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H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på Nasdaq Stockholm. H&M:s affärsidé är att erbjuda 
mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday, Cheap 
Monday, & Other Stories, H&M Home, ARKET samt Afound. I dagsläget har H&M-koncernen 47 onlinemarknader och mer än 4 800 
butiker på 71 marknader, inklusive franchise-marknader. 2017 uppgick omsättningen inklusive moms till SEK 232 miljarder. Antalet 
anställda uppgår till fler än 171 000. Ytterligare information finns på about.hm.com. 
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H&M-GRUPPEN ÄR VÄRLDENS STÖRSTA ANVÄNDARE AV HÅLLBAR BOMULL 
OCH KONSTGJORDA CELLULOSAFIBRER 
- Snabb utveckling mot 100 procent hållbara material 

 
Textile Exchange har publicerat sin årliga rapport om fibermaterial i textilindustrin, Preferred Fiber 
Materials Market Report. Där rankas H&M-gruppen som världens största användare av hållbar bomull 
och konstgjorda cellulosafibrer (t.ex. lyocell). Det tar oss ett steg närmare vårt mål om att enbart 
använda återvunna och hållbart producerade material år 2030. 
 
Eftersom jordens resurser är begränsade kommer modeindustrin i framtiden inte att kunna verka på samma 
sätt som idag. En hållbar modeindustri förutsätter en affärsmodell som bygger på hållbara material som kan 
återanvändas om och om igen.  
 
”De ledande företagen visar en stark vilja att hela tiden bli bättre. Siffrorna visar att ju längre man använt sig 
av benchmarkingen i rapporten, desto mer har man förbättrats. Det är ett kvitto på att programmet har 
effekt. De här företagen inser behovet av att öka sina insatser och göra framgångarna till en integrerad del 
av verksamheten,” säger Liesl Truscott, Director of Europe & Materials Strategy på Textile Exchange. 
 
Inom H&M-gruppen är vi fast beslutna att nå vårt mål att enbart använda återvunna och hållbart producerade 
material år 2030. En av våra milstolpar på vägen dit är att all vår bomull ska komma från hållbara källor år 
2020. Vi är stolta över att vara världens största användare av hållbar bomull – vilket omfattar ekologisk 
bomull, återvunnen bomull och bomull från Better Cotton Initiative – och av hållbara cellulosafibrer. Enligt 
den färska fibermaterialrapporten från Textile Exchange är H&M-gruppen också världens största användare 
av hållbart producerat dun och en av världens största användare av hållbart producerad ull. 
 
”Med vår stadiga årliga ökning av återvunna eller andra hållbart producerade material driver vi inte bara på 
efterfrågan på vanliga material som ekologisk bomull, utan påverkar också skalbarheten för nya hållbara 
material. Vi hoppas kunna inspirera andra aktörer i branschen att verka för en mer hållbar modeindustri”, 
säger Cecilia Brännsten, Environmental Sustainability Manager i H&M-gruppen. 
 
Genom kollektionen H&M Conscious Exclusive introducerar H&M-gruppen varje år nya material i sortimentet 
för att utforska de senaste innovationerna. Några exempel är återvunnen kashmir – och sammet gjord på 
återvunnen polyester samt Bionic®, som görs av återvunnen plast från stränder. 
  
H&M-GRUPPENS MATERIALMÅL 
- Bomull är det material vi använder mest och vårt mål är att all vår bomull ska komma från hållbara källor 

år 2020. År 2017 var 59 procent av all bomull vi använde ekologisk, återvunnen eller från Better Cotton 
Initiative.  

- Av alla material vi använde under 2017 var 35 procent återvunna eller kom från hållbara källor, vårt mål 
är att nå 100 procent år 2030. 

Mer information om H&M-gruppens hållbara material finns på hm.com/sustainability. 
 

OM TEXTILE EXCHANGE 
Textile Exchange är en global icke-vinstdrivande organisation som driver på utvecklingen inom hållbara fibrer 
och material. Organisationen hanterar sex ledande branschstandarder och samlar in och publicerar viktiga 
branschdata och information som hjälper varumärken och detaljhandelsföretag att mäta, styra och spåra 
användningen av hållbara fibrer och material. Textile Exchange har fler än 260 medlemmar som 
representerar ledande varumärken, detaljhandelsföretag och leverantörer. Organisationen verkar för att öka 
användningen av hållbara fibrer och sprida standarder och certifieringar i den globala textilindustrin. Läs mer 
om Textile Exchange på TextileExchange.org. 
 
H&M-gruppens kommunikationsavdelning: 
Telefon: +46 8 796 53 00 
E-post: groupmediarelations@hm.com 
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