Down Challenge
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Christiane Dolva Törnberg, Hållbarhetschef på Fjällräven

Fjällrävens spårbara ull

Fåglarnas välbefinnande är högsta prioritet och det betyder
att det inte sker någon plockning av levande fåglar och
ingen tvångsmatning. Faktum är att Fjällrävens dun är en
biprodukt från köttindustrin, och blir på det viset ett sätt
att ta vara på ”avfallsmaterial” och se till att det kommer
till nytta. Samtidigt som man garanterar att enbart den
högsta kvaliteten av dun används i produkterna.

det ena eller det andra syftet. Med Jämtlandsfåren har
man däremot hittat en unik mellanväg. Ullen är av fin
kvalitet och fårens kött kan fortfarande användas i slutet
av deras liv.
”En stor del av pilotprojektet på Brattlandsgården var
att hjälpa oss strama upp vår globala ulleverantörskedja
för att kunna garantera spårbarhet genom hela kedjan.
Under de senaste fem åren har vi lärt oss otroligt mycket
om ullen som material och hur den kan användas”, säger
Christiane. ”Vi har inte tagit den enklaste vägen till att
lära oss mer om ull. Men det är verkligen unikt.”
Men hur är det med utsläppen då? Både Brattlandsgården
i Sverige och de gårdar som samarbetar med ZQ Wool
sköts på ett holistiskt sätt, vilket hjälper till att förbättra
jordkvaliteten och binda kol.
”Ullproduktion får ofta ganska dåliga betyg när det
gäller koldioxidavtryck. En stor del av avtrycket kommer
från miljöförstöring. Vanlig fårhållning innebär stora
flockar som betar intensivt på små områden. Det gör
att den förstörda jorden suger upp mindre koldioxid”,
förklarar Christiane. ”Ett holistiskt lantbruk, däremot,
minimerar inte bara de negativa aspekterna av fårhållning genom att använda färre kemiska gödningsmedel
och besprutningsmedel, men förbättrar också gräs- och
jordkvaliteten. Fåren flyttas regelbundet runt för att ge
gräset och jorden en chans att komma tillbaka och kol
fångas upp i marken. Allt är en del av ett kretslopp som
försöker återställa balansen.”
På tal om kretslopp rör sig Fjällräven alltmer mot en mer
cirkulär ekonomi. Där spelar avfallskretslopp en stor roll.

Från dun till ull
Ull är ett annat animaliskt material
som Fjällräven är särskilt förtjust i.
Och precis som med dun är spårbarheten viktig även här, för att få
kontroll över hur djuren tas omhand
och hur miljön påverkas.
Fjällräven använde sig av kunskaperna från dunet och tog sig an
ullleverantörskedjan med en tudelad strategi. Det första
steget var att hitta en leverantör som hade samma värderingar när det gällde synen på djur och natur men ändå
kunde leverera de volymer och kvaliteter som behövdes.
På det viset fann Fjällräven en partner i Nyzeelandbaserade ZQ Wool.
ZQ Wool auktoriserar och jobbar med ett antal ullproducerande gårdar i Nya Zeeland och Australien och garanterar utbud, kvalitet och god hantering. Men framförallt
garanteras en ansvarsfull djurhållning, och miljömässig
och ekonomisk hållbarhet.
Den andra delen i satsningen skedde på betydligt
närmare håll, genom ett samarbete med Brattlandsgården,
utanför Åre i Jämtland. Det småskaliga lantbruket ligger
nära nog för att Fjällrävens personal själva ska kunna åka
dit och titta till djuren – som för övrigt är av en helt unik
ras som kallas Jämtlandsfår.
I Sverige föder man oftast upp får antingen för köttindustrin eller för ullen, men sällan både och. Det beror på
att de föds upp för att hålla högsta kvalitet för antingen

7

Allt kommer tillbaka
Klädindustrin orsakar stora mängder avfall. Enligt fn
bränns eller dumpas en hel lastbilsmängd med textilier
varje sekund7, medan Fashion Revolution säger att ”textilavfall kommer att öka med uppskattningsvis 60% mellan
2015 och 2030, med ytterligare 57 miljoner ton avfall som

UN Environment Programme - Putting the brakes on fast fashion,
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Fjällräven Re-Wool

