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Baggrund 

Bevillingen og forhistorien 
Regeringen nedsatte i august 2020 Forum for 

genstart af dansk eksport og otte 

genstartsteams. Et af dem omhandlede Mode 

og Tekstil, og de kom frem med tre 

anbefalinger. Taskforcen og det tilknyttede 

program er resultatet af den ene af disse 

anbefalinger.  

I afrapporteringen for Forum for genstart af 

dansk eksport lægges der vægt på at 

genstartsmidler skal kobles med en grøn 

genstart, og derfor øremærkes midler til at 

stimulere økonomien til grønne formål, dog 

med det overordnede formål at forbedre 

dansk eksport- og konkurrenceevne.  

Forud for dette arbejde, ligger også arbejdet i 

Regeringens 13 klimapartnerskaber. I 

Klimapartnerskabet for Handel, blev der 

fremlagt 22 anbefalede initiativer på tekstil-

området. Den primære anbefaling var, at der 

etableres et partnerskab for bæredygtigt tøj 

og tekstiler.  

Dette blev indtænkt, da Genstartsteamet for 

Mode og Tekstil i september 2020 kom med 

de anbefalinger der har ledt til den udpegede 

Taskforce. De anbefalede nemlig at den 

nedsatte taskforce skulle: 

“Kickstarter centrale initiativer anbefalet af 

Klimapartnerskabet for Handel om at 

nedsætte et Partnerskab for Bæredygtigt Tøj 

og Tekstiler” - Fra Genstart af dansk eksport – 

i lyset af covid-19 – Afrapportering lavet af 

Forum for genstart af dansk eksport 

september 2020 

Det står derfor helt klart hvad taskforcens 

kortsigtede opgave er, nemlig at udbyde et 

tilskudsprogram til danske Mode- og tekstil 

SMV’er der kan fremme deres grønne 

omstilling og styrke deres internationale 

konkurrenceevne og eksport. Den langsigtede 

opgave skal taskforcen selv formulere i form 

af en toårig strategi, som dog kan forventes at 

lægge sig op ad klimapartnerskabernes 

anbefalinger.  

Branchens nuværende udfordringer 
Hele det globale miljø omkring mode- og 

tekstilbranchen står over for en række store 

udfordringer – nogle fælles, og nogle 

forskellige fra land til land. Her forsøger vi at 

opridse de 7 mest presserende udfordringer 

for den danske mode- og tekstilbranche.  

• Kæmpe klimaaftryk – upræcise data 

• Indsamling af tekstilaffald i Danmark 

fra 1. jan 2022 

• Kommende fokus på Greenwashing i 

Danmark og EU 

• Kommende due diligence-lovgivning 

fra EU 

• Kommende materiale og kemikalie-

krav fra EU 

• COVID-19 gør, at mange brands skal 

gentænke deres forretningsmodel 

• Stigende krav ifm. salg på platforme 

og modeuger 

Med afsæt i bevillingen og kommissoriet, var 

det vores oplæg til Taskforcen at tage fat i den 

sidst-nævnte udfordring, og det vil vi forsøge 

at gøre med det program der foreslås her.  

En uddybning af de 7 udfordringer findes i den 

baggrundsanalyse som LDC udgav i starten af 

marts 2021.  

Bæredygtighedsdagsordenen og 

fragmenterede indsatser 
DM&T foretog i efteråret 2020 en 

undersøgelse blandt dets medlemmer om 

https://ldcluster.com/wp-content/uploads/sites/4/2021/03/LDC-Mode-tekstil-2021.pdf
https://ldcluster.com/wp-content/uploads/sites/4/2021/03/LDC-Mode-tekstil-2021.pdf
https://ldcluster.com/wp-content/uploads/sites/4/2021/03/LDC-Mode-tekstil-2021.pdf
https://www.dmogt.dk/branchenyt/trods-coronakrise-vil-mode-og-tekstilbranchen-oege-baeredygtigt-fokus
https://www.dmogt.dk/branchenyt/trods-coronakrise-vil-mode-og-tekstilbranchen-oege-baeredygtigt-fokus
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deres bæredygtighedsindsatser. 

Undersøgelsen bekræfter, at bæredygtighed 

ses som en afgørende strategisk prioritet for 

branchen og at mange ser sig selv som i gang 

med arbejdet.  

Samtidig viser undersøgelsen også, at 

bæredygtighedsindsatsen foregår på mange 

områder, men primært tænkes den ind i den 

nuværende forretningsmodel, 

kundeportefølje og produktudvikling. Der er 

ganske mange bud på, hvad bæredygtighed 

egentlig dækker over, og det er 

uigennemsigtigt i undersøgelsen, hvad der 

egentlig menes med, at man som virksomhed 

satser på det fremadrettet. Tydeligt er det 

dog, at kundekrav er med til at drive 

udviklingen, og at virksomhederne har svært 

ved at følge med kundekravene og i det hele 

taget arbejde strategisk og holistisk med hele 

bæredygtighedsdagsordenen og prioritere 

hvor præcist de skal sætte ind henne.  

