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FORORD

Af Nikolai Klausen, direktør, Wear

Bæredygtighed, CSR, miljø og kemi, CO2 reduktion, 
genanvendelse, FN’s verdensmål, plastikaffald, Parisaftale, 
klimakontrakter og meget mere. Det kan være svært at finde 

rundt i alle de gode hensigter – især hvis man ikke har en 
virksomhed med en stor organisation i ryggen til at få styr på 
det hele. 

Men det må og skal ikke være en undskyldning for at komme 
i gang med en mere bæredygtig omstilling. Derfor har Wear i 
dette nummer valgt et fælles tema for alle de gode hensigter: 
ansvarlighed.

Ansvarlighed i modeindustrien fylder mere end nogensinde, 
ikke bare i industrien, men i høj grad også hos forbrugerne og 
politikerne – både nationalt og internationalt. Vores kunder 
og forbrugerne stiller i stigende grad krav om gennemsig

tighed, sporbarhed samt økologi og en generel øget fokusering 
på ansvarlighed. Jeg er ikke i tvivl om, at vi vil opleve et fortsat 
stigende krav fra forbrugerne og politikerne, som fra politisk 
side kan udmønte sig i øget lovgivning.

Wear har i dette tredje magasin fået et bredt udvalg af 
interessenter i modeindustrien til at skrive et indlæg under 
temaet ansvarlighed. Det er mit håb, at det kan inspirere, give 
indsigt og skabe dialog til en mere ansvarlig modeindustri.

God læselyst.
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LOVGIVNING PÅ 
SAMFUNDSANSVAR - WHAT TO DO?

Af Nina Storgaard Albertsen, Dansk Initiativ for Etisk Handel, DIEH

Når danskerne køber nyt tøj, bliver der ofte skabt 
arbejdspladser på den anden side af kloden. Sociale medier 
og et øget fokus fra forbrugerne har været med til at sætte 
arbejdstagerrettigheder, menneskerettigheder, klima og 
miljø på dagsordenen i de lande, hvor varerne bliver 
produceret. 

Storbritannien, Frankrig og Holland 
har taget førertrøjen på i forhold til 
lovgivning på europæisk plan

De senere år har vi set en ny tendens på området. Verden er 
ikke længere én stor markedsplads, hvor man blot kan købe 
sine varer uden at forholde sig til, hvordan de er blevet 

fremstillet. Flere lande har de senere år indført lovgivning på 
området, og dermed er der opstået konkrete krav til 
virksomheder om øget kontrol med værdikæderne.

Lovgivning – en ny tendens
Storbritannien, Frankrig og Holland har taget førertrøjen  
på i forhold til lovgivning på europæisk plan. Disse lande  
har indført nationale love inden for henholdsvis moderne 
slaveri og tvangsarbejde, menneskerettigheder i bred 
forstand samt børnearbejde.

I en række yderligere lande drøfter man muligheden for at 
pålægge virksomheder et juridisk ansvar for de produktions
forhold, der ikke kun tilbydes på nationale arbejdspladser 
men også helt ud i enden af værdikæden hos fabriksarbejderen 
på tekstilfabrikken eller arbejderen på lædergarveriet. Det 
gælder eksempelvis i Tyskland, Schweiz og Norge. 

Tendensen er ikke gået ubemærket hen i Danmark, hvor 
lignende forslag er blevet drøftet. I første omgang er disse 
forslag blevet nedstemt i Folketinget. Alligevel er der meget, 

der tyder på, at tidens vinde blæser i en retning, hvor 
lovgivning – i første omgang national lovgivning – får større 
betydning og medfører nye krav til europæiske virksomheder.

Storbritannien, Frankrig og Holland i front med 
national lovgivning
I 2015 indførte England en lov mod moderne slaveri, 
tvangsarbejde og menneskehandel – Modern Slavery Act. 
Loven stiller krav til, at større virksomheder med forretninger 
eller aktiviteter i Storbritannien redegør for sin indsats mod 
moderne slaveri i værdikæden, samt at redegørelsen er 
offentlig tilgængelig på virksomhedens hjemmeside. 

I 2017 blev den franske Duty of Vigilance lovgivning vedtaget. 
Loven pålægger større virksomheder proaktivt at forebygge 
menneskerettighedskrænkelser. Virksomheder, der er 
omfattet af loven, skal udarbejde og gennemføre en 
omfattende plan for nødvendig omhu (‘due diligence plan’), 
der skal offentliggøres og inkluderes i selskabets årsrapport. 

Børnearbejde, tvangsarbejde, klima og socialt ansvar står højt på dagsordenen, når vi taler om bæredygtigt 
forbrug og virksomheders ansvar i værdikæderne. Forbrugerne efterspørger i stigende omfang 
bæredygtige og ansvarligt producerede varer, og flere lande har skrevet virksomheders sociale og 
miljømæssige ansvar ind i deres lovgivning. Det får også betydning for SMV’er på dansk jord.
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LOVGIVNING PÅ 
SAMFUNDSANSVAR - WHAT TO DO?

Den franske lovgivning har pålagt virksomheder at rapportere 
om både kortlægning af risici for brud på menneskerettigheder, 
procedurer til at vurdere, hvordan leverandører og under
leverandører arbejder med risikokortlægningen, mål for at 
forebygge og hindre seriøse brud på menneske rettighederne, 
en funktionel alarmerings mekanisme, der rapporterer om 
aktuelle risici og en monitore ringsmekanisme til at evaluere 
implementerede procedurer. 

I 2019 vedtog Holland en lov ‘Wet zorgplicht kinderarbeid’ 
(Child Labour Due Diligence Bill), som er særligt rettet mod 
virksomheders ansvar for, at børn ikke har været med til at 
producere de varer, der ender på hylderne.  Den hollandske 
lov kræver, at hvis et firma  uanset størrelse, har en ‘rimelig 
formodning’ om, at der er børnearbejde i værdikæden, så 
skal der fremlægges en handlingsplan for opfølgning.

Det svageste led - sårbare værdikæder 
Slaveri, børnearbejde og kritisable arbejdsforhold fore

kommer særligt i nogle af de yderste led af værdikæden. 
Kontrol og overblik over værdikædens forskellige led spiller 
derfor en afgørende rolle i forhold til at minimere risikoen for 
at bidrage til negativ indvirkning.

I tilfælde af en negativ indvirkning på menneskerettighederne, 
der kunne være undgået med en tilstrækkelig due diligence 
plan, har alle tre lande indført muligheden for at tildele 
bødestraf. Lovgivningerne er primært målrettet virksom
heder med stor omsætning og mange ansatte, og alligevel er 
det lige så vigtigt for SMV’erne at komme med på bølgen og 
indrette deres forretning ansvarligt.

Kontrol af værdikæden og transparens i CSRarbejdet er 
nemlig afgørende for at leve op til ikke blot lovgivningen, 
men også investorernes og forbrugernes krav om anstændig 
og ansvarlig produktion. Forbrugerne har – længe før lovgiv
ninger trådte i kraft, efterspurgt bæredygtige varer, der er 
produceret ansvarligt, og den tendens er kun stigende. 

Flere af de store virksomheder og webshops stiller allerede 
krav til deres leverandører, og når disse krav øges, får det 
betydning for de danske SMV’er og deres kontrol af sociale og 
miljømæssige forhold i værdikæden. 

What to do?
Arbejder man som virksomhed aktivt med redskaberne 
baseret på FN’s Retningslinjer for menneskerettigheder og 
erhvervsliv for at kortlægge forskellige risici, og har man en 
handlingsplan, der kan igangsættes, hvis de røde lamper 
blinker, så har man allerede sikret sig, at virksomheden er et 
skridt foran i forhold til efterspørgslen fra investorer, 
kunder, forbrugere og nationale lovgivninger, der stiller 
forskellige krav.

Hvis man arbejder aktivt med at minimere sine risici gennem 
kendskab til og kontrol af værdikæden, så er der som lille 
eller mellemstor virksomhed ikke langt fra faktisk at arbejde 
for at undgå uhensigtsmæssige arbejdsvilkår til at bidrage 
aktivt til bedre vilkår for arbejdere i og omkring 
tekstilbranchen.

Det er en investering at arbejde ansvarligt! Men hopper din 
virksomhed med på den bæredygtige vogn, så er der mange 
fordele at høste. En CSRindsats kan føre rigtig mange gode 
ting med sig i forhold til eksempelvis medarbejdertilfredshed, 
større produktivitet, færre ulykker og sygedage i produk
tionen, risikominimering og et godt omdømme.

Hos Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH) arbejder vi med 
at bringe relevante aktører sammen og hjælpe virksomheder 
med deres arbejde mod mere ansvarlige værdikæder.
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NY VEJLEDNING
OM SAMFUNDSANSVAR
Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd har publiceret en ny vejledning om 
samfundsansvar, som er målrettet små og mellemstore virksomheder i mode- og tekstilbranchen. 
Vejledningen skal hjælpe virksomhederne med at klarlægge, hvad de forventes at leve op til, når det gælder 
samfundsansvar.

Af Linda Nielsen, professor og formand for Mæglings og 

klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd

Både større og mindre virksomheder oplever i dag at skulle 
tage stilling til forhold, de for få år siden ikke behøvede at 
forholde sig til. Det gælder f.eks. lønforhold blandt 
leverandørers medarbejdere, klimapåvirkning, træk på 
naturressourcer, påvirkning af lokalsamfund og miljøet. 
Borgere, NGO ér, medier og politikere stiller krav til 
virksomheders samfundsansvar, og det gør kunder, 
medarbejdere og samarbejdspartnere også. 

Mode og tekstilbranchen er 
igennem længere tid blevet 
kritiseret for problematisk  
adfærd forbundet med 
overproduktion og negative 
indvirkninger på mennesker  
især i leverandørkæderne

Hverken producenter eller kunder ønsker at blive forbundet 
med børnearbejde, arbejdsskader, sammenstyrtede bygninger 
eller negativ indvirkning af klodens miljø. De emner, man 
som virksomhed bør forholde sig til, udvikler sig hele tiden. 
Men hvor langt rækker ansvaret, og hvad kan man med 
rimelighed forvente, at virksomheden tager ansvaret for?

Mæglings og klageinstitutionen for ansvarlig virksomheds
adfærd (NCP Danmark) hjælper SMV’er i mode og tekstil
branchen med at besvare disse spørgsmål.

Mode og tekstilbranchen er igennem længere tid blevet 
kritiseret for problematisk adfærd forbundet med 
overproduktion og negative indvirkninger på mennesker, 
miljø og samfund især i leverandørkæderne. Branchen har 

imidlertid som helhed anerkendt behovet for at ændre 
adfærd i en mere ansvarlig retning. NCP Danmark har derfor 
i samarbejde med mode og tekstilbranchen udarbejdet en 
vejledning om samfundsansvar, som specifikt er målrettet 
SMV’er i mode og tekstilbranchen. 

billede
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Vejledningen klarlægger, hvad der skal til, for at en mode og 
tekstilvirksomhed efterlever OECD’s Retningslinjer for 
Multinationale Virksomheder, der opstiller en række 
forventninger til virksomheders adfærd på områder som f.
eks. menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og 
antikorruption. OECD’s retningslinjer angiver, at virksom
heder skal udvise ‘nødvendig omhu’ (due diligence), hvilket i 
praksis betyder, at virksomheder skal have processer på 
plads for at afdække og håndtere risici for negativ ind
virkning i forbindelse med forretningsdriften. Desuden skal 
virksomheder rapportere om deres arbejde med due 
diligence.