Jämtlandsfår

kommer att genereras varje år, för att sedan nå en siffra Systemen som finns för att återvinna använd polyester –
oftast från plastflaskor – är idag ganska avancerade.
på totalt 148 miljoner ton per år8”.
I klädindustrin är avfall indelat i före och efter konsument.
Enligt beräkningar från CEO Agenda 2019 kan en
Det finns spill som kommer från
övergång från nytillverkad polyester
fabriksgolv. Det finns biproduktstill återvunnen polyester minska
avfall, som i kött- och ullexemplen
gifthalterna med 90%, energikonFjällräven fortsätter att
vi nämnt tidigare. Det finns osålda
sumtion med 60% och utsläpp med
jobba för en fullt spårbar
lager. Och så finns det faktum att
upp till 40%5.
konsumenter slänger saker, allt
Fjällräven använder en stor del
ulleverantörskedja i
från kläder till plastflaskor. Men
återvunnen polyester i sina material,
hela världen.
en persons sopor kan bli någon
från G-1000 Eco till Eco-Shell.
Christiane Dolva Törnberg, Hållbarhetschef på Fjällräven
annans skatt.
”Jag säger oftast att om ett maFjällräven har tagit in mer och mer återvunna produk- terial har prefixet återvunnet så är det intressant för oss”,
ter i sin tygmix. Och det är inte bara det mest självklara, säger Christiane. ”Givetvis måste vi titta på varje material
som den återvunna polyester som används i till exempel i detalj. Vissa kräver så många råvaror för att återvinna det
Re-Kånken. Där finns även återvunnen ull, som på Fjäll- att det inte riktigt är värt det. Men när både kvalitet och
räven kallas Re-Wool.
funktion är bra nog och miljöavtrycket tillräckligt lågt
Historien om Re-Wool börjar i Prato i norra Italien. Den skulle jag säga att återvunna material alltid är att föredra.”
återvunna ullen har olika ursprung, allt från överbliven ull
från tröjor eller överblivet garn som fortfarande är kvar på
rullarna – till avklippta delar från kostymer. Allt samlas
ihop, färgsorteras och strimlas, för att sedan transformeras
till nya produkter.
Ett annat material som kommer från överblivet material
som inte nått konsumenten än är ullen som är en biprodukt
till köttindustrin. Idén till det som Fjällräven kallar Recovered Wool föddes ur det faktum att mängder av ull varje år
kasseras i Sverige. Enbart på Gotland slängs runt 100 ton
ull bort årligen. Ullen fanns redan, kvalitativ och hållbar,
och den används nu till flera olika ändamål. Bland annat
som isolering i jackor, och till och med som ryggplatta i
Fjällrävens prisvinnande Lappland Hike backpack.
Fjällräven tar också vara på återvunna material som
Fjällrävens prisvinnande Lappland
kommer från produkter som redan använts av konsumenten.
Hike backpack – med en innovativ
Där står återvunnen polyester för den största volymen.
ryggplatta gjord av tillvaratagen ull

Global Fashion Agenda - CEO Agenda 2019, 8Fashion Revolution - Waste - Is it “really” in fashion?
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Fjällräven och dess förmåga
att överleva i det extrema
arktiska klimatet fascinerade
vår grundare, Åke Nordin,
så mycket att han valde att
döpa sitt företag efter den.

Nattläger vid Tjäktjajåkka, Kungsleden

Fjällräven – som gav oss namnet

Bättre tillsammans
För att uppnå hållbarhet krävs samverkan – från design

av information och god praxis, för att arbeta vidare med
att minska miljömässiga och negativa sociala effekter av
klädindustrin.
2013 gick Fjällräven med i Fair Labor Association (fla)10.
Precis som sac är fla en organisation med flera intressenter,
men fokus ligger på att stödja arbetares rättigheter och
att förbättra arbetsförhållanden internationellt. Det har
gjort det möjligt för Fjällräven att ytterligare förbättra
sina metoder för etiska upphandlingar i hela världen.
Fjällräven har även skrivit under UN Global Compact –
ett partnerskap mellan företag och fn. Medlemmarna
i detta partnerskap har åtagit sig att sköta sina affärer
och strategier i enlighet med 10 universellt accepterade
principer som gäller mänskliga rättigheter, arbetare,
anti-korruption och miljö.

till produktion, försäljning till användning. Fjällräven
tror på lagarbete, vare sig det handlar om att skapa nära
och långlivade relationer med leverantörer eller att utbilda
kunder i att ta hand om och laga sin utrustning.
I takt med att Fjällräven genom åren har vuxit och
blivit mer internationellt, både vad gäller produktion
och försäljning, har företaget strävat efter att bibehålla
relationer och jobba på att utbilda de leverantörer man
redan har, snarare än att hela tiden leta efter nya. Det har
varit möjligt just för att Fjällräven alltid har sökt sig fram
till leverantörer som delar varumärkets värderingar och
syn på miljö och kvalitet.