Der er flere årsager hertil, ikke mindst en 

mangfoldighed af krav og kravsystemer og 

manglende kompetencer og ressourcer internt 

i virksomhederne. Derfor er der behov for at 

hjælpe virksomhederne med at forstå kravene 

og hvordan de prioriterer deres indsats.  

Krav der stilles til branchen 
Mode- og tekstilbranchen er kendetegnet ved 

store sociale, miljø- og klimamæssige 

udfordringer i hele værdikæden fra udvinding 

af råmateriale, til forarbejdning, produktion til 

forbrug, genbrug og genanvendelse. Mange 

rapporter har efterhånden dokumenteret 

branchens negative indvirken, og 

tekstilbranchen har også EU's opmærksomhed 

ift. lovgivningsmæssige initiativer. Blandt 

andet derfor vil branchen fremadrettet blive 

mødt med stigende krav om omstilling til en 

mere bæredygtig og ansvarlig produktion. De 

krav virksomhederne vil møde favner hele 

bæredygtighedsagendaen og vil altså både 

indeholde krav om miljø, herunder kemi og 

klima, såvel som sociale forhold og 

arbejdstagerrettigheder.  

Føromtalte DM&T survey undersøgte også 

hvilke krav branchen bliver mødt med samt 

hvem der stiller kravene. Ud fra 

undersøgelsen fremgår det, at det især er 

kunder som f.eks. de europæiske varehuse og 

online platforme, samt ejere og investorer der 

pt. stiller krav til virksomhederne.  

Virksomhederne bliver mødt med en række 

forskellige krav, men i særdeleshed krav om 

’bæredygtige materialer’ (75% oplever krav) 

og specifikke produktcertificeringer som 

GOTS, OEKO-TEX eller lignende (66 % oplever 

krav). Derudover oplever virksomhederne dog 

også, at der stilles krav om CSR-

/bæredygtighedsstrategi. 

Fokus på materialer og produktcertificeringer 

er således en typisk indgangsvinkel for mange 

virksomheder til arbejdet med bæredygtighed. 

Og selvom det kan være et godt sted at starte, 

så ligger der en risiko i kun at fokusere på 

materialer og produktcertificeringer, hvis ikke 

dette kombineres med et bredere perspektiv 

og en mere holistisk forståelse af værdikæden 

og et strategisk arbejde med denne ift. 

bæredygtighed.  

Dette er afgørende ikke mindst fordi de 

kommende lovkrav, som vi ser fra EU's side, vil 

fordre denne holistiske og strategiske tilgang 

til arbejdet med bæredygtighed.  

 

 

https://www.dmogt.dk/branchenyt/trods-coronakrise-vil-mode-og-tekstilbranchen-oege-baeredygtigt-fokus
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Nuværende certificeringer og hvordan 

de bruges 
Certificeringer og mærkningsordninger er et 

redskab i arbejdet med bæredygtighed, som 

flere og flere mode- og tekstilvirksomheder 

benytter sig af. Mærkningsordningerne kan 

dels være et redskab for virksomheden selv og 

kan hjælpe med f.eks. at øge sporbarhed i 

materialer og sikre ordentlige arbejds- og 

miljøforhold i produktionen. Derudover kan de 

hjælpe med troværdigt at kommunikere og 

dokumentere bæredygtighedsindsatsen 

overfor forbrugere og kunder. Sidst, kan det 

være et krav fra kunder som nævnt tidligere.  

Der eksisterer dog ganske mange 

certificerings- og mærkningsordninger, der på 

forskellig vis adresserer forskellige tematikker 

inden for bæredygtighedsagendaen: fra 

bæredygtige skovdrift til dyrevelfærd, 

skadelige kemi og genanvendte fibre mv. og 

det kan være svært for virksomhederne at 

navigere i det som ofte omtales som en 

’jungle af mærkningsordninger’. En database 

har registreret over 450 forskellige 

certificeringer og mærkningsordninger 

(http://www.ecolabelindex.com/) 

Helt overordnet kan man skelne mellem 1) 

officielle mærker 2) private mærker, 3) 

handelsmærker indenfor forskellige fibre og 4) 

virksomhedscertificeringer. En virksomhed vil 

ofte arbejde med flere forskellige typer 

ordninger/certificeringer, som håndterer 

forskellige tematikker.  

Vi ser alle fire typer bredt repræsenteret 

blandt de danske virksomheder, selvom det 

dog ud fra undersøgelsen er muligt at 

identificere de meste benyttede. Med 

baggrund i den mangfoldighed vil programmet 

ikke fokusere snævert på én 

ordning/certificering, men i stedet fokusere på 

at hjælpe virksomhederne med at forstå 

hvordan de kan benytte sig af 

certificeringer/mærkningsordninger i deres 

arbejde med bæredygtighed og klæde dem på 

til at træffe beslutninger om hvilke de skal 

fokusere. Dernæst kan programmet hjælpe 

dem med at forberede dem til en eventuel 

certificering.  

http://www.ecolabelindex.com/
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 Bevillingens tidsfrist og ramme 
Bevillingen på 10 mio. Blev givet til Lifestyle & 

Design Cluster i december 2020. Heri, samt i 

gentagne samtaler med Erhvervsstyrelsen var 

det klart at bevillingen skulle bruges i 2021. 

