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Lite om mig:

Weronika Rehnby, textilingenjör som började arbeta på Borås Wäfveri med 
att färga textilier för att sedan gå vidare till slutbehandlingar och rollen 
produktionschef på Almedahls i Alingsås.

Därefter Textilhögskolan som ansvarig för området färgning, tryckning och 
beredning och fick möjlighet att som lärare förmedla teori, praktik och 
miljöaspekter.

Nästa steg blev Naturskyddsföreningen som ansvarig för miljömärkningen Bra 
Miljöval för textil.

Arbetar idag som textil- och hållbarhetskonsult och som ansvarig för 
miljöfrågor hos branschorganisationen TEKO, Sveriges Textil- och 
Modeföretag.



Varför en miljömärkning
eller behov att visa att
krav uppfylls?

• Konsumenter
• vill känna sig trygga med vad de köper och många vill

kunna göra medvetna val.  
• har inte själva kunskap om produkten, vilket begränsar

möjligheten att ställa frågor. 
• försöker bedöma trovärdigheten i det företag

informerar om, vilket är svårt.

• Upphandlare
• handlar ofta upp många olika typer av produkter inom

olika områden, vilket gör att det varierar hur insatta
de är i respektive produktgrupp.  

• behöver verktyg för att underlätta i inköpsprocessen. 

• Företag
• Förstärker sin trovärdighet genom att låta en

oberoende part granska.



Vilken strategi har mitt företag runt hållbarhet?

Hur jobbar vi idag och vad vill vi kommunicera ut?

Vilka typer av produkter är aktuella - vilken märkning kan vara relevant?

Vilka är våra kunder? Konsument, upphandlare, B2B…

Försäljning inom eller utanför Sverige?

Hur kontrolleras att kraven uppfylls?

Kostnader

Hur mycket tid måste vi på företaget i avsätta för att upprätthålla märkningen?

Frågeställningar runt val av textilrelaterad märkning



Varför finns det inte bara en miljömärkning?
- Märkningar har olika ursprung och syften

• Inte lätt att ha koll på märkningar som är textilrelaterade och på vilket sätt.
- Produktrelaterade, sociala, etiska etc.

• Näst intill omöjligt att jämföra dem och ännu svårare att göra en översiktlig tabell.

• Hela textilkedjan eller bara en del?
- Bomull, skogsråvara, djurhållning, återvunnet material, CO2 etc

• Vilken typ av miljömärkning?

- ISO 14024 - Typ I miljömärkning - Principer och procedurer
För att utveckla program för typ I miljömärkning, inklusive val av produktgrupper, miljökriterier och funktionskrav

- ISO 14021 - Typ II Miljömärkning och miljödeklarationer - Egna miljöuttalanden
Krav anges  på egna miljöuttalanden för produkter såsom påståenden, symboler och grafiska bilder

- ISO 14025 - Typ III miljödeklarationer - Principer och procedurer
Framförallt avsedda för affärskommunikation (business-to-business) mellan företag 

Pixabay



Hållbarhetsverktyg för 
självbedömning av 
kläder och skor.

Miljömärkningar med
livscykelperspektiv
Typ 1 enl. ISO 14024Kontroll av slutprodukt, 

råmaterial, accessoarer 

Fokus på ingående material 
och kemikalier samt  ”Best 
Available Technique, BAT”

Produkter designas för 
återanvändning, återvinning 
och kompostering

Exempel på textilrelaterade märkningar 

Råvaror



http://www.isealalliance.org https://globalecolabelling.net/

Nätverk för märkningar För märkningar 
enligt ISO 14 024



1992 OEKO-TEX 100 OEKO-TEX Association etableras. 
Består idag av 18 oberoende forsknings- och testinstitut i Europa och Japan

1994 Svanen Nordiska Ministerrådet

1995 Bra Miljöval Textil Naturskyddsföreningen

1996 EU Ecolabel (EU-blomman) EU

2000 Bluesign Bluesign technologies ag (medlem i SGS Group), Schweiz
(SGS: “inspection, verification, testing and certification company”)

2005 Cradle to Cradle Certified Product Standard Cradle to Cradle Innovation Institute, USA

2006 GOTS (Global Organic Textile Standard) En standard framtagen av Soil Association (SA), England
International Association Natural Industry (IVN),Tyskland
Organic Trade Association (OTA), USA
Japan Organic Cotton Association (JOCA), Japan

Några märkningar och deras bakgrund



Företags egna märkningar och hållbarhetskoncept 

Marknadsföringslagen gäller för 
miljöpåståenden

Miljöpåståenden 
får inte vara vilseledande 

och
måste kunna verifieras

https://www.konsumentverket.se/for-foretag/marknadsforing/miljopastaenden-i-reklam/

Åhlens

KappAhl H&M



Illustration textila värdekedjan: www.naturvardsverket.se

Huvuddelarna i 
miljömärkningar
Typ 1 - ISO 14024



Källa: Mistra Future Fashion, 2019
http://mistrafuturefashion.com/sv/6454-2/

Klimatpåverkan från svensk klädkonsumtion 

Källa: Textile Exchange
https://textileexchange.org/wp-content/uploads/2020/06/Textile-Exchange_Preferred-Fiber-Material-Market-Report_2020.pdf

