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H&M Foundation utlovar 1 miljon euro till innovationer som kan revolutionera hela 
modebranschen – i år med särskilt fokus på digitala idéer 

 
Idag öppnar H&M Foundation för ansökningar till sin årliga innovationsutmaning Global Change 
Award. Med över 8 000 bidrag från 151 länder sedan lanseringen, har den blivit en viktig källa för att 
vaska fram innovationer inom cirkuläritet och har kallats modevärldens Nobelpris. Att vinna Global 
Change Award ger ett viktigt ekonomiskt stöd, men också ett årslångt coachingprogram till de fem 
vinnare som har idéer som kan påskynda skiftet till en cirkulär modebransch, för att värna planeten 
och människors levnadsvillkor. I år håller vi ett extra öga på innovationer inom digitalisering. 
Ansökan sker på globalchangeaward.com mellan 29 augusti – 17 oktober, 2018.    
 
Världen står inför enorma miljöutmaningar, produktions- och konsumtionsmönster behöver förändras för att 
minska bl.a. modebranschens klimatpåverkan. Global Change Award startades 2015 på initiativ av den icke 
vinstdrivande stiftelsen H&M Foundation, i samarbete med Accenture och KTH Kungliga Tekniska 
Högskolan, med syfte att främja och snabba på utvecklingen mot en cirkulär modebransch och hållbar framtid 
där värdekedjor förändras i grunden. 
 
”Nya idéer är början för all förändring, men att skala upp dem är en enorm utmaning för alla innovatörer. 
Tillsammans med våra partners Accenture och KTH Kungliga Tekniska Högskolan, har vi hjälpt tidigare års 
vinnare att växla upp sin verksamhet genom vårt acceleratorprogram. Nu ser vi fram emot att välkomna fem 
nya cirkulära hjältar och vi uppmanar alla som vill vara med och revolutionera en av världens största 
industrier att ansöka,” säger Karl-Johan Persson, styrelseledamot i H&M Foundation och VD för H & M 
Hennes & Mauritz AB. 
 
I tävlingen kan vem som helst, var som helst, rita om kartan för cirkulär ekonomi inom modebranschen, och i 
förlängningen värna planeten och människors levnadsvillkor. Allt som behövs är en ny, ekonomiskt gångbar 
och skalbar idé med ett team anpassat för att göra skillnad. 
 
”Innovation och samarbete leder modebranschen mot en cirkulär modell och en mer hållbar framtid. Global 
Change Awards stöd till material- och systeminnovatörer bidrar inte bara till att accelerera framgången för 
varje individuell vinnare, utan påverkar också utvecklingen av den globala modebranschen,” säger Steven 
Kolb, VD för Fashion Designers of America (CFDA) och medlem av Global Change Awards expertpanel 
2019.  
 
Årets ansökningsperiod öppnar 29 augusti och stänger 17 oktober. Bidragen bedöms av en expertpanel med 
personer verksamma inom mode, miljö, entreprenörskap och innovation. Fem vinnare koras sedan vid en 
prisceremoni i Stockholms Stadshus i april 2019. Historiskt sett har Indien, USA, Italien, Nigeria och 
Storbritannien skickat in flest bidrag till Global Change Award. 
 
”I år håller vi ett extra öga på digitala innovationer som kan ha stor inverkan på effektivitet, planering och 
resursanvändning - hela vägen från att råmaterial produceras genom hela plaggets livslängd. Digitalisering 
har potential att göra om branschen i grunden genom att förändra hur saker produceras och genom att hjälpa 
producenter, säljare och kunder att bli mer cirkulära,” säger Erik Bang, Innovation Lead, H&M Foundation. 
 
Syftet med Global Change Award är att hitta människor med innovationer som har möjlighet att revolutionera 
hela modebranschen. Vinnarna är helt fria att samarbeta med vilka aktörer de vill. Varken H&M Foundation 
eller H&M-gruppen gör anspråk på materiellt eller immateriellt ägande i innovationerna. 
 
Kortfilm: youtu.be/xxExHXyhwNo 
Grafiskt material: bit.ly/2vEkeGh 
Om Global Change Award och hur man ansöker: globalchangeaward.com 
 
För mer information: 
Diana Amini, Global Manager, H&M Foundation 
diana.amini@hmfoundation.com, 072 980 48 02 
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Årets expertpanel: Amy Webb (grundare av Future Today Institute, och Professor of Strategic Foresight  
vid New York University Stern School of Business), Bandana Tewari (Kolumnist åt The Business of Fashion, 
en tidning som bevakar modebranschen), Chiling Lin (taiwanesisk skådespelare aktiv inom 
hållbarhetsfrågor), Edwin Keh (VD för The Hong Kong Research Institute of Textiles and Apparel), Leila 
Janah (social entreprenör, VD och grundare av Samasource och LXMI), Steven Kolb (VD för Fashion 
Designers of America), Tariq Fancy (grundare och ordförande i Rumie, CIO för hållbara investeringar på 
BlackRock), Wanjira Mathai (Styrelseledamot, Wangari Maathai Foundation), William McDonough (VD, 
McDonough Innovation och medgrundare av Fashion For Good) 
 
 
SÅ HAR DET GÅTT FÖR TIDIGARE VINNARE 
Vinnarna av Global Change Award 2018 deltar i ett års innovationsacceleratorprogram, som tar dem till 
Stockholm, New York och Hong Kong. Sedan vinsten i Stockholm under våren 2018 har vinnarna gjort 
följande framsteg: 
 
Crop-A-Porter/Agraloop: Gör hållbar biotextil av skörderester 
Bidrag: 300 000 euro  
Hemsida: circular-systems.com 
Framsteg: Överblivna växtrester eldas vanligtvis upp eller lämnas att ruttna, vilket bidrar till utsläpp av 
koldioxid och metangas i atmosfären. Agraloop vill förhindra utsläpp genom att omvandla avfallet till en 
värdefull resurs, som också genererar inkomster åt bönder. De rester som blir över efter skörden av grödor 
som linfrön, sockerrör, bananer och ananas förvandlas av Agraloop till biofibrer genom en kostnadseffektiv, 
cirkulär teknik. Biofibern förvandlas sedan ett hållbart textilmaterial. Agraloop ligger ungefär 1 år före sitt 
utvecklingsschema och i nuläget optimeras innovationen för att testköras i slutet av 2018. Därefter ska 
modevärlden tas med storm.  
 