NCP Danmarks vejledning om samfundsansvar fremhæver 
bl.a. en række eksempler på forhold, som virksomheder i 
mode og tekstilbranchen bør være særligt opmærksomme 
på – især hvis virksomheden har leverandører, der producerer 
i udviklingslande. Disse risici indebærer bl.a. risiko for 
børnearbejde, risiko for tvangsarbejde, risiko for 
arbejdsulykker og risiko for stort klimaaftryk.

Hertil beskriver vejledningen i detaljer en due diligence 
proces i 5 trin, som SMV’er i mode og tekstilbranchen med 
fordel kan tage udgangspunkt i, når virksomhederne skal 
implementere og videreudvikle egne due diligence processer. 
Ved at arbejde aktivt og målrettet med due diligence 
processer kan virksomhederne leve op til forventningerne i 
OECD’s retningslinjer og samtidig bidrage positivt til 
menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og 
antikorruption. Det handler om at omsætte principper til 
praksis.

NY VEJLEDNING
OM SAMFUNDSANSVAR

Fakta

Mæglings og klageinstitutionen for ansvarlig 
virksomhedsadfærd (tidligere forkortet ‘MKI’, nu 
forkortet ‘NCP Danmark’) er OECD’s danske 
kontaktpunkt for ansvarlig virksomhedsadfærd. NCP 
Danmark behandler klagesager om danske 
virksomheders, organisationers og offentlige 
institutioners overtrædelser af OECD’s Retnings linjer 
for Multinationale Virksomheder, og har ligeledes til 
opgave at udbrede kendskabet til ansvarlig 
virksomhed sadfærd og OECD’s retningslinjer.

Fakta

OECD ś Retningslinjer for Multinationale Virksom
heder er en international anerkendt referenceramme 
for ansvarlig virksomhedsadfærd. Internationale 
retningslinjer er ikke juridisk bindende i traditionel 
forstand, men opstiller en række forventninger til 
virksomheders adfærd på områder som f.eks. 
menneskerettigheder, arbejdstagerrettig heder, miljø 
og antikorruption. Danmark har sammen med 47 
andre lande tilsluttet sig OECD’s retningslinjer, og 
dermed forpligtet sig til at fremme virksomhed ernes 
efterlevelse af OECD’s retningslinjer. 
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NANO-DYE
EN MILJØVENLIG LØSNING

Interview med Peter Nørby Olesen, Nano-Dye

NANODYE, som teknologien og virksomheden hedder, er 
grundlagt i 2012 af Lon Negrin og med Peter Nørby Olesen som 
medinvester fra 2014. Det er en patenteret forbehandling af 
metervarer i natur fibre som for eksempel bomuld og viscose. 
Virksomheden ligger i Miami, USA og er startet op med 
Bangladesh og Indien som de første markeder, idet en stor del 
af bomuldsproduktion af Tshirts i verden foregår her. 

NANODYE arbejder i øjeblikket med at sælge og udvikle 
teknologien med flere af de største fabrikker på disse 
markeder. 

Hvad er det nye?
NANODYE er en teknologi, som sætter nye standarder med 
specielindfarvning af metervarer til bomulds Tshirts, idet 
man med den nye teknologi gør op med princippet om at 
rydde op efter sig, man undgår i stedet for at svine fra 
begyndelsen.

Når man farver bomuldsmetervarer i dag, bruger man en 
teknik, der hedder reaktiv indfarvning. Det er den mest 
udbredte indfarvning i tekstilindustrien. Med denne teknik 
skal der bruges meget vand og farvestof, idet kun ca. 3/4 af 
farvestoffet sætter sig i metervaren. Årsagen er, at bomuld 
bliver negativt ladet, når det rammer vand. Farvestofferne er 
også negativt ladede, så for overhovedet at få de to modpoler 
til at binde, bruges der meget vand og ekstra farvestof. Dertil 
kommer, at man tilsætter ganske meget salt, som hjælper 
farveprocessen. Problemet er, at saltet er ganske forurenende 
og binder mange kemikalier, og selvom man fanger det i et 
rensningsanlæg, hvad gør man så af den forurenede slagger?
 
Det NANODYE gør, er at lave en forbehandling af metervaren 
før indfarvningen. Processen involverer en patenteret kemi 
og maskine, som med stor fart kan ændre metervarens 
ladning fra negativ til positiv. Nu står man så med en ny type 
metervare, som er klar til indfarvning, men som ikke skal 

bruge salt, reducerer vandforbruget med optil 75% og som 
optager optil 99,5% af alle farvestofferne som tilsættes. 
Indfarvningen foregår i øvrigt også på stort set den halve tid. 

Resultatet er et langt mindre 
pres på det eksisterende 
vandrensningsanlæg

De eksisterende farvestoffer, maskiner og teknikker som er 
på fabrikkerne, ændres der ikke på, men NANODYE får bare 
reaktionen til at foregå på en langt mere hensigtsmæssig 
måde. Det vil i hovedtræk sige, at fra at udlede en masse vand, 
som indeholder op til 30% af det overskydende farvestof samt 
er fyldt med salt, udledes der nu 75% mindre vand, ingen salt 
og kun en bagatel af de farvestoffer som er tilsat. 

Farvning af tekstiler og læder trækker ofte store overskrifter, når debatten falder på mere ansvarlighed i 
modebranchens produktion. Vi har alle set farvede floder og mennesker der arbejder under urimelige 
arbejdsvilkår. Men hvad kan branchen gøre ved det og findes der teknologier, som kan reducere utilsigtede 
miljøproblemer og samtidigt sikre et højt kvalitetsniveau? 

8



NANO-DYE
EN MILJØVENLIG LØSNING

Resultatet er et langt mindre pres på det eksisterende 
vandrensningsanlæg  som de fleste større fabrikker allerede 
har, og der bruges derfor langt mindre energi og det gør det 
mere simpelt at opnå nul udledning. Et anlæg kan forbehandle 
minimum 10.000 kg metervarer om dagen, nok til at 
producere ca. 3540.000 Tshirts om dagen. 

Selvom et sådan anlæg er en ekstra omkostning for 
fabrikken, er der også store besparelser for producenten, så i 
det store hele går regnestykket om at opnå et langt bedre 

miljø i break even. Dertil skal nævnes, at metervaren  som er 
forbehandlet med NANODYE teknologien, får en langt bedre 
vaskeægthed og forbrugerens glæde af produktet skulle 
derfor gerne holde længere samtidig med at miljøet skånes.

NANO kemien, som tilsættes, er testet på et af de mest 
velrenommerede laboratorier i USA, amec og er 100% 
frifundet for at indeholde skadelige kemikalier. Når kemien 
efter indfarvning bliver neutraliseret, omdannes den til 
glukose og er nem at fjerne i et bakterielt rensningsanlæg.
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SKAB VÆRDI
MED VERDENSMÅLENE

Af Malene Thiele, CSF-chef, Dansk Erhverv

Bæredygtige omstilling for 400 milliarder kroner 
– interesseret?
Hvad FN’s 17 verdensmål tilbyder er et fælles sprog til at tale 
om de udfordringer, som verden står overfor. Målene og deres 
underliggende indikatorer kan forklare, hvordan din 
virksomhed er en del af løsningen på netop de udfordringer. I 
har måske allerede truffet nogle valg i forhold til jeres 
produkter, brands, materialer, transport, produktionsforhold 
eller forretningsmodel, der gavner et eller flere af verdens
målene. Måske kan de valg også videreudvikles eller anvendes 
i en anden form til andre kundegrupper eller på nye markeder, 
så rækkevidden og de gavnlige effekter bliver større og 
efterspørgslen ditto.

Med et strategisk fokus på 
bæredygtighed i din virksomhed, 
gør du dig attraktiv som 
arbejdsgiver overfor både 
nuværende og kommende 
medarbejdere

Pointen er, at virksomhederne ikke kun kan bidrage til at løse 
nogle af de udfordringer, som verdensmålene peger på, men 
de kan også åbne op for helt nye forretningsmuligheder. 
Forvent dog ikke, at de er et værktøj, der viser dig præcist 
hvordan og hvilke løsninger, du skal implementere. Det må du 
finde ud af på anden vis, fx igennem din viden om branchen, 
konkurrenterne og dine forventninger til fremtiden.

Betragt verdensmålene som en bestilling, der er blevet lagt af 
alle FNlandene tilsammen. De vil gerne have virksomhedernes 
løsninger, knowhow og investeringer. Og det giver et 
efterspørgselstræk, der er estimeret til 400 mia. kr. for 
danske virksomheder alene frem mod 2030. Spørgsmålet er, 
om din virksomhed skal have en bid af den kage?

Her er tre gode råd til dig, der gerne vil i gang med den 
bæredygtige omstilling og skabe værdi med verdensmålene.

1. Hvorfor skal morgendagens kunder vælge dig?
I år er mange tusinde unge over hele verden gået i klimastrejke, 
og en svensk undersøgelse fra 2018 viste, at næsten 7 ud af 10 
(68 pct.) i aldersgruppen 1829 har ’klimaangst’. Kommende 
generationers krav til transparens, ligestilling og klima
bevidsthed stiger. Mere end nogensinde før efterspørges der 
konkrete handlemuligheder, der kan vise en vej ud af krisen. 

Hvis denne målgruppe skal vælge dig, så fokusér på at kunne 
dokumentere og forklare, hvordan dit produkt eller brand er 
en del af løsningen – og ikke af problemet. Tænk over hvilke 
reelle samfundsmæssige problemer, som din forretning 
løser. Anvis dine kunder handlemuligheder, så de kan være 
med til at bidrage positivt til eller mindske deres negative 
virkning på verden. 

Siden midt 80’erne har vi talt om virksomhedernes samfundsansvar eller bæredygtige bidrag til 
samfundet. Det er ikke i sig selv nyt. Dét, der er nyt, er følelsen af, at det haster. Eller rettere, der er evidens 
for, at det haster. I Danmark ser vi allerede en række store virksomheder gå foran i den bæredygtige 
omstilling. Men alle kan få gavn af en bæredygtig indsats. 

10



Her handler det ikke om velgørende formål, men om at dine 
kunder skal forstå formålet med din forretning. Hvorfor laver 
din virksomhed det, de gør? Hvilken forskel vil din virksomhed 
gøre i verden? Hvad ville der ske, hvis din virksomhed ikke var 
her? Og svaret skal gerne være mere end at skabe vækst og 
arbejdspladser. 