Selvom Lifestyle & Design Cluster er 

økonomisk ansvarlige for bevillingen, var det 

et stort ønske at taskforcen fik en central rolle 

i godkendelsen af tilskudsprogrammet.  

Lifestyle & Design Cluster kom i november 

2020 med forslag til medlemmer af 

taskforcen, men den officielle udpegelse skete 

først i marts 2021.  

Det giver os tilbageværende 9 måneder 

tilbage. 

  

 

 

 

I programmet Grøn Cirkulær 

Omstilling (GCO) kan mode 

og tekstilvirksomheder 

deltage i udviklingsforløb, 

hvor arbejdet med at afsøge 

og forberede relevante 

certificeringsmuligheder kan 

indgå som en væsentlig 

aktivitet. Lifestyle & Design 

Cluster er operatør på 

programmet og vil kunne 

tilbyde at danne kollektive 

forløb, hvor mode & 

tekstilvirksomheder 

gennemfører 

udviklingsarbejdet i et fagligt 

inspirerende samarbejde med 

én eller flere certificeringer 

som et tema ved siden af 

arbejdet med cirkulære 

forretningsmodeller.  

 

https://ldcluster.com/portfolio-item/groen-cirkulaer-omstillling-2/
https://ldcluster.com/portfolio-item/groen-cirkulaer-omstillling-2/


 
 

DOKUMENTATION TIL PROGRAMMET FREMTIDENS TEKSTILKRAV 

 7 

 

 

Copenhagen Fashion Weeks 

krav 

I begyndelsen af 2019 annoncerede 

Copenhagen Fashion Week (Herefter CPHFW) 

sin ambition om at overgå og udvikle sig til en 

banebrydende, bæredygtig begivenheds- og 

industriplatform med kapacitet til at fremme 

branchens bæredygtighedspotentiale. En 

strategisk proces blev derefter igangsat i 

samarbejde med konsultenbureauet In 

futurum, og Copenhagen Fashion Week's 

Bæredygtighed Advisory Board (Se Boardet 

her) samt et internationalt ekspertpanel.  

Den strategiske proces udmundede i en 

treårig handlingsplan, som blev offentliggjort i 

januar 2020. Den indeholder to dele, hvoraf 

en del adresserer hvilken forandring i 

industrien, som CPHFW vil være med til at 

skubbe på. Det vil de gøre gennem en række 

bæredygtighedskrav der skal træde i kraft 

2023. I 2021 stod det klart at også 

modemessen CIFF ville bruge de samme krav i 

2023, og derved får de endnu større 

potentiale for at sætte den bæredygtige 

retning i Danmark.  

Kravene fastsætter, at mærker skal opnå en 

bestemt score for at være berettiget til at 

ansøge om et show eller præsentation på den 

officielle tidsplan for Copenhagen Fashion 

Week. Mærker kan optjene point baseret på 

seks stærkt sammenkædede fokusområder, 

der dækker hele værdikæden, herunder: 

strategisk retning, designpraksis, smarte 

materialevalg, arbejdsforhold, 

forbrugerengagement og showproduktion. 

Kravene er udviklet i anerkendelse af allerede 

eksisterende retningslinjer, værktøjer, 

adfærdskodekser, standarder, certificeringer 

og / eller dagsordener, hvoraf mange er taget i 

betragtning ved udviklingen af Copenhagen 

Fashion Week 2023 Bæredygtighedskrav. 

Ligeledes er kravene blevet udviklet med 

sparring fra førende eksperter og forskere på 

området. Det er en vigtig forudsætning at 

https://copenhagenfashionweek.com/sustainability
https://copenhagenfashionweek.com/sustainability
https://copenhagenfashionweek.com/assets/pdf/CPHFW-SUSTAINABILITY-ACTION-PLAN-2020-2022.pdf
https://copenhagenfashionweek.com/assets/pdf/CPHFW-SUSTAINABILITY-ACTION-PLAN-2020-2022.pdf
https://copenhagenfashionweek.com/assets/pdf/CPHFW-SUSTAINABILITY-ACTION-PLAN-2020-2022.pdf
https://www.dmogt.dk/branchenyt/ciff-haever-baeredygtighedsbarren-for-udstillerne-i-2023
https://www.dmogt.dk/branchenyt/ciff-haever-baeredygtighedsbarren-for-udstillerne-i-2023
https://www.dmogt.dk/branchenyt/ciff-haever-baeredygtighedsbarren-for-udstillerne-i-2023
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mærker, der følger og støtter eksisterende 

dagsordener, derfor bør være i stand til at 

overholde kravene. 

I første kvartal af 2021 blev der udført en 

pilottest blandt 12 mode-virksomheder, 

hvoraf der både var store, mellemstore og 

iværksætter-virksomheder repræsenteret.  

