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Sweden Textile Water Initiative

Samverkan för att förbättra
effektiviteten i hanteringen

av vattenresurser i
textilindustrin



Textile Water RiskMedel, hög & väldigt hög vatten riskområden



Fas  1:
STWI Guidelines

Riktlinjer för hållbar användning av  
vattenresurser i läder- och 
textilproduktionen.

Tillgängliga på : www.stwi.se

http://www.stwi.se/


Fas 2: Pilotprojekt i 40-tal fabriker i Indien



Resultat 2013 - 2014

Fabriker 35 42
Projekt 400+ 600+
Utbildning 4000+ 6000+

Investeringar 1.4 mkr 7.8 mkr
Avkastning (ROI) 765%  210-240%
Resursbesparingar 
- Vatten 11 % 15%
- Energi 4 % 10%
- Kemikalier 14 % 15%

Genomslag  Hållbarhet är lönsamt



Fas 3 : STWI Projects 2015-2017
Upp till 120 leverantörer och under-leverantörer 

till 20 svenska varumärken

INDIA

CHINA

BANGLADESH

TURKEY

ETHIOPIA



2015  - 2016  - 2017

Indien 

SIWI samordnar genomförandet av  STWI projekten

STWI-företagen
är kända för 

globalt ledarskap i 
hållbar användning av 

vattenresurserSTWI Guidelines
revideras

+
Utveckla arbetsplaner 

+ 
Engagera leverantörer

Kina

Turkiet

2014

STWI 2015 – 2017

Bangladesh 

Sida + företagen
Leverantörer + nationell  finansiering

Etiopien



Harmonisering 
med globala 

processar 

(global nivå)

Utbildning och 
projekt 

(fabriksnivå)
Kommunikation

(all anivåer)

Vattenrisk-
bedömning 

(nationell nivå)

STWI komponenter



Fabrikerna ska:

1) Förbättra sin miljöpåverkan kvantitativt och kvalitativt på 
ett mätbart sätt

2) Utveckla, genomföra och följa upp egna 
miljöledningssystem 

3) Gradvis minska finansieringen via Sida och öka 
egenfinansieringen för de utbildningar och innovativa 
tekniklösningar som genomförs och införs.

Utbildning och 
projekt 

(fabriksnivå) Mål – fabriksnivå



Vattenrisk-
bedömning 

(nationell nivå)

SIWI, de svenska företagen och lokala myndigheter ska ta fram rapporter 
med bedömning av vattenrisken i olika regioner och länder utifrån:

• Fysiska vattensituationen (tillgång och kvalitet)
• Konkurrensen om vatten mellan  sektorer
• Effektiviteten i  gällande regelverk och dessas tillämpning
• Effektiviteten i styrningen av och hinder för vattenanvändningen 

Rapporterna ska också :
• Ge rekommendationer
• Ta fram förslag till utbildningsinsatser för svenska företag  och lokala  

myndigheter 

Mål – nationell nivå



SIWI ska länka samman globala aktörers hållbarhetsarbeten med 
fabriksgolvet genom att:

• utveckla och analysera globala riktlinjer (benchmarks) för 
resursanvändning i industrin

• bygga en databas och globalt nätverk

• bidra med kunskap om vattenhantering i globala aktörers 
hållbarhetsarbeten- och processer

• tillsammans med företagen löpande uppgradera STWI Guidelines med 
lärdomar från fabrikerna

Harmonisering 
med globala 

processar 

(global nivå)

Mål – global nivå



Mål – kommunikation

• En ny websida för STWI – www.stwi.se

• Globala kampanjer för att öka medvetande om hållbara vattenlösningar i 
textilproduktionen

• Arrangemang av seminarier, presskonferenser, osv.

• Framtagande av informationsmaterial och nyhetsbrev.

Kommunikation
(alla nivåer)

http://www.stwi.se/


Tack!

www.siwi.org

torgny.holmgren@siwi.org