2. Er din virksomhed attraktiv for den kommende 
generation af medarbejdere?
En anden mulighed i den bæredygtige omstilling ligger inden 
for rekruttering og fastholdelse. Den fortsat høje 
beskæftigelse betyder, at krigen om talent er hårdere end 
nogensinde. Når stillinger ikke bliver besat, må virksomheder 
sige nej til ordrer, udskyde planer om vækst eller sende 
opgaver ud af landet. 

Med et strategisk fokus på bæredygtighed i din virksomhed, 
gør du dig attraktiv som arbejdsgiver overfor både nuværende 
og kommende medarbejdere. Måske har du som en mindre 

virksomhed svært ved at matche de større virksomheder, når 
det kommer til løn og personalegoder, men du kan sagtens 
konkurrere på eksempelvis rummelighed, diversitet og work/
lifebalance. Og dét kan du udnytte.

Vi har i dag den største ungdomsgeneration i menneskehedens 
historie. Og de viser nogle klare præferencer, når det kommer 
til deres fremtidige arbejdsgiver. Diversitet og mangfoldighed 
har en stor betydning i forhold til generation Y også kaldet 
’millennials’ og også for generation Z, der efterfølger dem. 
Såvel mænd som kvinder fra Y og Z generationen vægter, at 
der er kvinder i ledelsen, fleksibilitet og en familievenlig 
arbejdsplads, når de skal vælge deres nye arbejdsgiver. 

3. Husk verdensmålene i din forretningsudvikling
I de fleste velfungerende virksomheder er der allerede en 
forretningsidé – så hvorfor ændre sit brand eller service? 

Hvis du gør verdensmålene til en rettesnor i din design og 
produktudviklingsproces, kan du sikre dig, at også fremtidige 
produkter er en del af løsningen på verdens problemer. 
Dermed øger du forretningspotentialet på lang sigt. Fordi 
verdens problemer – og dermed markedsbehovet for bære
dygtige løsninger – er desværre ikke lige ved at forsvinde. Det 
kan også være, at verdensmålene er lige dét sprog, du har brug 
for, for at kunne skalere og eksportere de koncepter, som din 
virksomhed allerede ligger inde med. Som leder bør man tage 
verdensmålene ind i sin forretningsstrategi og i sit udviklings
team og skabe løsninger, der kan svare på de udfordringer, 
som verdensmålene skitserer. 

En styrke hos mindre virksomheder er i den forbindelse, at de 
ofte er omstillingsdygtige og kan være utroligt løsnings
orienterede, når først en idé har bidt sig fast. Uanset hvad, er 
ledelsens engagement en forudsætning for succesfuld 
forretningsudvikling, og i ejerdrevne virksomheder er der i 
sagens natur ikke langt fra tanke til handling.
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BÆREDYGTIGHED I
STOR STØRRELSE

Interview med Dorte Rye Olsen, Sustainability Manager, Bestseller

Modeindustrien gennemgår lige nu en 
bæredygtig transformation. Hvad er 
BESTSELLERs rolle i denne?
Som international virksomhed har vi positionen til at flytte på 
noget volumen og bidrage de relevante steder – i et mere 
holistisk perspektiv. Sidste år lancerede vi vores nye 
bæredygtighedsstrategi, Fashion FWD, som kort sagt går ud 
på, at vi som virksomhed vil være med til at accelerere en 
bæredygtig omstilling i vores branche. Ved at sætte 
bæredygtighed på dagsordenen igennem vores forretning, 
kan vi skubbe udviklingen. Vi er samtidig meget ydmyge 
overfor de udfordringer, vi står overfor. I den globale 
modeindustri er vi én blandt mange spillere, og der er behov 
for, at hele branchen og dens interessenter bidrager til 
løsninger. 

Hvordan vil jeres kunder kunne se BESTSELLERs 
bæredygtighedstiltag?
Det interessante er måske i virkeligheden, at meget af det vil 
kunderne ikke direkte kunne se, da det er noget, vi arbejder 
med for at bidrage til en større agenda samt for at gøre vores 
virksomhed og forretning mere robust. Vi har eksempelvis en 
2021målsætning om, at alle vores egne bygninger og butikker 
skal bruge 100% vedvarende energi, som vi bl.a. vil opnå 
gennem opførelse af et 125 mega watt solcelleanlæg. Det er 
ikke nødvendigvis noget, den almindelige kunde, som køber 
et par jeans fra JACK & JONES, vil være opmærksom på.

Samme kunde vil dog kunne købe ’Low Impact Denim’ Fra 
JACK & JONES eller AWARE fra VERO MODA, som er konkrete 
initiativer, vi har taget for at forbedre vores ressourceforbrug 
i udviklingen af vores kollektioner. Igennem brug af mere 
bæredygtige materialer og renere teknologi er vi i stand til at 
producere jeans med et formindsket vand og energiforbrug. 
Det er til gengæld noget, vores kunder værdsætter og kan 
sætte i kontekst med det produkt, de holder i hånden. Som 
virksomhed er det nødvendigt at fokusere på begge dele.

BESTSELLER tager del i mange 
industrisamarbejder, som GFA og Textile 
Exchange. Hvad får I ud af dette?
Vi er involveret i de partnerskaber og fagorganisationer, vi 
mener bidrager til forandringen. At gøre mode bæredygtig 
kræver investeringer og samarbejde på tværs. Vi skal arbejde 
for fælles standarder, fælles tiltag m.v. for at kunne skabe 
varige ændringer igennem hele kæden. Vi har eksempelvis 
været aktivt involveret med Better Cotton Initiative (BCI) i en 
del år. BCI er et globalt initiativ, der forbedrer bomulds
produktionen i en skala, der kan mærkes. Det vil vi gerne 
være med til at påvirke i tæt samarbejde med blandt andet 
vores leverandører. 

Vores mål er 100% mere bæredygtig bomuld, og det kan BCI 
være med til at løfte. Samtidig ønsker vi en balanceret 
materialestrategi, så vi har også målsætninger for Organic 
Cotton og eksempelvis CmiA (Cotton made in Africa). Det er 
igennem de forskellige netværk og sammens lutninger, at vi 

kan være med til at påvirke eksempelvis certificerings
standarder, så vi som industri kan arbejde for flere fælles mål.

Som større virksomhed har vi muligheder for og samtidig en forpligtelse til at skabe forandringer, mener 
Dorte Rye Olsen, Sustainability Manager i Danmarks største modevirksomhed, BESTSELLER. En af de 
største udfordringer er dog at modne nye tiltag til kommercielle løsninger med effekt – det kræver 
innovation og samarbejde på tværs.
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Hvordan kobler I innovation og bæredygtighed i 
BESTSELLER?
Igennem INVEST FWD, som er vores investeringsplatform i 
forhold til bæredygtighed og innovation, er vi også blevet 
partner med en organisation i Holland, der hedder Fashion 
For Good, hvor vi arbejder sammen med andre store og 
mindre aktører for at identificere og kultivere den næste 
generation af bæredygtige entreprenører og løsninger. Her 
kan vi som en stor virksomhed være med til at lave testforløb 
og prøve tingene af i en større skala – og dermed levere den 
rette feedback i forhold til, hvad der kræves for at lykkes i 
større kommercielle sammenhænge. Og der er brug for mere 
innovation i branchen.

Vi er endnu ikke på et teknologisk niveau, hvor det er muligt 
at indfri alle de behov, der er til materialer, genanvendelighed 
og cirkularitet. Oftest er bæredygtighed i forbrugerens øjne 
noget meget konkret, som at materialet er økologisk eller 
lavet af genbrugsmaterialer. Bag dette ligger der dog flere lag 
af kompleksitet og problemstillinger vedrørende alt lige fra 
dyrkningsmetoder, arbejdsvilkår, sporbarhed og certifi ce

ringer til, hvordan sammensatte materialer kan skilles ad 
igen efter brug. 

Hvad er jeres største udfordringer?
En af de største udfordringer er skalerbarhed, dvs. kan et 
pågældende materiale eller proces fungere i stor størrelse og 
indgå i en allerede eksisterende leverandørkæde? Mange af 
de nye innovative materialer, vi har brug for, tager lang tid at 
modne til markedet, og der er brug for reel industrifeedback 
i den proces. Derfor er det også vigtigt, at vi kan prøve nogle 
ting af. Eksempelvis var SELECTED nogle af de første, der 
lavede sko i Pinatex – et alternativ til læder lavet af ananas
blade. Sådanne ‘smalle’ projekter kan være med til at modne 
de nye innovative bæredygtige tiltag til rent faktisk at blive 
kommercielle succeser.
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H&M TAKE CARE
FORLÆNGER TØJS LEVETID

Af Marie Serup, Sustainability Manager i H&M Danmark

Forbrugerne bliver stadigt mere bevidste om miljøpå
virkningen af deres daglige færden. Særligt for modebranchen 
er det en vigtig udvikling, idet cirka 20% af et stykke tøjs 
samlede miljøbelastning finder sted i brugsfasen – altså 
efter at varen er flyttet hjem i forbrugerens klædeskab. 
Samtidig er forbrugerne i stigende omfang klar til at lægge 
handling bag holdningerne. En nylig rapport fra Boston 
Consulting Group konkluderer, at mere end en tredjedel af 
forbrugerne allerede har fravalgt et foretrukket brand til 
fordel for et andet brand med en stærkere bæredygtigheds
profil – og at over halvdelen af forbrugerne forventer at gøre 
det i fremtiden.

Netop de tendenser adresserer H&M med det nye koncept 
H&M Take Care, der kan hjælpe kunderne til at tage sig 
kærligt af deres modefavoritter og give dem et længere liv. 
Ved at tilbyde en kombination af vejledning, produkter og 
services inspireres Take Care kunderne til at vedligeholde, 
reparere, tilpasse og opdatere deres tøj, og på den lange bane 
opmuntrer konceptet til en bæredygtig adfærdsændring. 

Konceptet er indtil videre lanceret i Frankrig, Norge, 
Storbritannien, Sverige, Østrig, Finland og Holland, og i 
Malmø og Gøteborg gør Take Careinitiativet ikke kun en 
positiv forskel for kunderne, men også for lokalsamfundet. 
Her drives ateliererne nemlig i samarbejde med 
sammenslutningerne for langtidsledige immigrantkvinder 
Yalla Trappan (Malmø) og Yalla Hjällbo (Gøteborg). H&M har 
en forhåbning om at kunne lancere Take Care i Danmark i 
fremtiden.

Gør det selv – eller lad H&M hjælpe
Mange forbrugere vil gerne passe godt på deres tøj, men ofte 
ved de ikke, hvordan de skal gøre det – eller om det i en 
verden med nem og hurtig adgang til et stort udvalg af 
modevarer til gode priser, kan betale sig. Hvor mange af os 
stopper vores strømper, når der går hul i dem? Og er det i det 
hele taget umagen værd at sy en kjole om til en sommerbluse, 
når datteren er vokset ud af den? Take Care har til formål at 

tilbyde dét, der skal til, for at forbrugerne kan passe godt på 
tøjet i lang tid. 