Erfaringer fra Pilottests 
I februar og marts 2021 gennemførte CPHFW 

en pilottest med 12 mode-virksomheder. Den 

er nu færdig og vi har snakket med dem om 

deres erfaringer.  

Virksomhedernes inputs var især på den 

tekniske del, hvor kravene lige nu er sat ind i 

survey-redskab som kræver nogle 

forbedringer for at det skal være helt intuitivt 

at bruge. CPHFW er i dialog med deres 

tekniske partner for at løse disse. 

Derudover var der inputs omkring kravenes 

ordlyd og formulering, som enkelte steder var 

for åben eller svær at vide hvad der præcis 

blev spurgt om. Dette er CPHFW ved at justere 

ved hjælp af bæredygtigheds-konsulenterne In 

Futurum samt input fra Dansk Mode & Textil. 

Det forventes at de endelige formuleringer vil 

være klar i løbet af april.  

Derudover arbejder CPHFW med en vejledning 

der uddyber kravene, intentionerne bag og 

giver eksempler på hvordan virksomhederne 

kan dokumentere deres svar.  

Vi har også snakket med to virksomheder som 

har været med i testen, og hørt om deres 

erfaringer.  

  

Kravene og hele CPHFW’s 

bæredygtighedsstrategi er stadig 

under udvikling, og de er ydmyge 

omkring at den stadig mangler 

tilpasning og arbejde. Det er 

også derfor de har sat skæringen 

i 2023, så systemet og kravene 

kan være helt på plads inden de 

begynder at bruge det til at 

udvælge udstillere og 

showbrands 

https://copenhagenfashionweek.com/article/copenhagen-fashion-week-publishes-annual-sustainability-report-2020
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Baum und Pferdgarten:  
Vi har snakket med Dina Engstrøm, Head of 

Sourcing & Production hos Baum und 

Pferdgarten der i februar prøvede surveyen 

fra CPHFW.  

Deres indtryk var et det tekniske set-up 

manglede en smule for at være optimalt, men 

at kravenes indhold var meget holistiske og at 

det var en god øvelse for virksomheden at 

komme igennem dem alle.  

Deres tidsforbrug med survey’en var 

overkommeligt, men noterer også at det godt 

kan tage længere tid, hvis kravene til 

dokumentation bliver mere eksplicitte og 

stramme. 

Dina fremhæver især kravenes meget brede 

og holistiske fokus samt det store fokus på 

cirkulær økonomi, og har stor tillid til at 

kravene er funderet i internationale 

standarder. 

Ganni: 
Vi har også snakket med Lauren Bartley, Head 

of Sustainability & CSR hos Ganni.  

Ganni har arbejdet seriøst og målrettet med 

bæredygtighed i mange år, og for dem er det 

rutine at udfylde skemaer og surveys som 

denne. Ift. andre systemer fandt de at 

CPHFW’s krav var mere fokuseret på 

produkterne og i mindre grad på 

virksomheden som fx HIGGS Brand and 

Retailer Module fokuserer på.  

De ser CPHFW’s krav som meget 

fremadsynede, og ligesom Baum und 

Pferdgarten ret ambitiøse.  

Lauren fremhæver især CPHFW’s fokus på 

cirkularitet, social inklusion og diversitet som 

noget positivt og noget de ser som fremtiden 

for modebranchen.  

Dog fremhævede de også at der manglede 

kriterier for nogle spørgsmål. 
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Dokumentationskrav i systemet 
Der findes endnu ikke en udførlig guide til, 

hvordan virksomhederne skal dokumentere 

deres svar ud for hvert krav. Baseret på de 

første pilottests udvikler de den første guide 

til dokumentation, men det kan også 

forventes at dette program kan være med til 

at kvalificere en opdateret version af denne 

guide, når vores konsulenter kommer i gang 

med at kortlægge virksomhedernes 

eksisterende dokumentation.  

Udviklingen af Copenhagen Fashion 

Weeks krav 
Som beskrevet er systemet stadig i udvikling. 

Det ligger også stadig i planen at CPHFW skal 

udarbejde et system for hvordan de 

ansøgende brands skal bedømmes. Først har 

de dog brug for at arbejde på survey’ens 

tekniske set-up så de kan se hvad det præcis 

vil kræve at gennemgå alle ansøgninger og 

besvarelser.  

Det er planen at systemet skal være 

gennemsigtigt, så kravene bliver synlige for 

alle interesserede virksomheder. CPHFW 

planlægger også at udbygge den offentlige 

information omkring systemet, efter den 

endelige version af kravene er færdig.  

Hvordan vi vil bruge Copenhagen 

Fashion Weeks krav  
I det foreslåede program ønsker vi ikke at 

bruge kravssystemet som et pointsystem, men 

nærmere som en holistisk ramme der kan 

hjælpe virksomhederne med at vurdere deres 

bæredygtighedsindsats fra alle vinkler. 

