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Syfte
Det här dokumentet beskriver det ansvar som vi på TS Design & Pro-
duction AB tar för de produkter som vi säljer och för hur de produceras.
Utgångspunkten är att våra kunder ska kunna vara trygga med att de
köper kvalitetssäkrade produkter som har producerats på ett socialt och
miljömässigt ansvarsfullt sätt. Detta oavsett om produkterna tas fram via
vår egen produktion eller om vi köper och förädlar varor från andra varu-
märken.

Intressenter
Våra viktigaste intressenter är våra kunder och leverantörer. Vi vill samti-
digt, i den mån vi har möjlighet, vara med och bidra i närsamhället.

Vårt ansvarsåtagande
Vårt ansvarsåtagande omfattar verksamheten i Sverige, vår egen pro-
duktion och de varor som vi köper in från andra varumärken.

Vi arbetar direkt med fabrikerna, helt utan mellanhänder. I de fall vi
köper och förädlar varor från andra varumärken är utgångspunkten att
de ska arbeta med samma ansvar och strikta kontroll som vi själva. Vi
gör därför en leverantörsbedömning.

I vårt ansvarsåtagande använder vi oss av etablerade initiativ, standar-
der och certifieringar. Detta ger oss möjlighet att påverka våra huvudle-



 

verantörer och övriga leverantörer i produktionskedjan.

Vår egen produktion sker i Asien och Europa, bland annat i länder som ut-
ifrån Worldwide Governance Indicators (WGI) klassas som högriskländer
avseende sociala förhållanden och mänskliga rättigheter. Samtidigt som vi
är medvetna om riskerna som det innebär att ha produktion i länder som
klassas som högriskländer, ser vi att vår verksamhet har möjlighet att
bidra till en positiv utveckling i dessa länder i form av arbetstillfällen och
ekonomisk tillväxt om vi agerar på ett ansvarsfullt sätt.

Sedan 2017
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Prioriterade områden
Vi har tre prioriterade områden för vårt ansvarstagande:

l Kvalitetssäkring

l Socialt ansvarstagande i leverantörskedjan

l Minskad miljöpåverkan

Utifrån de prioriterade områdena har vi satt upp mål för verksamheten
med avsikten att utveckla vårt ansvarsarbete. 

De varumärken som vi samarbetar med genomgår en leverantörsbe-
dömning utifrån de tre prioriterade områdena. Vi väljer att samarbeta
med de varumärken som bäst uppfyller kriterierna i leverantörsbedöm-
ningen.

Kvalitetssäkring

Våra kunder ska vara nöjda med såväl våra produkter som vår service.
Vi har sedan starten 1990 varit noga med att följa upp och kontrollera
kvalitén på de produkter som vi producerar och distribuerar. Vi har väl
utarbetade rutiner för detta.

       
                             

                                                                                                              
        

      
     

     
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
  

    
    

     
     

     
 

                 
       

     
     

    
    

   
 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
    

    
    

    
    

    

     
     

      
        

                                                                                                         
                             

 

 

  

       
       
     

 

  
 

    
    
     

    
      

  

  

    
     
    

   
  

   
 

 
      

  
     
    

   
 

 
     

      
   

     
      

 

    
    
      
    

    
   

 
 

   
      

   
      

    

       
      

Att utveckla verksamheten genom att i

samband med leverans alltid genom-

föra en uppföljning avseende kundens upplevelse

av kvalitén på produkterna och servicen. 



Sedan 2017 skickar vi ett mail till kunden i samband med fakturering. 
I mailet ställer vi en av följande två frågor:

l Är du nöjd med leveransen?

l Skulle du rekommendera TS till andra?

Svaren redovisas löpande på hemsidan. 
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T E X T I L E  S O L U T I O N S

Förstå kundens 
behov
Vi pratar med våra kunder för att 
förstå hur deras behov ser ut och 
vilken lösning de skulle vilja ha.
 

Vårt förslag 
på lösning

Vi presenterar vår lösning 
för kunden för att säkerstäl-

la att vi verkligen har 
förstått deras behov innan 
vi tar varandra i hand för 
att köra igång.

Order och produkt-
specifikation

Det vi har kommit över-
ens om specificeras i en 

order och en tydlig pro-
duktspecifikation. Det blir 
vårt gemensamma styrdo-

kument för det fortsat-
ta arbetet.

Produktion 
Vi ser till så att produktionen 
sker utifrån produktspecifikatio-
nen, utan att några misstag 
görs. Vi genomför löpande 
inspektioner för att 
garantera detta.

Slutlig inspektion
Vi genomför även en slutlig 

inspektion innan det är dags att 
transportera produkterna till 

kunden. Bara för att försäkra 
oss om att allt har blivit 

rätt. 