Man kan med rette spørge, om 
kunderne i dag har den nødvendige 
motivation for at få repareret et 
stykke tøj, hvis man for et tilsvarende 
beløb kan købe en ny vare

I de H&Mbutikker, hvor Take Care lanceres som fast 
destination i butikken – og ikke som et popopunivers 
understøttet af onlinesalg af produkterne – lægges der vægt 
på at skabe inspirerende syateliers. Rammerne skal vise 
kunderne, at fantastisk fashion og bæredygtigt forbrug kan 
gå hånd i hånd, og at den nødvendige adfærdsændring kan 
være ligetil. 

Modebranchen befinder sig i en både udfordrende og spændende tid, hvor business as usual ganske enkelt 
ikke er en mulighed, når det kommer til branchens klima- og miljøbelastning. Samtidig venter et potentielt 
udbytterigt marked for de modebrands, der viser sig i stand til at engagere kunderne med meningsfulde 
produkter og innovative services. Forbrugeranalyser peger i retning af stigende tendenser, når det 
kommer til eftertænksomt forbrug og cirkulær tænkning.
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Mod en cirkulær forretningsmodel
Hjertet i H&M’s forretning har altid været modetøj, og det vil 
det fortsat være. Men med en vision om at ville lede den 
bæredygtige omstilling for hele branchen og et mål om en 
klimapositiv værdikæde i 2040, er det centralt for H&M at 
udforske nye muligheder. I 2013 lanceredes tøjindsamlings

initiativet H&M Garment Collecting, og siden da har kunderne 
afleveret over 78.000 tons tøj til genbrug og genanvendelse i 
H&M’s butikker i hele verden. H&M Take Care lanceres som 
en naturlig forlængelse af Garment Collectinginitiativet 
med et udgangspunkt om, at alt tøj fortjener et langt liv, før 
det afleveres til genbrug og genanvendelse.

Man kan med rette spørge, om kunderne i dag har den 
nødvendige motivation for at få repareret et stykke tøj, hvis 
man for et tilsvarende beløb kan købe en ny vare. Og der er 
ingen tvivl om, at Take Carekonceptet blot er ét initiativ i 
retning mod den adfærdsændring, der er nødvendig hos både 
virksomheder og forbrugere i hele modebranchen. Men der 
er samtidig merit i idéen om at gøre bæredygtig mode i 
ordentlig kvalitet tilgængelig for den gængse forbruger, lige 
som at bæredygtige alternativer bør være tilgængelige og til 
at betale for alle. 

Fakta

H&M Take Care-konceptet bygger på  
tre aspekter:
Produkter som eksempelvis miljøvenlig pletfjerner, 
sysæt, dekorative lapper, renseservietter til sneakers 
og vaskeposer, der opsamler mikroplastik.

Skrædderservices i den lokale H&Mbutik eller hos en 
nærtliggende samarbejdspartner, hvor kunderne 
kan få tilpasset, repareret eller opdateret deres tøj til 
de velkendte H&Mpriser.

Et onlineunivers med 76 tips og tricks til, hvordan 
forbrugeren kan tage sig godt af deres tøj. 
Eksempelvis kan dårlig lugt i sko fjernes ved at fylde 
dem med ubrugte tebreve natten over, og chokolade
pletter kan vaskes af med vaskemiddel, en blød 

tandbørste og koldt vand.
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HOW TO EAT
AN ELEPHANT

Af Anne Katrine Blirup, founder, Sustainawear

The best time to plant a tree 
was 20 years ago. 
The second best is today.

Når man som modebrand ønsker at blive mere bæredygtig, er 
det vigtigt, at man starter helt fra bunden og tager et oplyst 
valg om, hvor det er, man gerne vil starte. Man er nødt til at 
indse, at man ikke kan gøre alt fra starten, samt at man ikke 
kan redde verden helt alene. Derfor er det vigtigt at have en 
realistisk tilgang til sin bæredygtige omstilling. Men hvor 
skal man så starte? 

Efter mange års erfaring som CSR Manager i modebranchen 
har jeg lært, at man er nødt til at starte med at bygge et solidt 
fundament, før man kan begynde på alle de ‘sjove’ elementer 
i at blive bæredygtig. Det vil altså sige, at man skal starte 
med at få styr på sin leverandørkæde, før man begynder at 
implementere mere bæredygtige tekstiler eksempelvis. Det 
kan godt være, at nogen vil argumentere for, at vi ikke 
formindsker CO2 udslippet ved at sørge for ordentlige 
arbejdsforhold på fabrikkerne – men kan vi egentlig kalde os 
bæredygtige, hvis ikke vi har styr på de grundlæggende 
vilkår der, hvor vores tøj bliver produceret?

Hvordan man spiser en elefant!
Det grundlæggende skal på plads først. Det kan godt virke 
uoverskueligt! Lidt ligesom hvis du lader kvitteringerne ligge 
og samle sig i en stor bunke, inden du bogfører dem. Men hvis 
du får sat det i system – én gang for alle – så bliver det 
egentlig bare en del af dine daglige arbejdsgange.

Jeg prøver at anskue emnet bæredygtighed som en stor 
elefant. En elefant vi alle skal spise – uanset størrelse af 
virksomhed. En elefant som kan deles op i små bidder for 
overskuelighedens skyld.

‘Uoverskueligt’. Måske det mest anvendte ord i forbindelse 
med bæredygtighed. I mine øjne er det ærgerligt, at denne 
proces bliver så uoverskuelig, at mange virksomheder vælger 
helt at droppe den. For, let’s face it, hvis vi ikke begynder at 
tage et socialt og klimamæssigt ansvar, så bliver vi på sigt 
fravalgt af nogle af de store kunder såvel som af slutfor
brugeren, og dét vil uomtvisteligt have en negativ påvirkning 
på vores bundlinje. 

Klæd forbrugeren på – i mere end én forstand
Den forreste del af elefanten er der, hvor det er vigtigt, at vi 
alle arbejder sammen og skaber et godt, solidt grundlag. Et 
grundlag hvor vi producerer på sikre fabrikker, undgår farlig 
kemi og dårlige arbejdsvilkår. 

Har du ro i maven til at kommunikere dine CSR-initiativer? CSR og bæredygtighed er vaskeægte 
buzzwords for tiden, men alligevel er der mange brands, der ikke ved, hvor de skal starte denne rejse.  
Ej heller hvornår og hvad de må kommunikere. Her er en guide til dig om hvor dit brand kan starte – og så 
endda med ro i maven.
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Når vi bevæger os ind i midten af elefanten, så kan vi 
differentiere os fra konkurrenterne. Alle brands hverken 
skal eller kan gøre det samme. Og nu tænker du måske:  
“Jamen slutforbrugeren sammenligner jo vores brand med 
lignende brands. Bliver de ikke utilfredse med, at vi ikke har 

valgt de samme parametre?”. Svaret hertil ligger i at uddanne 
sine forbrugere i, hvad der er vigtigt og rigtigt i de valg, I har 
truffet og tydeliggøre det i jeres kommunikation.

Der findes endnu ikke nogen 
endegyldig løsning til et 100% 
bæredygtigt brand

Der findes endnu ikke nogen endegyldig løsning til et 100% 
bæredygtigt brand. Ordet ‘kommunikation’ er nøgleordet, 
når det kommer til CSR og bæredygtighed generelt. Mange 
brands er skræmt fra vid og sans for at komme til at sige det 
forkerte, for at green washe og for at blive angrebet af 
kritikere – og det forstår jeg virkeligt godt. Men så længe I 
kommunikerer det, I allerede har gjort og er realistiske i jeres 

ambitioner og ønsker for fremtiden, kan I principielt ikke 
blive klandret for at føre jeres forbrugere bag lyset. De fleste 
forbrugere har et ønske om at blive taget med på den 
bæredygtighedsrejse, som I er eller skal ud på. 

Forbrugerne er faktisk realistiske og fair i deres bedømmelse 
af jer som brands. Hvis man ytrer, at man er perfekt, fejlfri og 
i mål, kan det kun gå galt. Hvis I derimod er åbne, ærlige og 
sårbare, vil I opleve, at jeres forbrugere har en langt større 
forståelse for, at den proces, I gennemgår, ikke sker over én 
nat, og at den ikke kan gennemgås uden nogen bump på 
vejen. Faktisk skal I se forholdet til jeres forbrugere som en 
personlig relation: Jo mere ærlige og åbne I er, jo længere line 
giver forbrugerne jer også i sidste ende.

Bare kom i gang!
CSR og bæredygtighed indenfor alle brancher, men især 
modebranchen, er altså ikke nogen nem sag. Men der er  
ikke nogen grund til at gøre det værre, end det er. Tag én  

‘bid’ ad gangen, gør det på din måde, stå ved dine valg, 
kommuniker dem og hav argumenterne i orden for, hvorfor 
du har truffet dem.

Hvis I gerne vil have hjælp til, hvor I skal starte jeres rejse 
samt konkrete råd, værktøjer og dokumenter til at komme i 
gang med den første del af ‘elefanten’, så er onlinenetværket, 
Sustainawear måske stedet for jer? Det består af elearning 
programmer samt en masse sparring fra andre i branchen og 
eksperter på området. 

Tag et kig på hjemmesiden www.sustainawear.com, hvor du 
også kan downloade et gratis modul til, hvordan man spiser 
‘den der elefant’.
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CERTIFICERING
AF BÆREDYGTIGHED

Af Jakob Zeuthen, Miljøpolitisk chef, Dansk Erhverv

Troværdig mærkning bliver vigtigere, fordi det bygger på 
certificeringer, der giver uafhængig dokumentation for 
virksomhedens konkrete bæredygtighedstiltag. Det betyder 
stigende efterspørgsel på uafhængig dokumentation, hvor 
andre end virksomheden dokumenterer, at der er hold i 
markedsføringens løfter. Mærkning af bæredygtighed er 
vanskeligt, men kan takles med et enkelt redskab.

En praktisk brobygning 
Uafhængig certificering er troværdig og en praktisk 
brobygning imellem producenter og aftagere af produkterne. 
Troværdig mærkning giver forretningsværdi ved at give 
produktet en relevant bæredygtighedsprofil, som kan være 
med til at åbne nye markeder. Certificeringer giver forbrugere 
en relevant købeknap til en mere bæredygtig beslutning. 

Det danske forbrugsvaremarked rummer mange forskellige 
mærker på forskellige produkter. Men er de altid pålidelige, 
transparente og relevante? Og har de en effekt på samfundet 
omkring dem?

Butterfly-modellen er et strategisk værktøj
Bogen ‘Mærk din forretning – Håndbog i strategisk brug af 
mærker’ giver et indblik i mærkernes natur og hvordan man 
skal vælge og bruge mærker strategisk, så det løfter 
forretningen både troværdigt og markedsværdimæssigt. 
Bogen gennemgår 51 forskellige troværdige mærker ud fra en 
unik termologi kaldet ‘Butterflymodellen’.