I forbindelse med udarbejdelsen af systemet, 

er der lavet en survey som kan udfyldes af de 

enkelte brands. Det er vores plan at 

virksomhed og konsulent udfylder denne 

survey sammen, og på baggrund af 

resultaterne, laver konsulenten en gap-

analyse. Denne vil ikke kun forholde sig til 

virksomhedens nuværende indsatser, men 

også deres kommende, samt i hvor høj grad 

de vil være i stand til at dokumentere disse 

indsatser.  

Selvom det endnu ikke ligger fuldstændig klart 

hvilke dokumentationskrav der vil gælde fra 

CPHFW’s side, vil vi kunne bruge 

spørgsmålene/kravene som de er nu, som et 

framework, og konsulenten vil i samspil med 

virksomheden finde frem til hvilke typer 

dokumentation de allerede har, som vil kunne 

understøtte de enkelte spørgsmål/krav.  

Da der er flere krav som overlapper med 

andre anerkendte systemer samt krav fra 

større internationale forhandlere, er det 

vores vurdering at en gap-analyse baseret 

på CPHFW’s krav-system vil være et godt 

udgangspunkt for mange virksomheder 

der også ønsker at stå bedre 

eksportmæssigt.  
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Hvordan CPHFW’s krav spiller sammen 

med certifikater 
Da det ikke er intentionen at CPHFW’s 

kravsysstem skal være et nyt 

rapporteringssystem eller standard, men 

netop understøtte eksisterende systemer, er 

der også mange certificeringer som kan spille 

ind heri. Vi vil i det foreslåede program lægge 

vægt på, at konsulenten indtænker 

virksomhedernes eksisterende certifikater 

samt ønsker til kommende certificeringer i 

både gap-analyse og handlingsplan. 

LDC lavede i februar en analyse hvor vi 

kiggede på de største tekstilcertificeringer, og 

deres overlap med CPHFW’s krav, og denne 

analyse viser at fx Svanemærket sandsynligvis 

vil kunne bruges til at dokumentere 11 af 

kravene. At hjælpe virksomhederne med at 

indsamle den fornødne dokumentation for 

certificering vil ikke kun hjælpe dem ift 

CPHFW’s system, men alle der stiller lignende 

krav. 

 

 

 

 

  

Se herunder hvordan de 5 største 

certificeringer overlapper med 

CPHFW’s krav: 

 

Med svanemærket lever man 

sandsynligvis op til i alt 11/78 krav – 

hvis det er på en betydelig del af 

den samlede produktion. 

 

Med GOTS lever man sandsynligvis 

op til i alt 6/78 krav – hvis det er på 

en betydelig del af den samlede 

produktion. 

 

Med Cradle 2 Cradle (GOLD) lever 

sandsynligvis man op til i alt 10/78 

krav – hvis det er på en betydelig 

del af den samlede produktion. 

 

Med SA8000 lever sandsynligvis op 

til i alt 7/78 krav – hvis det er på en 

betydelig del af den samlede 

produktion. 

 

Med BSCI lever man op til i alt 4/78 

krav – hvis det er på en betydelig 

del af den samlede produktion. 
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Foreslået program: Fremtidens Tekstilkrav 

 

Mål med programmet 
På baggrund af kommissoriet, genstartsteamets intentioner og branchens umiddelbare 

eksportudfordringer, er det vores intention at skabe et program der sikrer en bred, 

bæredygtig opkvalificering af branchen, som både vil stille dem bedre i forhold til den 

grønne omstilling, og deres eksportmuligheder.  

Med vores erfaring fra tidligere programmer, vil vi skabe et program hvor virksomheder får 

tilbudt et individuelt udviklingsforløb med en konsulent, og samtidig facilitere sparring 

mellem de deltagende virksomheder. Det er vores erfaring at de individuelle forløb er mest 

attraktive for virksomhederne, men at kollektive workshops hvor virksomheder sparrer med 

deres kon-kollegaer, også skaber stor værdi. Derfor skal disse indtænkes som en obligatorisk 

del af dette program. 

Program-opbygning: 
1. Ansøgning: Som ved alle vores 

programmer, skal interesserede 

virksomheder ansøge. Her skal de 

motivere for deres deltagelse, og 

beskrive deres tilgængelige 

ressourcer. (Uddybende beskrivelse af 

ansøgningskriterier længere nede.) 

Det er tanken at der skal være to 

ansøgningsrunder. 

2. Godkendelse & match med 

konsulent: Når ansøgningerne 

kommer ind, vil vi score dem ud fra 

kriterier fastlagt i projektet, med stor 

inspiration fra GCO-kriterierne. Er der 

behov for det, kan vi også tage en 

kvalificerende screenings-samtale 

med virksomhederne. Det er altid 

vores intention at medtage de 

virksomheder som har det største 

potentiale for at opnå et godt forløb 

og resultat. Efter godkendelse, 

matcher vi dem med konsulenter i 

vores kartotek. (Se mere om kriterier 

for udvælgelse af konsulenter længere 

nede.) Virksomhederne vil blive 

foreslået tre konsulenter baseret på 

deres ansøgning og behov, og vælger 

herefter selv den ønskede konsulent.  