+
Påverkan kopplad till vatten, toxicitet, biologisk mångfald, 
mänskliga rättigheter mm 

http://mistrafuturefashion.com/sv/6454-2/


FIBRER

PRODUKTIONS-
PROCESSER

Färger
Kemikalier

Vatten
Energi

Utsläpp till
luft & vatten

TILLBEHÖR

ETISKA & SOCIALA
KRAV

FÖRPACKNINGAR

TRANSPORTER



Minst 70% certifierade ekologiska naturfibrer, krav på resten av fiberinnehållet.
Ingen konventionell bomull tillåts. GMO (genmodifierat) är förbjudet.

Ställer krav längs hela kedjan; på produktionsprocesser, sömnad, förpackning, märkning, återförsäljning och distribution.

Krav på tillbehör

Märkningen måste innehålla: 
Certifierarens namn och /eller logo, licensnr på företaget som har fått licensen/certifikatet

A) ”organic” or ”organic – in conversion”
B) “made with (x%) organic materials” or “made with (x%) organic in conversion materials”

De flesta aktörer i kedjan, förutom en del som endast säljer en redan GOTS-märkt produkt, måste bli GOTS-godkända.
Det finns dock en gräns för hur mycket man får sälja innan man måste bli godkänd.

https://www.global-standard.org/the-standard/latest-version.html



Endast produkter kan bli märkta med GOTS

Fabriker/produktionsställen blir godkända/certifierade - ”Certified Entity”

Ackrediterad bedömare som utfärdar certifikat - ”Approved Certifier”

-Förbud finns för kemikalier och färger 
Finns listade, men också i form av att faroangivelser och toxicitet anges.

- Fiberinnehåll, annat än ekologiskt ursprung
- Krav på tillbehör 
- Miljöstyrning (Environmental management)
- Rening av avloppsvatten
- Förvaring, förpackning och transport
- Registrering och intern kvalitetssäkring
- Krav och testmetoder för kvalitetsparametrar
- Gränsvärden för föroreningar/kemikalierester 
- Social kriterier - ILO:s regler måste uppfyllas
- Årliga företagsinspektioner på plats samt ev oanmälda inspektioner

Olika typer av certifikat kan användas 
för att verifiera krav

Även andra miljömärkningar
accepterar detta



En ny version (6) av GOTS träder i kraft mars 2021

Ex på ändringar till version 6:

• Obligatorisk märkning av GOTS-produkter i detaljhandeln

• GOTS-textil får inte komma i kontakt med maskinoljor som innehåller tungmetaller

• Förbud mot ull där mulesing har förekommit

• Krav på utbildning gällande kemikaliehantering, vatten- och energibesparing etc.

• Krav på insamling av information om källor till växthusgaser och identifiering hur dessa kan reduceras

• Förbud mot engångsplasthängare av ny råvara

• Utökade och detaljerade sociala krav t ex gällande migrantarbetare 

https://www.global-standard.org/images/GOTS_Documents/List-Of-Relevant_Changes_6.0_EN.pdf
https://www.global-standard.org/images/GOTS_Documents/GOTS_Version_6.0_EN.pdf

https://www.global-standard.org/images/GOTS_Documents/List-Of-Relevant_Changes_6.0_EN.pdf
https://www.global-standard.org/images/GOTS_Documents/GOTS_Version_6.0_EN.pdf


https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0350&from=EN

Kriterierna är från 2014, ändringar 2017 och gäller till 5 dec 2020 

Begränsade ämnen
Faroangivelser + listade

EU Ecolabel

Provning
Krav + metoder

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/%3Furi=CELEX:32014D0350&from=EN


T-tröjor, damöverdelar, vardagsskjortor, jeans, pyjamasar och nattkläder, underkläder och strumpor: 
Minst 95 % för ekologisk produktion och 60 % för IPM (Integrated Pest Management)

Ekologisk bomull ska 
vara GMO-fri

Kläder för barn < 3 år ska 
innehålla minst 95 % eko-
bomull

Ex på kriteriekrav - fibrer

Kraven skiljer 
mellan 

produktgrupper

Akryl är tillåten, även polyester av jungfrulig råvara. 

Olika kriteriekrav beroende på om t ex återvunnet eller nytt material används. 
Kan t ex vara innehåll av kemiska ämnen eller utsläppskrav vid tillverkning.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0350&from=EN

Minkrav
10 % eko- eller 20 % IPM-bomull

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/%3Furi=CELEX:32014D0350&from=EN


Svanen - Textilier, skinn och kläder
Ett nytt kriterieförslag har varit 
ute på remiss under 2020.

Giltighetstid för de nuvarande 
kriterierna har förlängts till den 
31 december 2021. 

Den nya versionen heter 4.12.