Uden et sprog eller terminologi til 
at vurdere mærkers troværdighed 
og markedsværdi risikerer man, 
at vælge et mærke med lav 
troværdighed og markedsværdi, 
som kan koste image

Bogen beskriver, hvorfor det bliver vigtigere for 
virksomheder i fremtiden at bruge certificeringer og 
markedsføre sig med den troværdighed og markedsværdi, 
som mærkeordninger tilbyder. Med andre ord har 
virksomheder i stigende grad brug for at få strategisk viden 
og input til, hvordan de skal udvælge den mærkeordning 
blandt mange, som passer bedst til dem. 

Butterfly-modellens opbygning
Butterflymodellen består af to parametre – sommerfuglens 
bærevinger – som er blå for ‘Markedsværdi’ og grøn for 
‘Troværdighed’. Hver vinge er inddelt i fire værdier og fem 
niveauer med pointtal; fra ‘meget høj’ til ‘meget lav’. Mærker 
vurderes efter 36 kriterier, der er accepteret af alle 51 
mærkeordninger og mere end 200 virksomheder.

Den samlede vurdering af 51 mærker på det danske marked 
viser, at troværdigheden i gennemsnit ligger på et middel til 
højt niveau, men også at deres opbyggede markedsværdi er 
alt for lav og kan forbedres.

Forbrugernes interesse for at indkøbe forbrugerprodukter med bæredygtighedsmærker som fx 
Svanemærket, Fairtrade, EU Blomsten, GOTS, Oektotex, og Cradle2Cradle vokser, og der kommer stadig 
flere mærker og mærkede produkter i butikkerne. Udfordringerne for virksomheder og forbrugere vil 
derfor vokse, når de skal vælge et troværdige mærke. Dette afklarer ‘Butterfly-modellen’.
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STÆRKT FOKUS PÅ
TEKSTILGENANVENDELSE
Det er et utvivlsomt mål, at vi skal genanvende mere tekstil. For i produktionen af tekstil anvendes store 
mængder vand og kemikalier, og dertil kommer, at særligt bomuldsproduktionen er pladskrævende og 
fortrænger jord, der kunne have været brugt til dyrkning af fødevarer.

Af Lisbet Hagelund, chefkonsulent i Dansk Erhverv

EU har vedtaget et krav om, at 
tekstiler skal indsamles separat 
senest i år 2025

Med tidens fokus på klima kan vi føje fibreproduktionens 
høje CO2aftryk til listen over gode grunde til at genanvende 
dem. Hvis en tekstilvare består af 60% genanvendte fibre, så 
er CO2aftrykket reduceret med 56%, og er tekstilvaren af 
100% genanvendte fibre, så er CO2aftrykket reduceret med 
hele 95%1. Dette er uspecificerede tal for tekstiltyper, hvor 
knap halvdelen af de 89.000 ton tekstiler, som en dansker 
forbruger om året, er af bomuld2.

Der skal derfor udvikles teknologi til udsortering af tekstiler 
i forskellige fibre og farver og gøre dem klar til genanvendelse. 
Tøjproducenten skal efterspørge de genanvendte fibre og 
kunderne skal forstå værdien af at vælge varer, der er af 
genanvendte materialer.

EU har vedtaget et krav om, at tekstiler skal indsamles 
separat senest i år 2025, så der skal ske forandringer i 
Danmark. I udlandet  særligt i Sverige, er man i gang med at 
udvikle metoder til indsamling og sortering, hvor målet er at 
nå store ensartede mængder, men også udvikle teknologi til 
en oparbejdning af fibre, således at tekstilindustrien kan 
bruge dem som råvare. 

EUkommissionen overvejer at indføre producentansvar på 
tekstiler sådan, at producenterne selv får ansvaret for at 
behandle deres produkter, når de bliver til affald. Et sådant 
system kendes fra andre produkttyper og bygges op på den 
måde, at de producenter, der sætter de mest miljøvenlige 
varer på markedet, også betaler mindst til affalds behand

lingen. På denne måde motiveres producenterne til at 
produktudvikle deres varer med miljøet for øje. 

Genanvendelse er godt, men processerne kræver også energi 
og der tilføjes nye stoffer, fx kemi til ny indfarvning. 

Væsentligt i miljømæssig kontekst er derfor at undgå spild i 
produktions, transport og salgsleddet, forlænge produktets 
levetid ved at øge holdbarheden, ved at øge kvaliteten, så det 
helt enkelt holder længere, eller medvirke til gensalg af varer, 
der et kasseret hos den første bruger, men som fortsat er 
brugbart. Nye forretningsmodeller med netop gensalg ses 
dukke op i udlandet, men også så småt i den danske 
detailhandel. 

En dansker bruger i gennemsnit 15 kg tekstil/år, hvoraf 25% 
er til beklædning. I verden er der ca. 100 millioner tons tekstil 
i omløb og det dobbelte forventes i 2030, da vores forbrug af 
tøj stiger3.

1: Ifølge Svenska Miljöinstitutet

2: Ifølge Force Technology

3: Ifølge Dakofa
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DOGMER &
KVINDEFÆNGSLER

Fem hurtige med Veronica D’Souza, CEO og medstifter, Carcel 

Hvorfor kvindefængsler? 
Den største årsag til fængsling af kvinder  globalt, er 
fattigdomsrelateret kriminalitet, de er ofte forsørgere og de 
og deres familier kommer ud af fængslet fattigere og dårligere 
stillet end før. Derfor besluttede jeg mig for at finde en måde 
at facilitere tillæring af nye færdigheder kombineret med 
ordentlige lønninger, mens kvinderne sidder i fængsel, så de 
har mulighed for at forsørge sig selv, deres familier og spare 
op til et bedre liv efter fængslet. 
 
Hvilke materialer benytter i? 
Vi sourcer lokalt og benytter 100% naturlige materialer. I Peru 
er det alpacauld, vi benytter til vores striklinje og i Thailand er 
det 100% silke. I begge lande er man meget stolte af sine 
råvarer, som er af meget høj kvalitet. Det høje kvalitetsniveau 
er med til at gøre vores produkt mere langtidsholdbart og 
derved et produkt, som gerne skulle få forbrugerne til at 

bruge det i lang tid og i sidste ende sælge eller give videre til en 
anden, som vil værdsætte det lige så højt. Vi tror på en verden, 
hvor vi køber mindre tøj men i god kvalitet. 
 
Hvordan er lønnen og arbejdstiderne for 
kvinderne? 
Vi tror grundlæggende på, at kvinderne skal have samme 
rettigheder og vilkår, som kvinder udenfor fængslet. Derfor 
kigger vi på levelønnen i de respektive lande og på hvad man 
tjener udenfor. Det gør dem i stand til at spare op, samtidig 
med at de kan sende penge hjem til familien. Typisk arbejder 
de mellem fire og seks timer om dagen. 
 
Hvad er du særligt stolt af? 
Det er svært at nævne en ting, jeg er særlig stolt af. Men vores 
aftale med Thailands regering er jeg meget stolt af. Sidste år 
indgik vi en samarbejdsaftale, hvor det var et krav fra vores 
side, at vi bestemte arbejdsvilkår, styrede produktionen, 
fastsatte lønnen samt at kvinderne selv skulle have mulighed 
for at bestemme, om de ville arbejde for os. Det er fantastisk 
at se, at det rent faktisk er muligt at være med til at flytte 

standarder og rettigheder for en marginaliseret gruppe i en 
anden del af verden. 
 
Hvad betyder Carcel? 
Det betyder fængsel på Spansk. 

Hvad har dogmer og kvindefængsler at gøre med ansvarlighed? I tilfældet Carcel har det alt at gøre med 
ansvarlighed og det er stort set grundlaget for succesen i den danske modevirksomhed. Med nogle få dog-
melignende leveregler, har Carcel skabt en virksomhed, som producerer deres varer i kvindefængsler i 
Peru og Thailand, ligesom de også sourcer materialer i disse lande. Med en stor etisk tilgang til mode-
industrien, har Carcel formået at skabe et brand, som nyder stor international og national anerkendelse. 

Fakta om Carcel

Etablerings år 2016
Certificeringer Ingen
Antal ansatte 4 i Danmark 
 (16 i Peru og 13 i Thailand) 
Antal markeder Globalt
Antal kollektioner Designer ud over sæsoner
Engrossalg Ja
Egen webshop Ja
Egne butikker 1
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BY GARMENT MAKERS
OM EUROPA PRODUKTION
Tøjproduktion i Europa er i vækst og den ser ud til at ville fortsætte de kommende år. Med de stigende 
timelønninger i Kina og handelskrig mellem USA og Kina – med dertil stigende toldsatser, er med til at 
skubbe udviklingen. Men det er ikke kun de økonomiske faktorer, der spiller ind. En stigende 
forbrugeropmærksomhed på Made In Portugal eller Spanien eksempelvis, fylder også mere i overvejelserne 
om produktion i Europa fremfor Kina.

Fem hurtige med Peter Herlev Niebur, Sales Director, By Garment Makers

Hvad er den største fordel ved produktion  
i Europa?
Der er flere fordele og det er ikke helt nemt at udpege den 
største fordel. Vi er i en opstartsfase, hvor leveringsikkerhed, 
kortere leadtime og mindre minimums betyder meget. Disse 
faktorer syntes vi bedst bliver opfyldt ved produktion i 
Europa.

Hvorfor det?
Hele vores forretningsmodel er lavet til, at vi skal være mere 
bæredygtige i vores produktion og kvaliteter. Så minimums
niveauet skal ned, så vi opnår en kraftigt minimeret eller 
ingen overskudsproduktion. Vi har ligeledes erfaret, at vores 
kvalitetsniveau på de enkelte fabrics er væsentligt forbedret 
i forhold til sourcing i f.eks. Kina.

Hvor i Europa ligger jeres produktion?
Vi benytter for øjeblikket Tyrkiet, hvor vi har fundet flere 
gode producenter, som er i stand til at arbejde med GOTS 
certificering. Samtidig oplever vi en større nærhed, som 
fremmer et bedre og tættere samarbejde. Men vi er bestemt 
ikke afvisende for at benytte andre europæiske produktions
lande i fremtiden.

Hvordan finder I producenter?
Det gør vi gennem vores netværk. Vi oplever faktisk, at vi 
ligesom er kommet ind i en ny verden, hvor de brands, der 
arbejder med bæredygtighed, er meget gode til at hjælpe 
hinanden og dele erfaringer. Om det holder ved i længden, 
vides ikke, men det bliver ikke os, som sætter en stopper for 
samarbejde på tværs, hvor det er til fordel for alle.

Hvem er jeres kunder?
Vores strategi omkring optagelse af kunder har fokus på 
større online aktører samt toneangivende kæder eller 
stormagasiner. 

Fakta om By Garment Makers

Etablerings å  2018
Certificeringer GOTS
Antal ansatte 4
Antal markeder 5
Antal kollektioner 2 + Express
Engrossalg Ja
Egen webshop Nej
Egne butikker Ingen
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BÆREDYGTIGHED KRÆVER
STÆRKE DESIGNSTRATEGIER

Af Else Skjold, lektor i design og bæredygtighed på KADK

Jeg har siden 2008 arbejdet sammen med blandt andre 
Kopenhagen Fur, ECCO, Mads NørgaardCopenhagen, H&M, 
Storm & Marie, Ege tæpper, Dansk Wilton, Kvadrat, Really, De 
forenede Dampvaskerier, Veras Vintage og mange flere. Min 
forskning har siden min Ph.d.tid været 100 procent dækket 
af midler fra private virksomheder, Innovationsfonden samt 
Innovations og Erhvervsministeriet. 