3. Bæredygtighed gap-analyse på 

baggrund af CPHFW-Survey: Den 

første del af forløbet handler om at 

konsulenten sammen med 
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virksomheden kigger på CPHFW’s 

bæredygtighedskrav og laver en gap-

analyse hvor de beskriver hvad 

virksomheden allerede gør godt, og 

hvor der er store mangler. Dette kan 

både være mangler ift. 

dokumentation samt mangler ift. reel 

indsats. 

4. Midtvejs-workshop: Med input fra 

konsulenterne vil vi sammensætte 

workshop grupper med de 

virksomheder som har de samme 

identificerede “gaps” - altså 

virksomheder der skal arbejde med de 

samme udfordringer. Midtvejs 

workshoppen vil være en dags-

workshop bestående 

inspirationsoplæg og 

erfaringsudveksling. Det til skønnes at 

flere fra virksomheden deltager, så 

viden og erfaringer forankres bredt.  

5. Handlingsplan for at udfylde Gap: På 

baggrund af gap-analysen laver 

konsulenten sammen med 

virksomheden en handlingsplan for 

hvordan de bliver mere bæredygtige 

på et bred udsnit af parametre fra 

CPHFW’s krav samt andre 

frameworks. Denne handlingsplan kan 

enten udgøre virksomhedens 

bæredygtighedsstrategi hvis de ikke 

har en, eller være et praktisk 

supplement hertil. Handlingsplanen 

skal både indeholde hvordan 

virksomheden gør reelle fremskridt, 

og hvordan de vil dokumentere disse 

og/eller skaffe dokumentation til ting 

de allerede gør. 

Arbejder med et indsatsområde: For 

at virksomhederne opnår en reel 

bæredygtig forbedring, vil 

konsulenten i samarbejde med 

virksomheden arbejde på at 

implementere eller forandre ét 

indsatsområde. Dette skal være et 

indsatsområde som gør virksomheden 

bedre i stand til at imødekomme de 

krav som udenlandske kunder stiller i 

dag eller vil stille i den nærmeste 

fremtid.  

6. Afslutningsworkshop: På denne 

workshop deles erfaringer og 

afslutningen fejres. Heri ligger også et 

modul om markedsføring og hvordan 

man inden for lovens rammer bedst 

kommunikerer sine 

bæredygtighedsindsatser.  

Programmet har lige dele fokus på forandring 

og dokumentation. Vi ved at den danske 

tekstil- og modebranche i høj grad allerede er 

startet på deres bæredygtighedsrejse, så dette 

program skal bygge videre på, og være et 

supplement til det arbejde de allerede er i 

gang med. Vi ser dog også at mange SMV’er 

har gang i rigtig mange gode initiativer, som 

gør en positiv social- og miljømæssig forskel, 

men som de har svært ved at dokumentere. I 

fremtiden vil kravene til dokumentation, både 

fra forhandlere og myndigheder stige, og 

derfor vil det være en stor hjælp for disse 

SMV’er at få styr på deres dokumentation, og 

det vil kunne åbne døren for nye 

eksportmuligheder. 
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Tidsplanen: 
Grundet den korte tidsfrist, er det vigtigt at vi 

kommer i gang med programmet i foråret 

2021. Det er vores erfaring, at flere hold giver 

det bedste resultat, da der er nogle 

virksomheder som er front-runners, men også 

en stor gruppe som har brug for at høre 

andres erfaringer med et program før de tager 

tid. Ligeledes kan det være en stor hjælp for 

både os og konsulenterne at have en midtvejs-

evaluering så der kan laves eventuelle 

tilpasninger. Dette vil også give taskforcen 

mulighed for at evaluere og evt komme med 

inputs til deres tredje møde. 

Vi foreslår derfor to hold, hvoraf det første 

starter i forsommeren 2021, og det sidste 

starter i sensommeren 2021 efter modeugen i 

august 2021, som vi i høj grad også vil bruge til 

at udbrede kendskabet til programmet.  

Inden programstart er det planen at afholde 

et konsulentkursus – mere om det herunder. 

Udvalg af konsulenter fra GCO 
For at sikre en hurtig og effektiv proces tager 

valget af eksterne konsulenter afsæt i det 

katalog af forhåndsgodkendte rådgivere, som 

Grøn Cirkulær Omstilling har etableret. 

Kataloget består af over 70 eksterne 

rådgivere, fra enkeltmandsfirmaer til store 

konsulenthuse, som alle er blevet bedømt ud 

fra 5 kriterier, som sikrer, at de kan kombinere 

erfaringer med virksomhedsrådgivning med 

viden om cirkulær økonomi, herunder 

dokumentation af ressourceanvendelse og 

CO2-udledninger. Blandt de over 70 

forhåndsgodkendte rådgivere har 15-20 

rådgivere angivet særlige erfaringer med 

arbejde med mode & tekstilvirksomheder. Det 

er ud fra denne short list, at den pulje af ca. 15 

rådgivere til taskforcen vil blive rekrutteret. 

