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HOLDBARE 
TEKSTILE LØSNINGER

Hos Fraster har vi en mission om at pro-
ducere æstetiske og holdbare tekstile løs-
ninger, der bidrager med ro og rarhed. Vi 
har altid arbejdet for, at vores produkter 
skal have længst mulig levetid – fra vores 
kundetilpasset design, kvalitetsmaterialer 
og skræddersyet forarbejdning til vores 
vedligeholdelsesguides, reparations- og 
redesign services. Hele vejen rundt gør 
vi, hvad vi kan for, at Frasters produkter 
skaber glæde længst mulig tid. 

  

Frasters kerneværdi er respekt for men-
nesker, samfund og miljø. Vi bestræber 
os derfor på at tage hensyn til vores om-
verden og handle ansvarligt i alle aspek-
ter af vores virksomhed. Og det samme 
forventer vi af vores samarbejdspart-
nere. Derfor beder vi alle partnere om at 
underskrive og efterleve vores Code of 
Conduct. Således, at vores tekstiler frem-
stilles i overensstemmelse med inter-
nationale standarder for menneske- og 
arbejstagerrettigheder, miljø, anti-korrup-
tion og dyrevelfærd gennem hele lever-
andørkæden.  

Sådan arbejder vi for at være en ansvarlig 
virksomhed - uanset om vi er samarbejds 
partner, producent eller leverandør.

Frasters
 kerneværdi er

respekt
for mennesker,

samfund og miljø



EN CIRKULÆR
FREMTID
Frasters historie starter i 1993, da Peter 
Kruse opkøber et konkursbo med tæp-
per. Fremfor at lade tæpperesterne gå til 
spilde, kan Peter se værdien i at bruge 
dem til at lave nye tæpper. Og sådan kom 
de første Fraster tæpper til verden på 
skrædderiet med lige dele kreativitet og 
ressourcebevidsthed. 

Dette er fortsat er en grundsten, når 
Fraster producerer æstetiske og holdbare 
tekstile løsninger, der skaber ro og rarhed. 
Fraster har således altid arbejdet med 
cirkulære forretningsmodeller og bære-
dygtighed. Bare ikke med de ord. Her hos 
Fraster hedder det blot ordentlighed og 
sund fornuft.   

Selvom Fraster fra starten har gjort op 
med den lineære køb-brug-og smid-væk 
forretningsmodel og i stedet valgt en 
cirkulær tilgang, er vi ikke i mål med den 
grønne omstilling. Vi kan og vil blive end-
nu bedre.   
Tekstilsektoren er blandt verdens mest 
klima- og miljøbelastende og der er be-
hov for, at måden vi producerer, forbru-
ger og håndterer tekstiler bliver mere 
cirkulær. 

Det vil sige at skabe holdbare kvalitets- 
produkter ved brug af færrest mulige 
ressourcer, som når det er tid kan repar-
eres, genanvendes eller bionedbrydes og 
dermed få nyt liv.
Som ansvarlig virksomhed vil vi gøre 
vores for at arbejde mod en mere 
cirkulær fremtid. 

Vi kan og vil
blive endnu 

bedre



VORES VISION

Fraster ønsker at bidrage positivt til verden 
og dens bæredygtige udvikling.

Vi arbejder mod en fremtid, hvor der kun sættes 
kvalitetsprodukter i verden, som er cirkulært 

designet og produceret under ansvarlige forhold 
med respekt for mennesker, samfund og miljø.

Vores mål er at skabe holdbare tekstile løsninger
til mange års glæde, der med enkle midler 

kan få en forlænget levetid eller indgå i 
nye cirkulære kredsløb.



FRA VISION
TIL HANDLING
For at arbejde hen imod vores vision, har 
vi analyseret vores samlede værdikæde 
og kommet frem til tre strategiske fok-
usområder: Cirkulært Design, Miljø og 
Social Ansvarlighed. 

Ved at tage udgangspunkt i Frasters sam-
lede værdikæde, vil vi optimere vores 
indsatser hele vejen rundt. Fordi en mere 
cirkulær produktion og forbrug af tekstiler 
kræver en holistisk tilgang, som både har 
øje for produkternes æstetiske, sociale og 
miljømæssige aspekter.

Hvert fokusområde har en 2030 ambition, 
som vi har nedsat en række mål for at 
kunne indfri. De konkrete målsætninger 
sætter retningen for vores arbejde og ind-
satser frem mod 2030 og følges op med 
handleplaner i organisationen. 

FOKUSOMRÅDER

Cirkulært design Miljø Social ansvarlighed



MÅLSÆTNINGER

CIRKULÆRT DESIGN

SOCIAL ANSVARLIGHED

Fraster indtænker cirkularitet 
allerede fra designfasen.
Vores mål er at skabe æstetiske 
kvalitetsprodukter med mini-
malt ressourceforbrug, som med 
enkle midler, kan få en forlænget 
levetid eller indgå i nye kredsløb.   

Fraster skal være en tryg og 
rummelig arbejdsplads, hvor der 
arbejdes for diversitet, inklusion 
og ligestilling – også i vores lev-
erandørkæder og samarbejder. 
Vi udvælger nøje partnere, som 
deler vores værdier og ønsker at 
have gode samarbejder, der byg-
ger på tæt dialog, gensidig tillid 
og transparens. 

Mål 2023:  Videreudvikle udbud af reparations- og   
  redesign services 
Mål 2025:  Produktinformation om forlængelse af   
  levetid og mulighed for nyt liv
Mål 2030:  Alle Frasters uldfilt produkter designes,   
  Så de kan genanvendes eller biologisk   
  nedbrydes

Mål 2023:  Udvikling af politik for mangfoldighed, inklusion  
  og ligestilling. Fraster skal til stadighed have   
  ansat én elev og én person på særlige vilkår.
Mål 2024:  Fraster samarbejder kun med leverandører, som  
  har underskrevet og efterlever vores Code Of  
  Conduct.
Mål 2027:  Fraster laver systematisk leverandørkortlæg-  
  ning, risikovurdering og opfølgning med fokus  
  påvirkning på mennesker, samfund og miljø i  
  værdikæden. 

MILJØ

Fraster elsker naturen og ønsker 
at sætte et så lille aftryk på mil-
jøet som muligt. 
Derfor arbejder vi til stadighed 
på at forebygge og minimere 
negative miljøpåvirkninger i 
forbindelse med vores aktivi-
teter.

Mål 2023:  80% af Frasters produktsortiment er miljømær- 
  ket med EU Blomsten 
Mål 2028:  Fraster anvender kun fornybare, miljømærket  
  eller genanvendte materialer
Mål 2030:  Alle Frasters produkter er miljøcertificeret 



⌂

NÆSTE SKRIDT

“Frasters strategi for ansvarlighed”      januar 2023

Det er essentielt for Fraster, at strate-
gien får et liv udover dette dokument. 
Derfor har vi nedsat en arbejdsgruppe 
med ansvar for løbende opfølgning på 
handleplanerne og de tilhørende KPI’er, 
så vi sikrer, at der kommer handling bag 
ordene. 

Vi vil kontinuerligt arbejde med Frasters 
strategi og handleplaner for ansvarlighed, 
så de udvikles og forbedres. For det 
kræver arbejde at skabe forandring. Og 
det er en læringsproces, hvor vi også 
bliver klogere og bedre år for år. Et skridt 
af gangen, kommer vi nærmere en grøn-
nere fremtid.

Vores dør er 
åben, hvis du vil 

vide mere om 
vores arbejde 

med ansvarlighed
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