Uden virksomhedernes åbenhed og 
mod ville min forskning blive 
irrelevant og uden kontakt med, 
hvad der foregår i branchen

Jeg skriver dette for at demontere myten om, at vi forskere 

sidder i et elfenbenstårn og læser en masse bøger, der ikke 
har noget med virkeligheden at gøre, og som heller ikke af 
samme årsag kan anvendes ude i virkeligheden. Det mener 
jeg, at jeg modbeviser hver dag, men ikke uden de gavmildt 
delende og entusiastiske virksomhedsledere, som tør vove at 
få ny viden inden for døren, der udfordrer deres vante 
tankesæt.

Uden virksomhedernes åbenhed og mod ville min forskning 
blive irrelevant og uden kontakt med, hvad der foregår i 
branchen. Det er fra dette ståsted, at jeg her ønsker at 
fremføre en vis bekymring for den udvikling, som jeg oplever, 
men også en række forslag til hvordan man reelt kan begynde 
at udvikle sin virksomhed i bæredygtig retning. 

Fra risikohåndtering til forretningspotentiale
Man kan samlet set sige, at ordet bæredygtighed dækker 
over ordet krise eller endda sammenbrud af de logikker, vi 
har bygget vores økonomiske struktur på. Og det har en lang 

række konsekvenser, som allerede nu begynder at vise sig, og 
som gør, at der er behov for en fuldstændig gentænkning af 
businessasusual. Bæredygtighed er altså ikke en trend eller 
en æstetik, men en fuldstændig ændring af rammevilkårene 
for at drive virksomhed. Der er flere tegn på dette. 

De stærkt voksende globale middelklasser vil uden tvivl 
betyde stigende materialepriser, ligesom der vil blive lagt pres 
på øget håndtering af tekstilt affald, som er den langt største 
problematik i bæredygtighedskontekst. I den forbindelse er 
løsninger i regi af cirkulær økonomi ikke anvendbare, så 
længe de ikke gør op med nuværende forretningsmodeller, 
fortællinger og materialeflow. Markedet er blevet overmættet 
med trendnyheder, og det viser sig på både modeuger og 
modemesser, i forbrugsmønstre og i kollektionsopbygninger.

Forbrugerne har i stigende grad fået afsmag for nyt tøj og 
køber brugt, samtidigt med at den seriøse presse og 
politikerne begynder at få øje på modesektoren, så man ikke 

kan slippe afsted med lappeløsninger og fluffy hensigts
erklæringer. Forbindelsen mellem onlinesalg og fysiske 
butikker er i skred samtidigt med at returvarer udgør et 
stigende problem også for de store onlineplatforme.

Der er for mange varer, der rammer forkert, forbrugerne er 
illoyale, og de gider ikke betale mere for bæredygtigt 
produceret tøj. Der vil i stigende grad blive lagt politisk pres 
for at virksomheder skal arbejde aktivt med FN’s verdensmål, 
samtidigt med at der ikke gives nogen form for roadmap for 
hvordan. Alt dette gør at bæredygtighedsarbejdet ofte 
betyder stor utryghed og meromkostninger for den enkelte 
virksomhed, som føler sig presset fra alle sider.

Hvis man ikke forstår at arbejde med disse benspænd 
strategisk, er det sandsynligt, at en lang række virksomheder 
vil komme til at lukke ned i de kommende år. For en 
bæredygtighedsstrategi skal ikke placeres i afkoblede 
kollektionselementer eller tiltag, der reelt kun genererer 

Bæredygtighed er blot et ord for en fundamental ændring af rammevilkårene for at drive forretning. Ved 
at skabe stærke designstrategier bygget på dyb kundeforståelse skabes mulighedsrum for den innovation 
og gentænkning af produktion og ressourceflow, som er helt nødvendig for at fremtidssikre en sund og 
driftig sektor inden for mode i Danmark.  
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merudgifter. Bæredygtighedskrisen skal forstås af ledelsen 
og håndteres som innovationsgenererende værktøj, der 
implementeres dybt i alle led. Kun sådan kan det lede til en 
strategisk udvikling, hvor fremtidens mulighedsrum 
forløses. 

Fra materialefokus til designstrategi
Jeg ser med meget dyb bekymring på, hvordan rigtigt mange 
virksomheder opfatter bæredygtighed som lig med såkaldt 
bæredygtige materialer. Ligesom opfattelsen af at 
bæredygtigt design, det er ’det kedelige’, som angiveligt kan 
holde længere i brug. Hertil må jeg blot sige, at der er ingen 
forskning, der peger på at nogle af disse løsninger bidrager 
med meget, hverken i forhold til din virksomhed eller i 
forhold til bæredygtighed.

Der er masser af big data og AI algoritmer, der kan aflæse 
forbrugeradfærd, men det er kun frem til køb. Hvad der sker, 
når tøjet er i brug, er ét stort tågeland. Ikke desto mindre er 

det her, guldet ligger begravet, hvis man kigger på de sidste 
10 års forskning i brug af tøj. 

Der er for mange varer, der rammer 
forkert, forbrugerne er illoyale, og 
de gider ikke betale mere for 
bæredygtigt produceret tøj

Den viden, vi sidder med lige nu, peger kun én vej. Nemlig at 
ressourcer i stigende grad bliver dyrebare, så det giver 
mening at holde dem i loop i regi af din egen virksomhed. 
Skær derfor ned i dine kollektioner, arbejd med 
ressourceoptimering i din produktudvikling, og se gensalgs
markedet som din nye mulighed frem for en trussel; få andel 
i et af de mest vækstende markeder pt, hvad enten du vil 

arbejde med takeback, leje, leasing, gensalg eller services, 
og skab på den måde plads til at optimere mht. certificerede 
kvaliteter og kontrollerede arbejdsforhold bagud i 
værdikæden.  

Men først og fremmest peger al viden på, at det er det gode 
design, der holder. Det gode design er både teknisk, 
konstruktionsmæssigt og udtryksmæssigt holdbart. Hvilket 
udtryk der er tale om, er sådan set underordnet; om det er 
den romantiske blomsterkjole, urban avantgarde eller pæn 
formel business, er ikke så vigtigt, som at det rent faktisk 
rammer en kundegruppe, som føler sig virkeligt godt klædt 
på. Så de føler at de får kvalitet og valueformoney. For det 
ved vi, at de vil betale for – både når tøjet er nyt, og når det er 
på gensalgsmarkedet. 

Det er via værktøjer som dette, at du kan skabe en egentlig 
bæredygtig designstrategi, der kan sikre din virksomhed 
mod de hajfyldte farvande, som udgør vor tid.

Foto: Helle Moos
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DET SKAL KUNNE BÆRE,
OG VI SKAL VÆRE DYGTIGE

Af Lene Tanggaard, Ph.d., professor og kommende rektor for Designskolen 
Kolding

Designskolen Kolding vil og kan påtage sig en afgørende rolle 
for en bæredygtig udvikling. Det kan vi især, hvis vi sikrer 
gode partnerskaber til det omgivende samfund, til 
industrien, til den offentlige sektor og til verdens førende 
forskningsmiljøer. Der skal investeres i designforskning og 
uddannelse, som vi investerer i vindmølleforskning og anden 
grøn teknologi.

Bæredygtighed har længe  
været et spor og en indsats  
på Designskolen

Min pointe er, at bæredygtighed ikke blot skal handle om, at 

man til sidst i en proces kommer i tanke om, at det vil være 
klogt at bruge en bestemt garntype  for nu at tage et 
eksempel. Det handler ikke (kun) om at drysse lidt verdens
mål ind i ligningen eller om at hælde lidt pænt glasur ud over 
produkterne. Der skal – ideelt set, tænkes bæredygtighed i 
alle produktionsled og helt fra begyndelsen.

Design er ikke addon. Designere skal kunne være med til at 
se, hvordan man kan udvikle ny teknologi og tænke i nye 
produktionsformater. Det kræver, at vi opbygger et 
vidensgrundlag gennem forskning, uddannelse og udvik
lingsvirksomhed i samarbejde med industri og produ center, 
således at vores studerende har det solide vidensgrundlag, 
den håndværksmæssige tæft og den produktionsmæssige 
indsigt, der gør, at de kan bidrage oprigtigt til en bæredygtig 
produktion og til en bæredygtig branche. Vi skal i nærkontakt 
med de reelle udfordringer, der er.

Vi skal uddanne de bedste designere, vi overhovedet kan. 
Designskolen Kolding er og skal vedblivende være et inter

nationalt talentværksted for design. Som kommende rektor 
er det min fornemmeste rolle at sikre, at skolen er et sted, 
hvor vi tænker og handler nyt, kreativt og gennem tænkt. Vi 
skal simpelthen uddanne de bedste designere, vi kan. Vi skal 
være et levende og åbent sted med sans for sin tid. Ind
imellem skal vi også være forud for vores tid. Det skal skole 
og uddannelse være. Vi kan bedst være det i samarbejde  
med andre.

Bæredygtighed har længe været et spor og en indsats på 
Designskolen. Når nu Danmark er foregangsland for klima, 
for bæredygtighed, for grønne løsninger og i det hele taget 
bærer på stærke historiske fortællinger om andelsbevægelse, 
højskole og frisind, så skal vi naturligvis også være 
foregangsland på modefeltet. Ikke på den hastige, men på 
den kloge måde. Der har aldrig nogensinde været en bedre 
platform for at være dem, der finder de gode løsninger på 
bæredygtighed. Det ville være helt fantastisk, hvis vi kan 
gribe dem, og se de muligheder, der er for at gå de rigtige veje. 

Designskolen Kolding vil og kan være en nytænkende partner 
i den proces.

Talent er det vigtigste materiale, 
der arbejdes med

Om Lene Tanggaard
Med mere end 200 videnskabelige artikler bag sig og et hav  
af bøger, debatindlæg og interviews samt en række 
bestyrelses og rådsposter, er 46årige Lene Tanggaard en af 
dem, der bliver lyttet til, når det drejer sig om læring og 
kreative processer. Fra 1. januar skal hun stå i spidsen for 
Design skolen Kolding og afløser dermed Elsebeth Gerner 
Nielsen efter 12 år på posten.

Bæredygtighed er uomgængeligt. Verden kalder på, at vi tager bedre vare på de ressourcer, vi er givet. 
Naturligvis skal modebranchen spille en afgørende rolle i den klimadagsorden, der heldigvis påkalder sig 
aktuel opmærksomhed.

24



Som rektor for Designskolen Kolding kommer Lene 
Tanggaard til at varetage den daglige ledelse af skolen og 
dermed spille en central rolle i at styrke og udvikle skolens 
uddannelser, videngrundlag og samarbejde med det 
omgivende samfund.