 
The Regenerator/Swerea IVF: Skapar nya textilfibrer genom att separera polyester- och bomullsblandningar 
Bidrag: 250 000 euro 
Hemsida: swerea.se 
Framsteg: Att återvinna tyg är svårt, särskilt blandade material som de populära polyester- och 
bomullsblandningarna. Idén bakom svenska ”The Regenerator” är att förvändla tygrester till något värdefullt. 
Genom cirkulär teknik som använder en miljövänlig kemikalie för att varsamt separera och återskapa bomull 
och polyester till nya, användbara textilfibrer. Swerea fokuserar nu på att skala upp sin innovation både 
tekniskt och ekonomiskt. Under hösten 2018 installerar man också en ny maskin för att separera textilfibrer, 
ett stort och viktigt steg framåt. 
 
 
Algae Apparel/Algalife: Förvandlar alger till biofiber och miljövänligt färgämne som också är bra för huden 
Bidrag: 150 000 euro 
Hemsida: alga-life.com 
Framsteg: Konventionell tygproduktion leder till många miljömässiga bekymmer. Algae Apparel har lyckats 
lösa problemen med vattenanvändning, textilfärgning och föroreningar. Under vattenytan har de upptäckt en 
outnyttjad resurs i alger – en förnybar och nedbrytbar vattenorganism som kan odlas mycket resurseffektivt 
och förvandlas till både biofiber och miljövänlig färg. En bonuseffekt av att bära kläder gjorda av alger är att 
tyget skonsamt avger antioxidanter, vitaminer och andra näringsämnen som tas upp av huden. Förra årets 
vinst gjorde Algalife kända i modevärlden över en natt. Nu har man börjat producera algfibrer i samarbete 
med tyska och svenska samarbetspartners. Dessutom rekryterar man fler kollegor och är på väg att 
färdigställa färgningsprocesser med tyger från olika modeproducenter.  
 
 
Smart Stitch/Resortecs: En textiltråd som kan lösas upp, och som gör reparation och återvinning till en 
dans 
Bidrag: 150 000 euro 
Hemsida: resortecs.com 
Framsteg: Dragkedjor och knappar gör det komplicerat att återvinna kläder eftersom det krävs manuellt 
arbete för att ta bort sådana detaljer från plaggen. Processen blir både dyr och tidsödande. Smart Stitch har 
uppfunnit en tråd som löser upp sig själv vid höga temperaturer, vilket underlättar sortering och återvinning. I 
mars 2018 presenterade företaget sin första upplösningsbara jacka. I juli utökades produktfamiljen till fyra 
olika produkter som uppfyllde alla branschkrav. Just nu testas den upplösningsbara tråden på produkter som 
jeans och ryggsäckar. 
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Fungi Fashion/MycoTEX: Skräddarsydda kläder gjorda av nedbrytbara svamprötter 
Bidrag: 150 000 euro 
Hemsida: neffa.nl 
Framsteg: Det finns fler än 7 miljarder människor på jorden som alla behöverkläder. Många använder också 
mode för att uttrycka sin personlighet, men kläderna vi gör oss av med på vägen är ett stort problem. Fungi 
Fashion gick till roten av problemet och hittade en oväntad resurs i mycelium – svamprötter. Kombinerat med 
3D-teknik, har teamet från Holland hittat ett sätt att producera kläder av svamp som växer enligt 
förutbestämda former vilka utgör plagget. Och när plagget har slitits ut kan det grävas ned i marken för 
kompostering. MycoTEX har redan hunnit lansera en väska gjord helt i mycelium och man arbetar med att 
utveckla materialet och testa olika färgämnen. Ett lyckat samarbeta med universitetet i Utrecht har också lett 
till att man kan integrera elektriska komponenter i svamp-plaggen. 
 
SOCIAL MEDIA  
Facebook: H&M Foundation 
Instagram: @hmfoundation 
LinkedIn: se.linkedin.com/company/h-&-m-foundation 
YouTube: youtube.com/hmfoundation  
Hashtags: #globalchangeaward, #hmfoundation 
 
 
Global Change Award lanserades 2015 av H&M Foundation, en icke-vinstdrivande stiftelse, privat finansierad av familjen Stefan 
Persson, grundare och huvudägare av H&M-gruppen. Genom samarbeten med organisationer världen över, syftar H&M Foundation att 
påskynda de framsteg som behövs för att nå FN:s hållbara utvecklingsmål till 2030. Stiftelsen fokuserar på fyra områden: utbildning, 
vatten, jämlikhet och planet. Genom att stötta tidiga innovationer som kan påskynda skiftet från en linjär till en cirkulär modebransch, är 
målet med Global Change Award att värna om planeten och våra levnadsvillkor. Global Change Award är en av världens största 
utmaningar för tidiga innovationer, och den första i sitt slag i modebranschen. Mer information finns på globalchangeaward.com och 
hmfoundation.com.  
 


