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TEXTILE & FASHION 2030
Ett enat Sverige för en hållbar textil- och modeindustri



Ett enat Sverige för en 
hållbar textil- och modeindustri 

En nationell plattform och möjliggörare för nya, hållbara 
lösningar och affärsmöjligheter för textil- och modeindustrin. 

Vi förenar branschens aktörer och skapar en dynamisk, stark 
gemenskap för att minska miljöpåverkan på nationell och 
internationell nivå.

Fokus
Skapa möjligheter och driva förflyttning till en mer hållbar 
Textil- och Modebransch där lönsamhet och resurseffektivitet 
går hand i hand

Säker 
produktion 
och säkra 
produkter

Minskad 
mängd avfall

Effektivt 
användande 
av resurser



 Tillgängliggöra forsknings- och utvecklingsresultat för miljömässigt hållbar utveckling 

och utgöra en brygga mellan forskning och tillämpning.

 Främja hållbara affärsmodeller och förena miljönytta med affärsnytta.

 Stärka de små och medelstora företagens arbete för att uppnå cirkulärt flöde och 

miljömässigt hållbar utveckling.

 Minimera miljöbelastningar i produktionen. 

 Främja samverkan, samarbete och insatser för en miljömässigt hållbar värdekedja på 

textilområdet.

Textile & Fashion 2030 ska: 



2018

• Planering och
resursallokering i
syfte att lägga
basen för
plattformen

2019

• Genomförande av
plattforms-
aktiviteter med 
fokus på nationell

synlighet.

2020
• Fortsatt

genomförande och
anslutning av företag. 
Kartläggning av
behov och support via 
Framstegsmodellen

2021

• Fortsatt support 

• Internationell
positionering

2022

• Fortsatt support

• Utvärdering

• Fortsatt finansiering
och affärsplan

Övergripande Plan & Prioriteringar

ATTRAHERA, INSPIRERA OCH SAMMANKOPPLA  AKTÖRER

ÖKA KOMPETENS

ERBJUDA VERKTYG OCH METODER

SYNLIGGÖRA FORSKNINGSRESULTAT NATIONELLT 

BIDRA TILL BESLUT & POLICYS

AGERA PROJEKTMÄKLARE, MÖJLIGGÖRARE OCH SUPPORT FÖR GENOMFÖRANDE

SYNLIGGÖRA FORSKNINGSRESULTAT INTERNATIONELLT 



Utveckling av möjliggörare genom exv

- BIG DO, design hackathon

- Textile challenge delprojekt

- Projekt kopplade till

- Verktygsutveckling

- Policyunderlag

Metodik och exempel på innehåll

SEE

DO

LEARN



Aktiviteter och verktyg för att utmana och utveckla

Aktiviteter på en nationell och internationell nivå för att bidra till att nå målen i Agenda 2030. 

Varje aktivitet fokuserar på olika utmaningar och möjligheter inom textil- och modesektorn 
och leder till insikter om varför och hur en hållbar industri ska utvecklas.

• Textile Challenge
• Exposé
• Big Do - desginhackthon
• International Summit 2021
• Framstegsmodellen
• Kunskapsområdesgrupper
• Kunskapsbank
• Riskvertyg
• Delprojekt tex Restore, Design for longevity

Mer information finns på Hem - Textile & Fashion 2030 (textileandfashion2030.se)

https://textileandfashion2030.se/


Digital Exposé (digitalexpose.se)

https://digitalexpose.se/


Missa inte att anmäla er!

Conditional Design Seminarium



Kunskapsnod för lokal 

biobaserad fibrerråvara



Kunskapsnod lokal biobaserad fiberråvara



Kunskapsnod lokal biobaserad fiberråvara



Exempel på fiberråvaror



Kunskapsnod lokal biobaserad fiberråvara



Bild: Hemslöjden

Lokala fibrer på nytt sätt och Ullpilot
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Bild: Hemslöjden

Lokala fibrer på nytt sätt och Ullpilot



Hållbar textil
TACK!

smarttextiles@hb.se
lena-marie.jensen@hb.se