Gemensamt språk
Med det sagt behövs alltid ett gemensamt språk som
definierar denna gemensamma vision där man sätter naturen i centrum i alla steg, och ser till att det arbetet sker
på ett effektivt sätt. Det är där som Fjällrävens Code of
Conduct kommer in.
Det här dokumentet utgör grunden för hur Fjällräven
gör affärer – och det är inte förhandlingsbart. Dokumentet
baseras på Fair Labor Association’s Workplace Code of Conduct
och täcker mänskliga rättigheter, ansvarsfull djurhållning,
miljöskydd, hållbar utveckling och anti-korruption.

Arctic Fox Initiative

Samarbete istället för konkurrens

9
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Sustainable Apparel Coalition, 10Fair Labor Association
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AT I V E

Men Fjällräven samarbetar inte bara med sina leverantörer.
Varumärket samarbetar även med sina konkurrenter, för
när det gäller hållbarhet är det faktiskt ingen tävling.
Tillsammans med bland annat några av de största namnen i friluftsindustrin arbetar man som ett team för att
förbättra arbetsförhållanden, minska miljöpåverkan och
utplåna misskötsel och korruption.
Fjällräven är en del av Sustainable Apparel Coalition
(sac)9, som består av mer än 80 ledande kläd- och sko
företag och ideella organisationer. Gruppen delar med sig

TI

Men det finns också samarbeten som sträcker sig bortom
leverantörer och stora företag i klädindustrin. Fjällräven
samarbetar med kunder, välgörenhetsorganisationer, forskare och konstnärer, med en fast övertygelse
om att vi verkligen är bättre tillsammans.
Allt startade med själva djuret, fjällräven,
som lever i de norra delarna av Sverige.
Fjällräven var – och är fortfarande – en
utrotningshotad art i Skandinavien. Den
jagades så intensivt att den till slut var så gott
som utrotad, och i början av 1990-talet
X I NI
var situationen riktigt krisartad. Men
FO
vid Stockholms Universitet fanns
ett forskarteam, lett av professor
Anders Angerbjörn, som försökte
hjälpa den blygsamma lilla räven
att återetablera sig i det vilda.
1994 bestämde sig Fjällrävens
grundare, Åke Nordin, att stötta
∫
Angerbjörns forskning och hjälpa

Ju mer tid vi tillbringar i
naturen, desto mer bryr vi
oss om att skydda den.

Fjällräven Classic Sverige

   Fjällräven Classic USA

till att sprida kunskap om fjällrävens svåra situation.
Snabbspola fram till idag, och antalet vilda fjällrävar i
Skandinavien har nått 300.
2018 ville Fjällräven utöka sitt stöd till att omfatta även
andra viktiga miljömässiga ändamål, förutom fjällrävarna.
Som företag skulle inte Fjällräven kunna göra allt; men
man visste att det fanns andra där ute som drog sitt strå
till stacken, och som varumärket skulle kunna hjälpa
ekonomiskt. Så, 2019 lanserades Arctic Fox Initiative – som
stöttar ideella projekt och organisationer som hjälper till
att bevara naturen och gör det möjligt för fler människor
att ta del av den. Här kan du läsa mer om Arctic Fox
Initiative och projekten.

Kungsleden, de 11 milen mellan Nikkaluokta och Abisko.
Evenemanget blev en succé, och det sådde ett frö. Om
Fjällräven kunde göra fjällvandring tillgänglig för fler
människor skulle de i sin tur inspirera andra att göra
samma sak – och de skulle inte bara njuta av att vara ute
i naturen, de skulle vilja skydda och bevara den också.
Idag hålls Fjällräven Classic på flera platser i världen,
och drar sammanlagt ihop tusentals entusiastiska vandrare, både nybörjare och vana. Fjällräven Classic är ingen
tävling eller motionslopp. Det är en chans att socialisera
med andra vandrare och vara med om en upplevelse som
ger minnen för livet. Du kan läsa mer om Fjällräven Classic
här.
Medan Fjällräven Classic handlar om att dela den enkla
glädjen i att vandra handlar Fjällräven Polar om utbildning
och att uppleva naturens krafter i arktisk miljö. Fjäll
räven Polar är ett 300 kilometer långt slädhundsäventyr
genom nordligaste Skandinavien. Deltagarna tävlar om
få att komma med, och konkurrensen om platserna är
lika tuff som det arktiska vintervädret. Men belöningen
är ett äventyr som kan förändra livet. Den här gruppen
på 25-30 deltagare visar världen att med rätt utrustning
och kunskap – och en positiv attityd – kan vem som helst
genomföra ett äventyr, även i den tuffaste av miljöer. Här
gäller det att kunna uppskatta alla sidor av naturen, för
utan utmaningarna skulle du inte heller få belöningarna.
Läs mer om Fjällräven Polar här.