Lene Tanggaard er professor i pædagogisk psykologi og 
kommer fra en stilling som viceinstitutleder ved Institut for 
Kommunikation og Psykologi på Aalborg Universitet. Siden 
hun blev uddannet cand.psych. fra Aarhus Universitet i 2000, 
har hun primært forsket i kreativitet, læring og innovation. 

Gennem bevillinger fra en række store fonde har hun bl.a. 
undersøgt psykologiske fænomeners opståen, udviklet nye, 
kreative undervisningsforsøg, analyseret initiativer i uddan
nelsessystemet og anderledes organisations og ledelses
tilgange i dansk industri.

Som den yngste danske kvinde nogensinde blev hun i 2008 
udnævnt professor, 34 år gammel.

Designskolen Koldings DNA

Dansk design er mere end smukke, eksklusive 
produkter. De forædler en lang demokratisk tradition, 
hvor designere sammen med brugerne på en legende 
måde finder bæredygtige og inkluderende løsninger.

Talent er det vigtigste materiale, der arbejdes med. De 
vurderer omhyggeligt ansøgeres potentiale, før de 
optager dem; derefter gør de alt for at udvikle og 
udfordre deres talent. Gennem teori og refleksion. Via 
realistiske og tværfaglige projekter. Men først og 
fremmest i det eksperimenterende, praktiske værk
stedsarbejde, hvor hånd og ånd forenes i funktionelt 
og æstetisk design.

Skolen er et lokalt forankret læringsmiljø, der 
arbejder internationalt og på universitetsniveau. Ved 
at tiltrække talent og tætte samarbejdspartnere fra 
hele verden giver de deres studerende kompetencer 
og kontakter til at begå sig på et globalt arbejdsmarked.

Designskolen Kolding har et bredt samarbejde med 
både erhvervsliv og offentlige virksomheder og henter 
omkring to tredjedele af sin indtægt fra finansloven 
og resten i form af ekstern finansiering fra både 
virksomheder og offentlige institutioner. De eksterne 
samarbejder er afgørende for at sikre relevans i 
skolens uddannelser og for at styrke og opbygge 
videngrundlaget.
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BANGLADESH -
BÆREDYGTIGT DILEMMA

Af Winnie Estrup Petersen, Danmarks ambassadør I Bangladesh

Når talen falder på tøjproduktion i Bangladesh, vil mange 
stadig få billeder på nethinden fra katastrofen i Rana Plaza 
tøjfabrikken. Fabrikken kollapsede i 2013 og medførte 
omkring 1.100 døde og utallige sårede  de fleste fattige 
syersker. Den internationale mediedækning var enorm og 
førte bl.a. til, at de store europæiske brands  herunder også 
danske, og fagforeninger for første gang i historien 
organiserede sig omkring fælles krav til forbedret sikkerhed 
og arbejdsforhold på fabrikkerne i en aftale kaldet ACCORD.

Langt mindre fokus har der været på, at beklædnings
industrien i Bangladesh efter 2013 er kommet meget langt 
med at få etableret ordentlige produktionsforhold. De 
omkring 1.375 eksportorienterede fabrikker har alle 
gennemført mindst 84 procent af de forbedringer ift. 
bygnings og brandsikkerhed, som ACCORD har krævet. 

Også på miljøområdet er der sket store fremskridt. 
Eksempelvis har US Green Building Council’s LEED/
Leadershipin Energy and Environmental Design certificeret 
90 fabrikker i Bangladesh – og seks fabrikker er blandt 
verdens top ti grønne tøjfabrikker. For så vidt angår arbejds
tagerforhold har det tyske indkøbshus G. Güldenpfennig 
GmbH f.eks. i år uddelt priser til 13 bangladeshiske 
tøjfabrikker for bedste praksis i industrien. De bangla
deshiske tøjproducenters magtfulde sammenslutning, 
BGMEA, har for nyligt tilsluttet sig FNs Charter for 
klimaændringer i modeindustrien og vil reducere emissioner 
med 30 procent i 2030.

Den positive udvikling er i høj grad et resultat af den 
bæredygtighedsaftale – Sustainability Compact – som EU, 
USA, Canada og ILO indgik med Bangladesh i kølvandet på 
Rana Plaza med henblik på at sikre 1. Respekt for arbejds
tagerrettigheder; 2. Bygningssikkerhed og arbejds miljø; og 
3. Ansvarlig forretningsførelse. Også en bred vifte af andre 
danske aktører har bidraget til den positive udvikling.

Dansk Mode og Tekstil, Danish Fashion Institute (nu Global 
Fashion Agenda), Dansk Erhverv, WEAR Danmark og 
Sociability har arbejdet i et partnerskab med BGMEA 
omkring øget produktivitet og bæredygtighed i industrien. 
Det danske beskæftigelsesministerie er indgået i et myndig
hedssamarbejde med det bangladeshiske beskæftigelses
ministerie omkring styrkelse af arbejdstilsynet. Udenrigs
ministeriet støtter social dialog på arbejdspladserne gennem 
ILO samt indførelse af bedre miljøteknologi gennem 
Verdensbankens privatsektorarm, IFC. De danske fagfor
eninger, 3F, støtter udviklingen af fagforeninger.

Men forbedringerne i forhold til bygningssikkerhed, miljø og 
arbejdstagerforhold kommer ikke uden omkostninger. De 
bangladeshiske tøjfabrikanter klager nu over, at de ikke kan 
få det til at løbe rundt, og at øgede udgifter ikke er fulgt op af 
øgede priser. Rent faktisk er salgsprisen pr. enhed faldet 
stødt for den bangladeshiske producent over de seneste år, 

Bangladesh er blandt de hurtigst voksende økonomier i verden. Væksten har i høj grad været drevet af 
tøjproduktion til det europæiske marked, og industrien udgør fortsat rygraden i landets økonomi, både 
hvad angår eksportindtægter og arbejdspladser. Millioner af familier er bragt ud af fattigdom gennem 
arbejde i tøjindustrien. Men som forholdende i industrien bliver mere bæredygtige, frygtes det, at 
eksporteventyret kan lakke mod enden. 
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mens produktionsomkostningerne er steget, hvilket giver 
usikkerhed blandt fabriksejerne og mindsker deres appetit 
på at investere yderligere. Bangladesh har ikke formået at 
udnytte handelskrigen mellem Kina og USA til at tiltrække 
sig markedsandele fra Kina i så høj grad som forventet og der 
meldes om lukning af et antal fabrikker.

Bangladesh har gennem årene nydt 
godt af tekstilindustrien til at få 
igangsat en økonomisk vækst

Den helt store udfordring for industrien i Bangladesh er 
omstillingsevnen. Internationalt bevæger modeindustrien 
sig mod flere og mindre kollektioner om året, hvilket øger 

presset på logistisk kapacitet. Ligeledes ses udviklingen at 
gå nye veje med customized køb over nettet, en udvikling 
som går meget stærkt, og hvis omfang meget vel vil kunne 
udfordre omstillingsparatheden for de store fabrikker i 
Bangladesh, hvor der er fokus på produktion af store 
mængder.

Bangladesh har etableret sig som tøjproducent af billige 
Tshirts på basis af sine lave lønudgifter til ufaglærte 
arbejdere. Hvis Bangladesh skal bevæge sig op i værdikæden, 
vil der være behov for mere automatisering i sektoren, som 
vil skabe krav til ændrede arbejdsprocesser, hvilket risikerer 
at skubbe de lavtuddannede syersker ud af arbejdsmarkedet.

Samtidig er størstedelen af fabrikkerne i industrien af ældre 
dato og har løbende behov for nye investeringer i 
effektivisering af produktionen for at sikre rentabilitet og 
compliance. Og sidst men ikke mindst er de forbedrede 
produktionsforhold ikke rigtigt slået igennem i den 
internationale branding af Bangladesh som tøjproducent.

Bangladesh har gennem årene nydt godt af tekstilindustrien 
til at få igangsat en økonomisk vækst. Men samtidig har 
landet også været et eklatant eksempel på tøjproduktionens 
negative indvirkning på miljø og arbejdstagerforhold. 
Producenterne har nu gennemført mange forbedringer – og 
nogle af fabrikkerne ligger i verdens absolutte top  men det 
er mere end svært for dem at få dækket investeringer og 
udgifter hertil gennem priserne.

I følge data fra WTO (2019) er den globale modeindustri 
ansvarlig for 20% af klodens vandforbrug og 10% af verdens 
CO2 udledning, mens 85% af alle tekstiler (21 milliarder tons) 
hvert år bliver smidt ud uden at blive genbrugt. Vi kan alle 
kun være enige om, at det er helt afgørende at sikre en bedre 
bæredygtighed i hele modeværdikæden.

Men Bangladesh spørger sig selv, om brands og i sidste ende 
forbrugerne er villige til at betale en mindre ekstrapris for 
tøj, som er produceret under ordentlige forhold? Eller om 
modeindustrien igen vil søge derhen, hvor de laveste 
produktionsomkostninger på bekostning af mennesker og 
miljø findes?
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SILKEBLØD &
GRØN LOGISTIK

Af Parvinder Tiwana, salgsdirektør, DHL Express og Jesper Højte Stenbæk, 
Fagchef for transport og infrastruktur, Dansk Erhverv

Mode og tekstilbranchen deler denne udfordring med andre 
dele af erhvervslivet, hvor en stor del af produktionen ligger i 
andre dele af verden end forbruget af varerne. I sidste ende 
kommer kravet fra forbrugerne, der gerne vil have god 
samvittighed, når de køber nyt tøj, og forbrugerkravet har 
naturligvis indflydelse på alle dele af værdikæden fra 
producent til slutbruger.

Den gode nyhed for logistikbranchen er, at mange af de 
indsatser, der er behov for i tøjbranchen, er de samme, som 
gælder for en lang række andre brancher, hvilket giver 
mulighed for stordrift; men flere af løsningerne skal dog også 
– undskyld udtrykket – skræddersys til kunden.

Global logistik er multimodal. Det vil sige, at der skal flere 
transportformer til for at få produktet hele vejen til kunden. 
Transporten foregår til lands, til vands og i luften og selv om 

samme logistikfirma kan stå for hele forløbet, er der ofte 
flere fragtfirmaer involveret i den konkrete transport af 
råvarer og halvfabrikata til endelig produktion og transport 
fra produktion til detailled eller slutkunde.

Den stadigt stigende ehandel har ikke gjort 
logistikmønstrene mindre komplicerede og har givet 
transportvirksomhederne den yderligere udfordring, som 
direkte kundekontakt giver. Samtidig er selve transportens 
lastmile ud til forbrugerne i sig selv også en miljø og 
klimaudfordring, da det kan være en opgave at få fyldt 
køretøjerne, der skal ud i boligområderne.

Den stigende kompleksitet er logistikvirksomhedernes 
eksistensberettigelse, så den er der ikke nogen, der klager 
over, men de mange aktører og transportformer i 
transportkæden kan gøre det til en udfordring at 
dokumentere klimabelastningen over hele transportforløbet. 
Det kræver silkeblød logistik at servicere modebranchen.