Kriterier för Svanen finns också för: 

- Babyprodukter med textil
- Möbler och inredning
- Städprodukter med mikrofiber
- Textilservice

https://www.svanen.se/contentassets/ccfeb14e572146db995bc74abc8d7134/criteria-document_039_textiles-hidesskins-and-leather-039_english.pdf



Exempel på ändringsförslag i tidigare utsänd remiss (2020)

• Jungfrulig bomull måste vara 100 % certifierad ekologisk

• För tyger för yrkesanvändning accepteras bomullsfibrer 100 % certifierade enligt BCI, FairTrade, CmiA

• Endast syntetiska fibrer av återvunnet eller biobaserat material

• Regenatfibrer av cellulosa måste vara återvunna eller hållbart certifierade samt fiberproduktionen måste vara fri 
från avloppsvatten

• Kemikaliekraven har ändrats och skärpts

• Ställs krav på ett minimum av BAT-tekniker för att minska energi- och vattenförbrukningen

• Nya konstruktionskrav för återvinning av primärförpackningar

• Osålda textilier får inte skickas till förbränning eller deponi 

Varumärkesägarlicens
Produktionslicens

https://www.svanen.se/siteassets/remisser/039-textilier-skinn-o-lader/039e_5_0_cd.pdf



 

Fiber

Beredning

1/3   Förbehandling
1/3   Färgning / Tryckning
1/3   Slutbehandling

Fibrer i %

• Ekologisk bomull
• Ekologiskt lin, hampa
• Lyocell (hållbart skogsbruk) 
• Ull från ekologisk djurhållning

• BCI & CmiA-bomull
• Konventionellt odlat lin, hampa
• Viskos (hållbart skogsbruk)
• Återvunna syntetfibrer

(PA, PET, PP) * 

* 30 % ny PET godkänns för  industritvättade textilier

Klass I

Klass II

Beredning, klass I & II

https://www.naturskyddsforeningen.se/bra-miljoval/textil



https://www.naturskyddsforeningen.se/bra-miljoval/textil
https://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/2012_iii_textilkriterier.pdf

www.nudiejeans.com



Bluesign® , ett industri-initiativ som ställer krav på insatsmaterial, produktionsenheter, varumärken och produkter 

Aktörer blir SYSTEMPARTNERS

Bygger på fem principer
- Resursproduktivitet
- Konsumentsäkerhet
- Luftemissioner
- Vattenemissioner
- Yrkesmässig hälsa och säkerhet

http://www.bluesign.com

RESTRICTED SUBSTANCES LIST (RSL)

Bluesign® SYSTEM SUBSTANCES LIST (BSSL) 
säkerhetsgränsvärden för ämnen i varor

Bluesign® SYSTEM BLACK LIMITS (BSBL) 
gränsvärden för ämnen i kemikalier

Systemet beaktar bästa möjliga teknik (BAT) och 
uppmuntrar till miljömässig förbättring

Kriterier för olika typer av produktionsanläggningar och för 
bedömning av kemikalier, ”the bluesign® criteria”

Krav ställs vid fiberframställning



Produktmärkning

Certifierad fabrik

Produkt + fabrik

https://www.oeko-tex.com/en/

Textilier & Tillbehör



https://www.oeko-tex.com/en/our-standards/standard-100-by-oeko-tex
https://www.oeko-tex.com/importedmedia/downloadfiles/STANDARD_100_by_OEKO-TEX_R__-_Standard_en.pdf

https://www.oeko-tex.com/en/our-standards/standard-100-by-oeko-tex
https://www.oeko-tex.com/importedmedia/downloadfiles/STANDARD_100_by_OEKO-TEX_R__-_Standard_en.pdf


https://www.oeko-tex.com/en/our-standards/made-in-green-by-oeko-tex



Fiberråvaror

CmiA accepteras av BCI

Fairtrade
Cotton

Ekologisk odling (organic) som accepteras av GOTS:

Hållbar bomulllsodling

Hållbart 
skogsbruk

FTC Recycled Content
(USA)

Hållbar djurhållning
(Responsible Wool/Mohir/ Down Standard)



Märkningar för spårbarhet 
och  innehåll i produkter

OCS, CCS, RCS, RWS
från

Textile Exchange
https://textileexchange.org/about-us/

https://textileexchange.org/responsible-wool/

Följer ISEAL Codes of 
Good Practices

https://textileexchange.org/responsible-wool/


Återvunna material   (accepteras av GOTS)

https://textileexchange.org/wp-content/uploads/2017/06/Global-Recycled-Standard-v4.0.pdf
https://textileexchange.org/wp-content/uploads/2017/06/Recycled-Claim-Standard-v2.0.pdf

https://www.textilestandards.com/standards/25-ftc-recycled-content

https://textileexchange.org/wp-content/uploads/2017/06/Global-Recycled-Standard-v4.0.pdf
https://textileexchange.org/wp-content/uploads/2017/06/Recycled-Claim-Standard-v2.0.pdf
https://www.textilestandards.com/standards/25-ftc-recycled-content


Weronika Rehnby 
weronika@rehnbykonsult.se
+46 704 73 77 51

http://rehnbykonsult.se