Utan naturen är vi ingenting
Frågan om livslängd, både den fysiska och den emotionella,
är central när det handlar om hållbarhet. En kund som
uppskattar och knyter an till en välgjord produkt kommer
sannolikt att ta hand om och vårda den. Samma sak gäller
förstås med miljön. En studie11 från 2017 påvisar att barn
som leker utomhus med större sannolikhet utvecklas till
vuxna människor som vill bevara och skydda vår natur.
Dessutom har ju vetenskapen fastslagit att naturen gör oss
gott. En studie från 2019 som publicerats i Nature12 visade
att 120 minuter utomhus varje vecka förbättrar vår hälsa
och vårt mående. Forskningen håller just nu på att komma
ikapp något som vi alla länge har känt: vi är beroende av
naturen – inte bara rent fysiskt – utan även psykologiskt.
2005 arrangerades Fjällrävens första vandringsevent,
Fjällräven Classic, som då samlade ett par hundra likasinnade
vandrare från olika delar av landet för en tältvandring i
den norrländska vildmarken.
Idén kom direkt från Fjällrävens grundare, Åke Nordin.
Han hade alltid inspirerats av det dramatiska landskapet
och de storslagna vyerna i svenska fjällen, och ville att fler
skulle upptäcka den natur som han älskade. Han ville
också att andra skulle få känna den frihet som kom med
att vandra med allt man behöver på ryggen i några dagar
på en vandringsled – i det här fallet den nordliga delen av

Slädhundsäventyret 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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Tjäktjaplatån, Kungsleden

Fortsätt vandra
Idag: Fjällrävens sortiment sträcker sig från vardags-

Varumärket jobbar ständigt med materialutveckling,
förbättrade produktionsmetoder, möjligheten att hyra
utrustning och vidareutbildning för att förse kunderna
med de verktyg de behöver för att ta hand om sin utrustning och den natur som omger dem.
Fjällräven har kommit långt, men är inte riktigt där än.
Men är det möjligt att någonsin nå ända fram? Kommer
någon av oss någonsin tänka ”så där ja, nu är vi klara”, när
det gäller hållbarhet? Eller finns det alltid utrymme för
förbättringar? Som Åke Nordin sa, ”Vi har vandrat i mer
än femtio år nu. Jag hoppas att vi aldrig kommer fram.”
Hållbarhet är en resa, inte en destination. Men det är en
resa som Fjällräven är villig att fortsätta.

kläder för nära utflykter till en kollektion som är ämnad
för avancerad bergsbestigning, med hållbarhet inbyggd
i varenda söm och tanke. 2019 var 60% av all polyester
återvunnen och 70% av all bomull var ekologisk. 100%
av de vattenavstötande medlen är fluorkarbonfria. All
ull är mulesingfri, 42% är spårbar och 24% är antingen
återvunnen eller tillvaratagen*. De utsläpp som inte kan
raderas kompenseras.
Imorgon: Hållbarhet handlar om balans. Definitionen av

hållbar utveckling är att klara av dagens behov på ett sätt
som inte kompromissar med kommande generationers
möjligheter att klara sina behov. Fjällräven tror att kombinationen av att utveckla, agera och inspirera är vägen
till en mer hållbar framtid.
1968
Grönlandsjackan (gjord
av överblivet material)

1979
Fjällrävenveckorna

1994

2015

Save the Arctic Fox

PFAS-fri
impregnering
i alla tyger

1997
Fjällräven Polar

2013

2005

Kajka med
träram

Fjällräven
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2014

2016

Dunlöfte

Re-Kånken

2015
2013
Första CSR-
rapporten

2012
Polar 2.0

2014

2017

G-1000 Eco i alla
nya produkter

Classic sprids
i världen

Starten på
svenska ull
projektet
2018
Tillvaratagen
ull

2018
Brattlandsull

2011
Eco-Shell

2019

2019

Signerade FN:s Arctic Fox
Global Climate Initiative
Change Action blir globalt
Initiative
*Status 2019

13

2019
Bergshell

…. fortsätter med framtida CSR-mål till 2025:
- 100% spårbarhet på alla material.
- 25 % minskning av energikonsumtion i all verksamhet.
- 25 % minskning av utsläpp från transporter.
- 100% grön energi.
- 30% minskning av scope 3-utsläpp.
- 30% minskning av utsläpp på alla event.

