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2009-08-04

Köpstoppsbloggen Webbsida 

Lästips Patagonias grundare

2009-08-20

Fibre2fashion Webbsida 
 
Sweden: Sustainability - Theme of 
Design of Prosperity conference
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2009-08-21

Borås Tidning, del 1 sid.11



5

2009-08-21 

Expertsvar

YVON CHOUINARD, founder and 
owner of PATAGONIA, Inc. keynote 
speaker at THE DESIGN OF PROS-
PERITY 09 CONFERENCE of The 
Swedish School of Textiles, Univer-
sity of Borås. 
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2009-08-27

www.hb.se

Högskolan i Boras webbnyheter
Patagonias grundare väljer 
hållbart toppmöte I Borås för 
första Sverigebesöket

2009-08-27 

Expertsvar
 
Patagonias grundare väljer 
hållbart toppmöte i Borås 
för första Sverigebesöket
Yvon Chouinard, legen-
darisk äventyrare och 
grundare av sportklädes-
företaget Patagonia, 
väljer Borås för sitt första 
Sverigebesök. Han är 
huvudtalare vid det inter-
nationella toppmötet ”The 
Design of Prosperity” som 
arrangeras den 2 novem-

ber på Högskolan i Borås. 
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2009-08-28

Bolagsfakta

Patagonias grundare väljer toppmöte i Borås

Presskontakten 

Patagonias grundare väljer toppmöte i Borås

2009-08-28 

Cisionwire

Patagonias grundare väljer 
toppmöte i Borås

2009-08-28 

Newsdesk
Högskolan i Borås:  
Patagonias grundare väljer 
toppmöte i Borås
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2009-09-18

Form, nr 6 sidan 82

Vårt behov av kris
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2009-11-02
 
TV4 - Lokala nyheter
2 nov. 18:30

2009-11-02

Ellinorsworld  

För några månader sedan skrev jag för 
första gången om konferensen Design of 
Prosperity.

2009-11-02

Radio Sjuhärad, Sveriges Radio

Sjuhärad Direkt + ett nyhetsinslag 
16:30 
(borttaget från nyhetsarkivet). 
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2009-11-03

Borås Tidning Del 1 sid.1, sid.10-11
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2009-11-06

Miljöutveckling

Textilbranschen kavlar upp ärmarna
Tidigare i veckan träffades textilindustrin på konfer-
ensen The Design of Prosperity i Borås. Temat hållbar 
utveckling engagerade många och nu finns planer på en 
gemensam plattform.

2009-11-06
Svenska Dagbladet

Entreprenör sätter klättring främst
Bokstavligen började han klät-
tra väldigt tidigt, som 14-åring. 
Yvon Chouinards fäbless att 
ta sig högt upp i bergen på ett 
våghalsigt vis banade även väg 
för hans karriärklättring som en-
treprenör. Hans bolag Patagonia 
har vuxit till ett starkt varumärke 
inom sportkläder. Samtidigt har 
hans miljöengagemang blivit allt 
starkare. 
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2009-11-08

Svenska Dagbladet, näringslivsbilaga, sidan 14-15





  
   





   
   


   
  
   




     


    



    
   
     








     


   
    
     
    








    

      
     

   
    


  
       
   






  
    

   
   

     

      
    


     
   


    


   




     


    
































14

2009-11-09

e-24.se
Klättringen byggde karriären
 

ENTREPRENÖR

Startskottet för Yvon Chouinards karriär som entreprenör kom utifrån de behov av förbättrad klättringsutrustning som
han upptäckte saknades när han klättrade i bergen. Foto: Karin Grip

Klättringen byggde karriären
2009-11-09 | Publicerad 10:06  |  Uppdaterad 10:20

Bokstavligen började han klättra väldigt tidigt, som 14-åring. Yvon Chouinards
fäbless att ta sig högt upp i bergen på ett våghalsigt vis banade även väg för hans
karriärklättring som entreprenör. Hans bolag Patagonia har-vuxit till ett starkt
varumärke inom sportkläder. Samtidigt har hans miljöengagemang blivit allt
starkare.

För över 40 år sedan, innan han hade fyllt 30, lades den egentliga grunden till
företaget Patagonia som nu blivit ett globalt företag med runt 1 200 anställda och
som nu betraktas som ett av de mest miljömedvetna bolagen inom sin bransch.

Startskottet för Yvon Chouinards karriär som entreprenör kom utifrån de behov av förbättrad
klättringsutrustning som han upptäckte saknades när han klättrade i bergen. Händig, i bemärkelsen praktisk,
gjorde att han förbättrade utrustningen.

–Jag ville egentligen aldrig bli en entreprenör. Men nu har jag ändå varit en affärsman i nästan 50 år, säger
Yvon Chouinard till N och anknyter därmed till inledningen till den bok som beskriver hans liv som entreprenör.

I veckan besökte Yvon Chouinard textilstaden framför andra i-Sverige, Borås. Han var inbjuden som
huvudtalare vid en konferens vid högskolan där Mötets fokus var att belysa hur man får miljömässig hållbarhet
lönsam.