Transport
Vi ordnar transport från 
fabriken antingen direkt till 
kunden eller till vårt lager om 
kunden vill att kläderna 
förvaras där och ska 

omfattas av vår 
logistiktjänst.

Lager 
och webbshop

Vår logistiktjänst innebär 
att vi tar hand om lagerhållning, 

orderhantering och distribution. 
Kunden gör alla beställningar via en 

kundanpassad webbshop som vi 
tillhandahåller.

Uppföljning
Vi frågar våra kunder om de är 
nöjda med kläderna som vi har 

levererat.
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Vad görs idag?

Egen produktion

Produktdokumentation:

Varje order som kommer in till oss specificeras i en produktspecifikation
som är en bilaga till orderbekräftelsen. I specifikationen tydliggörs pro-
duktens beskaffenhet i detalj vilket omfattar en noggrann beskrivning av
produkten, vilka kvalitetskrav som ställs, den måttlista som ska använ-
das, sömnads- och profileringsinstruktioner samt övriga produktanvis-
ningar. Vi tar alltid fram produktspecifikationen tillsammans med kunden.

Testning av produkten:

Vi kvalitetssäkrar genom att bland annat testa produkterna vid de olika
produktionsstegen och matcha testresultaten med de överenskomna
kvalitetskraven. Utformningen av kraven och testerna sker i samarbete
med RISE Research Institutes of Sweden (www.ri.se).

Vi genomför även kemikalietester. Mer information om vårt arbete med
kemikalier finns i avsnittet ”Minskad miljöpåverkan”.

Produktions- och leveranssäkerhet:

Vi uppnår produktsäkring genom att löpande stämma av produktionen
utifrån produktspecifikationen. Detta görs antingen av TS Design & Pro-
duction AB:s produkt- och produktionskontrollpersonal eller av ackredite-
rade tredjepartsinspektörer.
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Den löpande avstämningen ger oss omedelbar information om eventu-
ella produktionsstörningar som kan leda till förseningar. Det ger oss möj-
lighet att lösa problemen utan att förseningar uppstår.

För transporter anlitar vi välrenommerade speditörer med egna kontor i
våra utskeppningshamnar. Vi har rutiner för att alltid kunna spåra gods
som är under skeppning.

TS Design & Production AB är registrerat hos tullverket som hemtagare
och kreditimportör.

Andra varumärken

I samband med den leverantörsbedömning som samtliga varumärken
som vi samarbetar med genomgår ställer vi ett antal frågor avseende
kvalitetssäkring. Syftet med dessa frågor är att säkerställa att varumär-
kena har rutiner för kvalitetssäkring som liknar våra. Frågorna, liksom
vilka varumärken vi samarbetar med, återfinns på vår hemsida
(www.tsdp.se).



Socialt ansvarstagande i 
leverantörskedjan

För att säkerställa att våra leverantörer tar ansvar för sina medarbetare
arbetar vi med ett fåtal leverantörer. Vi arbetar direkt med fabrikerna,
helt utan mellanhänder.

Förutom att vi själva besöker våra fabriker är vi sedan 2009 aktiva med-
lemmar i amfori BSCI (www.amfori.org/content/amfori-bsci). Vår målsätt-
ning är att samtliga leverantörer, från rensning av bomullen till
tillverkning av plaggen, i de leverantörskedjor där huvuddelen av våra
plagg tillverkas ska vara inkluderade i amfori BSCI:s system för tredje-
partsrevisioner.
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Att inte nöja oss med att granska huvud-

leverantörerna. Leverantörerna i samtliga

steg i produktionen, från rensning av bomullen till till-

verkning av plaggen, i de leverantörskedjor där hu-

vuddelen av våra plagg tillverkas ska vara inkluderade

i amfori BSCI:s system för tredjepartsrevisioner.



Vad görs idag?

Egen produktion

Ett fåtal leverantörer:

Genom att till största delen använda oss av egen produktion, som görs
av ett fåtal leverantörer, har vi möjlighet att kontrollera att produktionen
sker på ett bra och ansvarsfullt sätt. Vi arbetar med långsiktiga relationer
vilket bidrar till en bättre insyn i verksamheten. Vi väljer även att samar-
beta med fabriker som har fast anställd personal, istället för kontraktsan-
ställda.

Under 2017 gjorde vi en kartläggning av leverantörerna, från rensning
av bomullen till tillverkning av plaggen, i de leverantörskedjor där huvud-
delen av våra plagg tillverkas. Vi har därmed ökat transparensen och
kontrollen vilket ger oss möjlighet att i högre utsträckning ställa krav på
samtliga leverantörer som ingår i dessa.   