Udvælgelsen vil foregå som et lukket udbud, 

hvor rådgiverne vil blive bedt om at beskrive 

deres faglige tilgang til og hidtidige erfaringer 

med certificeringer, miljømærker, 

kvalitetsstyring og/eller relaterede 

dokumentationsprocesser. Kriterierne vil mere 

specifikt være følgende:  

• Godkendt GCO konsulent, som har 

gennemført rådgivningsopgaver 

indenfor programmet 

• Har arbejdet med mode & 

tekstilbranchen før 

• Har kendskab til tekstilcertificeringer 

• Kapacitet til at kunne rådgive flere 

virksomheder samtidig  
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• Overordnet kendskab til det 

regulatoriske framework for 

tekstilbranchen 

Uddannelse af konsulenter 
Inden forløbet starter, planlægger vi at 

afholde et to-dages kursus for alle konsulenter 

der ønsker at deltage i programmet. Her vil de 

få en dybere forståelse for toolet, samt nogle 

af de bagvedliggende frameworks.  

Vi planlægger at nedsætte en arbejdsgruppe 

til planlægning bestående af LDC, DM&T, 

CPHFW & InFuturum.  

Ansøgning fra virksomheder inkl. scoring 
Vi vil anvende et systemunderstøttet 

ansøgningsskema, som sikrer, at de 

ansøgende virksomheder får forholdt sig til 

projektets krav for deltagelse, herunder: 

• Størrelse: SMV’er (Op til 250 ansatte) 

• Er startet på en bæredygtig omstilling 

• Et ønsket om omstilling og deltagelse 

er på alle niveauer 

• At de er klar til at arbejde intensivt 

med programmet, selvom der ikke 

sættes specifikt timeantal på 

• At programmet er åbent for 

virksomheder inden for: Mode, tekstil, 

fodtøj, tilbehør og sportstøj 

Deltageraftale mellem virksomheder og 

konsulenter 
Det er vores erfaring, at det bedste udbytter 

kommer når konsulenten er direkte aflønnet 

af virksomheden, som så bliver kompenseret 

af Lifestyle & Design Cluster. På den måde får 

virksomheden et tættere forhold til 

konsulenten og en større ejer fornemmelse 

for processen.  

Deltageraftaler og bagvedliggende erklæringer 

og vejledninger vil også tage afsæt i de 

formater, som anvendes i GCO, hvilket sikrer 

en fyldestgørende beskrivelse af de leverancer 

og krav, som de deltagende virksomheder skal 

opfylde, inkl. bl.a. 

- Virksomhedens udvælgelse af 

konsulent, udlæg for 

konsulentudgifter mm. 

- De minimis-regler i forhold til ikke at 

komme over EU’s regler for hvor 

meget statsstøtte en SMV må 

modtage 

- Krav til deltagelse og levering af 

afsluttende produkt / rapport. 

Gruppe evalueringer, midtvejs og slut  
Der planlægges i udgangspunktet med en 

fælles workshop undervejs i det faglige forløb. 

Ud fra LDC’s erfaringer med 

forandringsprocesser i SMV’er er det 

kollektive element særdeles værdifuldt og et 

element, som der vil kunne skrues op for, hvis 

deltagerne er åbne overfor dette. I et 

koncentreret forløb vil det kræve, at 

virksomhederne afsætter tid til dette og at der 

er den fornødne tillid mellem deltagerne. Er 

disse forudsætninger til stede, så kan 

gevinsterne være store, bl.a. i form af fælles 

indkredsning og valg af 

certificeringsmuligheder, opgaveformulering i 

forhold til eksterne rådgivere og udveksling af 

viden og erfaringer med - grøn og 

international - forretningsudvikling og 

leverandør- og kundeinvolvering. 
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På den planlagte midtvejsworkshop vil det 

desuden være muligt at skræddersy 

inspirations- og ekspertindlæg indenfor 

områder hvor flere virksomheder har behov 

for et kompetenceløft. Det kan fx være Due-

Diligence, Klimarapportering eller mere 

bæredygtige materialer. Her vil det være 

oplagt at inddrage NGO’er, forskere og 

brancheorganisationer.  

Deliverables  
Lifestyle & Design Cluster udvikler altid en 

udpenslet forventningsafklaring til hvad 

konsulenterne skal levere. Denne 

forventningsafstemning hjælper også 

virksomhederne til at forstå hvad de kan 

forvente af forløbet.  