Varför ville du aldrig bli entreprenör?

–Jag är väl präglad av 60-talets värderingar. Jag respekterade inte affärsmannaskapet och de materiella
värdena. Men jag råkade ändå ramla in på entreprenörskapet genom att jag är en god hantverkare och såg
förbättringspotential på flera områden.

1973 grundade han bolaget Patagonia. Hans far, en fransk-kanadensisk smed, kom i vuxen ålder till
Kalifornien och i familjen fanns den då åttaårige Yvon. Det är också här, i västra USA, som hans klättrande i
berg har gjort mest avtryck.

Ett otal gånger har han bestigit Yosemites höjder och besökt det magiska naturlandskapet där.

Ett miljöengagemang fanns där i viss mån redan i slutet av 1960-talet och under 1970-talet. Det var naturligt
för honom med tanke på att han mestadels levde nära naturen.

Det är kanske för att freda sitt entreprenörssamvete han kapslat in miljömedvetenhet i sina affärer. Patagonia
blev en pionjär genom att tillverka postorderkataloger av återvunnit papper.

Ett annat exempel på miljötänket är att tidigt använda sig av ekologiskt odlad bomull. Yvon Chouinard
medger att det tog ett tag innan han förstod följderna av sitt entreprenörskap.

–I början visste vi inte riktigt vilken negativ miljömässig påverkan vår klädtillverkning kunde ha. Vi köpte bara
tyger utan en tanke på hur de producerades. Det var nog först under 1990-talet som jag på allvar insåg alla

Klättringen byggde karriären - Entreprenör - E24.se http://www.e24.se/entreprenor/artikel_1672409.e24

1 av 2 2009-11-10 14:57
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2009-11-11

Cosycorner

Patagonia ett företag med själ
Var på Borås högskola hade ett intressant 
seminarium i hållbarhetsperspektiv och 
min “idol “ Yvon Chouinard ägare av

2009-11-11 

Miljöutmaningen
Yvon Chouinard: the reluctant businessman

I veckan som gick var Patagonias.
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2009-11-09

Åka Skidor, nr 1, sidan 10

Mr Patagonia
Yvon Chouinard har klättrat i bergen, 
surfat vågorna, åkt skidor och fångat 
fisken.
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2009-11-23

Modearkivet.se

På spaning: shoppa mindre och bättre.
Apropå den rådande trenden att människor borde kon-
sumera färrre plagg med högre kvaltiet (som jag var 
inne på häromdagen) måste jag lyfta fram att Simonetta 
Carbonaro, bland annat professor i design management 
vid Textilhögskolan i Borås.
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2009-12-04 Sko&Mode, nr 8 sidan 20

Shoppa loss på en död planet – det går inte!
Man behöver bli påmind med jämna mellanrum. Påmind om att 
miljömedvetenhet inte är en övergående trend utan ett väldigt nödvän-
digt ställningstagande
”Man kan inte göra affärer på en död planet”, som Yvon Chouinard, out-
doorföretaget Patagonias okonventionella grundare, så träffande utryckt 
saken. Han var i Borås i början av november och talade på Design of 
Prosperity, en konferens arrangerad av högskolan i Borås.
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2009-12-01

Habit, nr 12 sid 36-37

Vägen till hållbart mode
Det anrika friluftsmärket Patagonia arbetar med att ta 
fram produkter med så lite skada på miljön som möjligt. 
Företagets grundare Yvon Chouinard besökte nyliegen 
Hållbar hetskonferens på Textilhögskolan i Borås.
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2009-12-08 

Camino, nr 14 sidan 7, 30,31,31 

Yvon klättrar vidare
Klädmärket Patagonias 
grundare och filosof, Yvon 
Chouinard, vill förändra 
världen genom att genom 
att vara det positiva ex-
emplet. Efter en livslång 
strävan att bygga upp en 
verksamhet som minimerar 
sin miljöpåverkan har Yvon 
lyckats skapa företag alla vill 
efterlikna.

Aktuell som huvudtalare 
på The Design for Prosper-
ity, Borås textilhögskolans 
konfrens om hållbara textilier, 
samt med återvinningskon-
ceptet Common Threads 
Program.
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2009-12-14 

Sportfack, nr 12 sidan 1, 3 26, 27

Outdooraposteln
När Yvon Chouinard växte upp valde han klätt-
ringen och srufandet istället för skolan. Det 
blev han belönd för. Ett drygt halvseker sena-
re är Schouinard ägare av Patagonia med en 
årlig omsättning på 2,3 miljarder. När en av 
sprotbranschens största ledendarer kom till 
Sverige ville Sportfack självklart var på plats. 
För att lyssna till hur han startade Patagonia, 
om framtidens gröna företagande och om hur 
man srufar istället för att jobba och ändå göra 
vinst.



25

2009-12-14 Sportfack, nr 12 sidan 1, 3 26, 27
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2009-12-14 Sportfack, nr 12 sidan 1, 3 26, 27
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2010-01-28 Meeting International, nr 1, bilaga sid.34 + 
sidan 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19
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2010-01-28 Meeting International, nr 1, 
sidan 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19
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