Medlemskap i amfori BSCI:

Sedan 2009 är vi aktiva medlemmar i amfori BSCI (www.amfori.org/con-
tent/amfori-bsci). Som medlemar har vi ett ansvar för att den strikta upp-
förandekod som amfori BSCI har tagit fram efterlevs av oss själva och
av våra leverantörer. Vi ska även leva upp till kravet som amfori BSCI
ställer om ständiga förbättringar av arbetsvillkoren hos våra leverantörer.

amfori BSCI:s uppförandekod tar sin utgångspunkt i ILO:s åtta kärnkon-
ventioner, FN:s principer för företag och mänskliga rättigheter och
OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Den inkluderar följande 
områden:
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         Föreningsfrihet och rätten att ingå kollektivavtal

         Skälig ersättning

         Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen

         Särskilt skydd för unga arbetstagare

         Förbud mot tvångsarbete

         Etiskt företagande

         Diskrimineringsförbud

         Skälig arbetstid

         Förbud mot barnarbete

         Inga otrygga anställningar

         Skydd av miljön

Genom våra inköpsavtal ställer vi krav på våra leverantörer att tillämpa 
amfori BSCI:s uppförandekod. Varje år sker en oberoende revision hos våra
leverantörer utifrån uppförandekoden. Vi delar vid förfrågan från kund med
oss av resultatet från de tredjepartsrevisioner som har genomförts. 

Säkra arbetsplatser i Bangladesh:

Våra leverantörer i Bangladesh granskas av Accordet (www.banglades-
haccord.org) avseende säkerheten på arbetsplatserna. Granskningarna
kan visa att arbetsplatserna uppnår den standard Accordet har satt upp,
att det krävs åtgärder för att nå upp till standarden eller att arbetsplatsen
utgör en omedelbar risk för de anställda.

Vi följer upp resultaten från inspektionerna och uppmanar våra leverantörer att
vid behov vidta åtgärder. Vi använder oss inte av leverantörer vars fabriker utgör
en omedelbar risk för de anställda och som inte vidtar nödvändiga åtgärder.
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Våra kunder har möjlighet att ta del av resultatet från granskningarna.

Certifierade kläder:

Våra kunder har möjlighet att köpa kläder som är certifierade enligt 
Fairtrade, GOTS, GRS och OCS. Att vi kan erbjuda certifierade kläder
innebär bland annat att vi uppfyller de ekonomiska och administrativa
åtaganden som vi har gentemot respektive certifieringsorgan.

Certifieringarna fokuserar på olika delar i produktionen, från odling av
bomullen till tillverkning av plaggen. Tillsammans garanterar de att arbe-
tet i alla delar av produktionskedjan har skett under schyssta arbetsvill-
kor. Vilken del respektive certifiering fokuserar på illustreras nedan.   

Andra varumärken

I samband med den leverantörsbedömning som samtliga varumärken
som vi samarbetar med genomgår ställer vi ett antal frågor avseende 
socialt ansvarstagande i leverantörskedjan. Syftet med dessa frågor är att
säkerställa att varumärkena har ett system för uppföljning av sociala krav i
leverantörskedjan som är jämförbart med vårt. Frågorna, liksom vilka va-
rumärken vi samarbetar med, återfinns på vår hemsida (www.tsdp.se).

11
Ansvarsdeklaration

Social inverkan
okusområdeF

RennRåmaterial
Odling

nnerinsning ckning
vning

ve
rocess

ck
gning
t P

nsporterkning



Minskad miljöpåverkan

Utmaningen för oss inom miljöområdet är att den största påverkan avse-
ende våra produkter inte kommer från den verksamhet som vi bedriver i
Sverige. Den största påverkan kommer istället från våra huvudleverantö-
rers verksamheter och från tidigare skeden i produktionskedjan samt
från våra kunder i samband med att de använder och sköter plaggen.

Vi letar ständigt efter nya möjligheter att minska vår direkta och indirekta
miljöpåverkan. Arbetet sker i nära samarbete med våra kunder och 
leverantörer. Under 2017 genomförde vi en beräkning av klimatpåverkan
i de leverantörskedjor där huvuddelen av våra plagg tillverkas. Beräk-
ningen inkluderar alla steg i processen, från odling till försäljning. 

Utifrån det underlag som har tagits fram vill vi arbeta för att minska kli-
matpåverkan i leverantörskedjan. Vi ska även se till att plaggen är 100%
klimatkompenserade. Resultatet av 2017 års mätning var 384 ton CO2e,
för detta har vi klimatkompenserat genom ZeroMission (www.zeromis-
sion.se) via ett Fairtrade-certifierat projekt i södra Indien.  
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Att minska klimatpåverkan i de 

leverantörskedjor där huvuddelen 

av våra plagg tillverkas. 



Vad görs idag?