DHL er verdens førende firma i 
logistikbranchen og findes i 
flere end 220 lande og områder 
over hele verden

DHL Express i global klimaomstilling
En af de globale virksomheder, der har lagt flest kræfter i at 
møde dette kundekrav, er DHL, der er i gang med en kæmpe 
omstilling for at tilpasse sig den nye verdensorden, hvor 
klimaet har den højeste prioritet. DHL er verdens førende 
firma i logistikbranchen og findes i flere end 220 lande og 
områder over hele verden. Allerede fra 2025 skal 
virksomheden globalt være 50% mere carboneffektiv end 
den var i 2007, og DHL er godt på vej.

I 2019 nåede virksomheden op på at have 30% mindre CO2 
udledning end i 2007. Det ultimative mål, som DHL har sat 
sig, er at have en nuludledning af CO2 i 2050. Der er flere veje 
til målet om at sikre kunderne – og klimaet – en grøn 
transport af pakker over hele verden.

Efterspørgslen på grøn logistik er stigende – måske i særdeleshed i mode- og tekstilbranchen. Det stiller 
krav til logistik- og transportleverandørerne, der jo også skal sørge for, at transporten som hidtil er hurtig, 
konkurrencedygtig og pålidelig.
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For det første er DHL i gang med et internt uddannelses
program, hvor 80% af medarbejderne i 2025 skal være 
‘GoGreen’specialister. Det skal gøre, at de bedst muligt kan 
rådgive kunderne om klimavenlige ekspresforsendelser af 
deres pakker. GoGreen er en service, DHL tilbyder alle sine 
kunder. Her har kurerfirmaet beregnet, hvor stor en CO2
udledning, der er ved at sende en pakke fra A til B. Kunderne 
kan derfor vælge, at de vil kompensere for CO2udslippet i 
forbindelse med deres afsendelser.

Det sker i første omgang ved at forsendelserne blot tillægges 
2% af normalprisen for fragten. De 2% bruger DHL til at 
udligne udledningen gennem godkendte miljøprogrammer. 
Hele processen kontrolleres årligt af et uafhængigt organ, 
der er akkrediteret af Société Générale de Surveillance (SGS). 
Og det er da også en ydelse, som flere og flere kunder 
efterspørger.

DHL har kunder i alle brancher, der alt afhængig af, hvor 
langt de er kommet med deres egne interne processer med at 
blive mere klimavenlige, efterspørger de grønne 
ekspresløsninger. De gør det både fordi de gerne selv vil være 
mere klimavenlige og fordi slutkunderne efterspørger det. 

På den måde bliver det for nogle virksomheder en 
konkurrenceparameter, når de over for deres kunder kan 
fortælle, at de er grønne i alle led. 

Stor grøn efterspørgsel i modebranchen
For det andet peger DHL Express blandt andet på netop 
modebranchen som værende en af de brancher, hvor de har 
oplevet en markant stigende efterspørgsel efter grøn 
transport. Branchen er kendetegnet ved, at designerne 
eksempelvis har behov for at få sendt hyppige kollektions
prøver frem fra systuer i udlandet eller skal sende kollek
tioner – som der bliver arbejdet på til sidste øjeblik, frem til 
internationale modeshows med dags varsel.

Samtidig bruger forretningerne ved nethandel også 
kurerfragt til at få de mindre forsendelser af varer hurtigt 
frem til kunderne på tværs af landegrænserne. I dag kan 
kurervirksomheden endda honorere efterspørgslen efter 
den grønne og klimavenlige transport helt ned til ’lastmile’

leveringen. I hvert fald i København hvor DHL Express netop 
har åbnet en ny City Hub. Når DHL’s kurerer kører pakker ud 
i indre by, sker det nu på elcykler. Al transport af pakker 
mellem City Hubben og Kastrup Lufthavn kommer fra 2020 
desuden til at ske via elektriske varebiler. 

Endelig for det tredje betyder den stigende ehandel, at DHL 
Express løbende skal tilpasse sig kundernes forventninger til 
hurtig og fleksibel levering. Ved at være mere fleksibel med 
alternativer til leveringssteder og mere kommunikerende 
med slutkunderne omkring levering på selve dagen, kan DHL 
Express’ kurerer oftere levere pakkerne første gang i stedet 
for at skulle ud med pakkerne to gange. De sparede ekstrature 
sparer dermed klimaet for unødig udledning af CO2.

Klimaet nyder høj bevågenhed i hele DHL’s organisation og de 
har efterhånden været i gang i rigtig mange år med at sikre 
deres kunder grønne ekspresforsendelser. Der er allerede sat 
en masse i gang og mere vil følge i de kommende år.
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PELS -
NATURENS OVERTØJ

Af Trine Storm, Head of Marketing & PR, Kopenhagen Fur

Vejen mod en bæredygtig modeverden
Modeverdenen har i mange år været domineret af fast
fashion brands og designere, hvis primære fokus har været 
at skabe flere og flere designs og kollektioner for hele tiden at 
sælge mere og mere. Der er blevet overproduceret i 
materialer, som hverken er bæredygtige eller naturlige, og 
som har medvirket til alt for meget kortsigtet design 
produceret i syntetiske materialer.

For nogle er pels et 
omdiskuteret valg.

Heldigvis er der kommet en modreaktion til denne del af 
modeverdenen og en stadig større og større gruppe af 
brands, designere og forbrugere, stiller sig kritisk overfor 
denne måde at forbruge på. De har fokus på at skabe en 
modeverden, som tænker på jordens ressourcer, bære
dygtighed, lang levetid og genanvendelighed og derfor bl.a. 
har taget naturpelsen til sig som materiale i deres designs.

Et godt eksempel er det danske modebrand Saks Potts, hvis 
design er set på de helt store internationale kendisser. 
Brandets udgangspunkt og omdrejningspunkt er 
naturpelsen, og Cathrine Saks og Barbara Potts har 
samarbejdet med Kopenhagen Fur siden 2015 for at sikre sig 
kvaliteten af pelsen brugt i deres designs og produktion.

For nogle er pels et omdiskuteret valg, og nogle modehuse 
har i de seneste år erklæret sig pelsfri og forklaret det med, 
at pels ikke er et bæredygtigt produkt. Til gengæld har de 
samme modehuse taget plastikpels lavet af olie til sig. 
Plastikpels har en meget kort levetid, og det bliver hurtigt 

grimt i brug. Plastikfibre udskiller desuden mikroplastik, og 
der følger store affaldsproblemer med i kølvandet. Det er 
blandt andet på den baggrund, at store outdoormærker 
begynder at tage afstand fra fleece til fordel for uld, som også 

er et naturligt materiale.

Pels er et kostbart materiale, og har derfor en position som 
statussymbol, men der er også en helt praktisk side ved pels: 
Man kan holde varmen i en pels. I lande som Rusland og Kina 
er det ikke ualmindeligt allerede at få sin første pels i 
konfirmationsalderen. Det skyldes i særdeleshed de 
vejrmæssige meget kolde forhold og naturpelsens kvalitet 
som et af de mest isolerende og åndbare materialer, men også 
pelsens lange holdbarhed og muligheden for at redesigne 
pelsen utallige gange, så den kan blive ved med at være 
relevant igennem generationer. 

Pelsen bruges andre steder som mere og andet end 
varmeisolerende vinterjakker. Pels som materiale er nemlig 
3dimensionelt, hvilket betyder, at der er uanede kreative 
udfoldelsesmuligheder. Det er blandt andre Louis Vuitton og 
Fendi nogle af de bedste eksempler på. Fendi, som oprindeligt 
startede som pelshus, har siden begyndelsen og i samarbejde 
med den anerkendte designer, Karl Lagerfeld, revolutioneret 

Modebranchen står overfor en kæmpeudfordring med grøn omstilling og en mere bæredygtig tilgang til 
produktion og brug af tøj. Ét af svarene på den omstilling er naturpels – et materiale med meget lang 
holdbarhed. Pels kan forandres, pels går ofte i arv og folk passer på deres pels indtil det tidspunkt, hvor 
pelsen er slidt op. Til sidst i pelsens livscyklus nedbrydes den helt naturligt til naturens oprindelige 
byggesten. Pels er i sin natur et bæredygtigt materiale.
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måden at arbejde med pelsdesign, og senest har pelsen også 
vundet indpas i Kim Jones’ mensweardesign, hvor han først 
tilføjede det til Louis Vuittons herrekollektioner og sidenhen 
Diors.

Bæredygtig produktion og 
dyrevelfærdscertificering
I produktionen af minkskindene har pelsbranchen i Danmark 
fokuseret på at sikre sig en bæredygtig zerowaste 
produktion. Minkene bliver fodret med restprodukter fra 
fisk, kyllinge og svineproduktion, og minkenes 
ekskrementer bliver brugt til produktion af biogas og 
gødning, mens fedt og kroppe oparbejdes til henholdsvis 
biodiesel og gødning, som kan bruges i økologisk markbrug. 
Minkproduktionen forvandler restprodukter til noget 
værdifuldt og nyttigt.

Hele avlen på mink er baseret på en høj og veldokumenteret 
dyrevelfærd. Det er ikke kun vigtigt af etiske årsager, men i 
lige så høj grad for at skabe den bedste kvalitet pels. Det er 

nemlig sådan, at jo bedre dyrene har det, jo smukkere og jo 
mere værdifuld bliver pelsen. Intensiv forskning igennem 
årtier ligger til grund for den måde minkene lever på, deres 
burstørrelse og indretning, materialer til beskæftigelse, det 
de får at spise og i det hele taget den måde, landmændene 
passer dem på. Faktisk er erhvervet så gennemforsket, 
veldrevet og dokumenteret, at alle gårde, der sælger skind 
gennem Kopenhagen Fur, nu er WelFurcertificeret. Det er en 
uafhængig tredjepartscertificering af dyrevelfærden baseret 
på EUstandarder. 

Fremtiden
Menneskets forhold til dyr bliver ofte debatteret. Kan vi 
overhovedet etisk holde dyr, og hvis svaret er ja, hvad kan vi 
så bruge dyr til? Kan man kun holde dyr for at have et kæledyr 
eller for at spise dem? Kan man også holde dyr for at bruge 
pelsen? De fleste mennesker når den konklusion, at så længe 
dyrene holdes under gode forhold, så er det etisk forsvarligt 

at have kæledyr og opdrætte dyr til mad og beklædning. Med 
pelsens bæredygtige egenskaber og den dokumenterede 
gode dyrevelfærd er pels et oplagt i den omstilling 
modebranchen står overfor. 

Fakta

Pels er et 100% naturligt, bionedbrydeligt og 
bæredygtigt materiale med en levetid på op  
mod 30 år.

Pels kan redesignes og omformes gennem 
levetiden i modsætning til syntetiske fastfashion 
materialer lavet af olie.

Pelsproduktion i Europe har høj dyrevelfærd 
dokumenteret med WelFur.
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Hvis verdens udfordringer skal 
imødekommes, nytter det ikke noget, at 
virksomheder foregiver at være socialt 
og miljømæssige ansvarlige alene med 
det sigte at få flere kunder i butikken

Peter Singer, Filosof
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