• Gap Analyse: Konsulenten skal lave en 

gap-analyse baseret på CPHFW’s 

bæredygtighedskrav. Analysen skal 

indeholde: 

o Områder hvor virksomheden 

står stærkt og har 

dokumentation 

o Områder hvor virksomheden 

står stærkt men ikke 

dokumentation 

o Områder hvor virksomheden 

ikke står stærkt, men har 

intentioner om at udvikle sig 

o Områder som virksomheden 

ikke har overvejet 

• Handlingsplan: Baseret på gap-

analysen laver konsulenten i 

samarbejde med virksomheden en 

handlingsplan. Denne tilpasses ud fra 

virksomhedens eksisterende 

bæredygtighedsarbejde. For nogle 

virksomheder vil der være behov for 

at udarbejde en 

bæredygtighedsstrategi, mens der for 

andre virksomheder måske snare skal 

udarbejdes en 

handlingsplan for hvordan 

den eksisterende strategi 

skal implementeres og 

dokumenteres. Det er 

vigtigt at denne 

handlingsplan er af en 

sådan karakter at den kan 

bruges af virksomheden 

fremadrettet når de skal 

rapportere på deres 

bæredygtighedsarbejde. At 

have en strategi samt 

rapportere ift. er også et 

meget efterspurgt stykke 

dokumentation, både fra 

CPHFW og store 

internationale 

webplatforme, og derfor vil 

udarbejdelsen af denne 

handlingsplan også i sig selv 

hjælpe virksomheden til at 

stå bedre eksportmæssigt. 

Samtidig vil den strukturere 

og prioritere deres 

bæredygtighedsarbejde.  

• Afrapportering 

• Case: Efter endt forløb, når 

virksomheden som planlagt 

har arbejdet på at forbedre 

ét indsatsområde, vil 

konsulenten i samarbejde 

med virksomheden 

udarbejde en case-

beskrivelse der kan bruges 

til vidensdeling samt 

projektevaluering.  

• Evaluering – Virksomheden 

evaluerer konsulent + 

program 
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Som tillæg til det regulære program 

”Fremtidens Tekstilkrav” laves der også et 

pilotforsøg – i første omgang med to 

virksomheder – der tilbydes et program med 

samme opbygning, men baseret på et andet 

rammeværktøj. 

Baggrund: 
Due diligence (nødvendig omhu) er yderst 

centralt i arbejdet med ansvarlig 

virksomhedsadfærd med reference til OECD’s 

retningslinjer for Ansvarlig 

Virksomhedsadfærd og FN’s Retningslinjer for 

Menneskerettigheder og Erhvervsliv. Danske 

mode- og tekstilvirksomheder er allerede nu 

mødt med krav fra bl.a. kunder, og kravene 

om due diligence forventes at sige stige 

fremadrettet pga. kommende lovgivning fra 

EU såvel som fra markeder som England, 

Tyskland og Holland.  

Fordi krav til virksomheder om due diligence 

vil øges de kommende år og fordi arbejdet 

med due diligence er omfattende, ikke mindst 

for SMV’er, vil programmet ”Fremtidens 

Tekstilkrav” køre et parallelt pilotforløb med 

fokus på due diligence. Konkret vil dette forløb 

involvere en lille gruppe virksomheder (i første 

omgang 2), hvor de med hjælp fra en 

konsulent vil foretage en gap-analyse af deres 

virksomhed op imod kravene fra OECD’s 

Retningslinjer for Ansvarlig 

Virksomhedsadfærd.  

 

 

 

 

Resultaterne fra piloten vil dels lede til 

udarbejdelsen af en individuel handlingsplan 

for de deltagende virksomheder, derudover vil 

det føde ind i en bredere drøftelse af hvilke 

tiltag er nødvendige for at ruste de danske 

virksomheder til at udøve due diligence, om 

justeringer af det overordnede program er 

nødvendige samt den langsigtede strategi for 

taskforcen. Denne drøftelse vil også inddrage 

viden og erfaringer fra øvrige analyser i og 

udenfor Danmark. 
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Programmet helt konkret: 

 

1. Virksomheder ansøger. Dette tilbud vil 

blive kommunikeret separat fra 

”Fremtidens Tekstilkrav”. 

2. LDC godkender virksomheder og 

matcher med konsulenter. LDC finder i 

samarbejde med Erhvervsstyrelsen og 

Dansk Initiativ for Etisk Handel de 

bedste konsulenter inden for netop 

dette område 

3. Gap-analyse baseret på OECD’s 

retningslinjer for Ansvarlig 

Virksomhedsadfærd. Denne gap-

analyse kan også ses som en 

risikovurdering.  

4. Midtvejsworkshop hvor 

virksomhederne opfordres til at 

involvere et bredt udsnit fra deres 

organisation så viden fra projektet 

indlejres bredt. Her vil også være 

mulighed for deltagelse fra relevante 

NGO’er, konsulenter og myndigheder. 

5. Handlingsplan laves på baggrund af 

gap-analysen. Den laves på en sådan 

måde at virksomheden også vil kunne 

bruge den til rapportering. Herefter 

arbejder virksomheden og 

konsulenten på ét initiativ som kan 

bringe virksomheden tættere på at 

opfylde retningslinjerne og forbedre 

deres arbejde med 

menneskerettigheder.  

6. Afslutningsworkshop – igen opfordres 

virksomheden til involvering bredt.  

Tilrettelæggelse og træning af 

konsulenter 
Da dette er et meget specialiseret område, er 

der behov for de helt rigtige til at rådgive 

virksomhederne. Lifestyle & Design Cluster vil 

med taskforcens hjælp nedsætte en 

arbejdsgruppe der kan lave en workshop for 

konsulenterne og bidrage til workshops og 

evaluering af pilot-programmet.  

 