Egen produktion

Vatten:

Vi väljer att samarbeta med fabriker som har välutvecklade vattenre-
ningssystem. Det innebär bland annat att omkring 90 procent av vattnet
i dessa fabriker återanvänds. 

Vi har i våra inköpsavtal även infört följande uppmaning:

Var vänlig ange i rutan om ni själva har eller har kontrollerat att era leve-
rantörer av tyg har fungerande och effektiv vattenrening i sitt färgeri och
beredningsverk. Om inte ange varför.

Ja ? Nej ?

Kemikalier:

Vi tillämpar branschföreningen Textilimportörernas (www.textileimpor-
ters.se) rekommenderade inköpsvillkor för kemikalier i textilier, kläder,
lädervaror och skor. Rekommendationen ingår alltid som en integrerad
del av vår produktionsorder och den leverantör som inte följer kraven
bryter mot våra inköpsvillkor.

Våra kläder är även certifierade enligt OEKO-TEX Standard 100, GOTS,
Fairtrade, GRS och OCS.
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Om nej, varför:



Transporter:

Våra transporter sker huvudsakligen med sjöfrakt och i första hand med
fraktförare som har certifierats enligt ISO 14001. Flygfrakt sker endast i
de fall som kunden uttryckligen efterfrågar det. Vi eftersträvar även att
lossning av gods från båt ska ske i den hamn som ligger närmast 
kunden. 

Vi klimatkompenserar för alla transporter genom ZeroMission 
(www.zeromission.se).

Djurhållning: 

När djurfibrer som ull och dun eller djurprodukter förekommer är vår po-
licy att arbeta med europeiska underleverantörer som har krav på sig att
garantera att produkterna kommer från uppfödare och producenter med
god djurhållning.

Certifierade kläder

Våra kunder har möjlighet att köpa kläder som är certifierade enligt Fairt-
rade, GOTS, GRS och OCS. Att vi kan erbjuda certifierade kläder inne-
bär bland annat att vi uppfyller de ekonomiska och administrativa
åtaganden som vi har gentemot respektive certifieringsorgan.

Certifieringarna fokuserar på olika delar i produktionen, från odling av
bomullen till tillverkning av plaggen. Tillsammans garanterar de att arbe-
tet i alla delar av produktionskedjan har skett utan onödig påverkan på
miljön. Vilken del respektive certifiering fokuserar på illustreras nedan.  
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100% klimatkompenserade plagg

Under 2017 genomförde vi en beräkning av klimatpåverkan i de leveran-
törskedjor där huvuddelen av våra plagg tillverkas. Beräkningen inklude-
rar alla steg i processen, från odling till försäljning. 

Utifrån beräkningen klimatkompenserar vi för plaggen genom ZeroMis-
sion (www.zeromission.se) via ett Fairtrade-certifierat projekt i södra In-
dien. Genom projektet får cirka 20 000 hushåll nya energieffektiva spisar
vilket minskar behovet av ved i hushållen med två tredjedelar. De nya
spisarna minskar även halten av kolmonoxid och sotpartiklar inomhus,
vilket har många positiva hälsoeffekter. Genom att mindre tid behöver
användas till att samla ved möjliggörs även att barnen kan gå i skolan.

Andra varumärken

I samband med den leverantörsbedömning som samtliga varumärken
som vi samarbetar med genomgår ställer vi ett antal frågor avseende
minskad miljöpåverkan. Syftet med dessa frågor är att säkerställa att 
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varumärkena arbetar på ett sätt som liknar vårt när det gäller att minska
sin miljöpåverkan. Frågorna, liksom vilka varumärken vi samarbetar
med, återfinns på vår hemsida (www.tsdp.se).

Verksamheten i Sverige

Återvinning:

Vi återvinner emballage genom Förpacknings- och tidningsinsamlingen
(FTI, www.ftiab.se).

El från vattenkraft: 

Vår elförbrukning i Sverige baseras till 100 procent på vattenkraft.

Elbil:

Vår företagsbil drivs till 100 procent av el.

Anti-korruption
Vi följer Transparency Internationals (www.transparency.org) ”Business
Principles for Countering Bribery. Small and Medium Enterprise (SME)
Edition” och tar avstånd från all form av korruption, såväl mutor som be-
stickning. Ett stycke angående detta ingår i våra inköpsavtal med såväl
våra leverantörer som de varumärken som vi köper och förädlar varor
från.
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Ansvar i närsamhället
TS Design & Production AB stödjer Stockholms hemlösa genom att
skänka provkollektioner, överlager, med mera till Situation Stockholm
(www.situationsthlm.se).

Anders Karlsson



ALLA HAR RÄTT ATT MÅ BRA
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TEXTILE SOLUTIONS – CONSCIOUS BRANDING


