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Pressmeddelande 

 
 
 

Testresultat under rekommenderade gränsvärden 
 

Efter att det förekommit uppgifter i media om för höga halter av ämnet nonylefenoletoxylat 
vid ett test av två par svarta Björn Borg-kalsonger, vidtog Björn Borg omgående åtgärder för 
att få klarhet i frågan. 

 

Bolaget har låtit utföra tester på ett urval herrkalsonger, i flera olika mönster och kulörer, på 
ett certifierat, välrenommerat och oberoende laboratorium i Stockholm. Testresultaten, som 
nu är klara, visar att dessa produkter är klart under de gränsvärden som Textilimportörerna 
rekommenderar (max 250 mg/kg) och som Naturskyddsföreningen anger (max 20-50 mg/kg) 
för nonylfenoletoxylat. 

 

–Vi ser mycket allvarligt på uppgiften att ett test ska ha uppmätt för höga halter och är därför 
tillfreds över att nya tester visar att våra produkter låg på en nivå klart under de gränsvärden 
som rekommenderas. Vi sitter inte stilla för det utan fortsätter vårt långsiktiga miljöarbete 
med att sätta ytterligare press på våra leverantörer och kräva ständig förbättring – av både 
dem och oss, säger Nils Vinberg, VD. 

 

Björn Borg låter genomföra tester av materialprover från varje leverans och genomför 
därutöver stickprov av utlevererade plagg under säsongen. Bolaget har nu beslutat öka 
antalet stickprov från cirka 5-10 till cirka 30 per år för att säkerställa att uppsatta miljökrav 
efterföljs. Björn Borg kommer också verka för att ytterligare främja leverantörernas miljöarbe-
te, bland annat med målet att leverantörerna ska upphöra att använda nonylfenol i sin 
produktionsprocess och övergå till mer miljövänliga metoder.  

 

Den samlade information som idag finns tillgänglig visar att det inte finns några belägg för ett 
samband mellan allergiska besvär och förekomsten av nonylfenoletoxylat. 

 
 
För ytterligare information vänligen kontakta: 
Rocky af Ekenstam Brennicke, PR-ansvarig, tel 08-506 33 700, mobil 0709-20 20 80,  
rocky.brennicke@bjornborg.com 
Nils Vinberg, VD, tel 08-506 33 700, mobil 0708-63 11 01, nils.vinberg@bjornborg.com 
 
 
 
 

Om Björn Borg 

Koncernen äger varumärket Björn Borg och har verksamhet inom de fem produktområdena kläder och skor samt 

väskor, glasögon och parfym. Björn Borg-produkter säljs på över tio marknader, varav Sverige och Holland är de 

största. Björn Borg-koncernen har egen verksamhet i alla led från varumärkesutveckling till konsumentförsäljning i 

egna konceptbutiker. Totalt beräknades försäljningen av Björn Borg-produkter 2007 uppgå till cirka 2,2 miljarder 

kronor i konsumentledet. Koncernens nettoomsättning uppgick 2007 till 495 MSEK och antalet anställda var 79 

vid årets slut. Björn Borg-aktien är noterad på OMX Nordiska Börsen i Stockholm. 



 

 


