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Steg 1

Utveckla din
organisations rutiner &
policies

Ett bra första steg är att se över den egna organisationens
rutiner, policies
Exempelvis kan man behöva skapa rutiner för:
✓ Uppförandekod/ Code of Conduct

Tips:

✓ Miljöpolicy

•

CSR kompassen

✓ Djurvälfärd

•

Naturvårdsverket - stöd i miljöarbetet

•

Svensk Handels Animal Welfare Policy
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Steg 2

Avtal &
kravspecifikation

Avtal och kravspecifikation i ett inköpsavtal mot leverantör
är bra att skapa. Avtalet bör godkännas och skrivas på av
leverantör
Tips:

I en kravspecifikation kan t.ex. följande ingå:

•

Man kan ta hjälp av laboratorier för att sätta de fysiska
kraven på produkten. Textillaboratoriet i Stockholm har
återkommande kurser om kravspecifikation

✓ Arbetsmiljökrav inklusive en uppförandekod (Code of
Conduct)

•

För att sätta upp krav kring märkning av textiler kan
man ta hjälp av Textilimportörerna märkningsguide
http://www.textileimporters.se/markningsguide/

✓ Fysiska krav och produktmärkning

•

För djurrättsfrågor se gärna Svensk Handels guide om
animaliska material
http://www.svenskhandel.se/globalassets/dokument/akt
uellt-och-opinion/nyheter/2017/animaliska-material2017.pdf

✓ Restriktionslista över kemikalier
✓ Eventuella policies, som exempelvis produktpolicy för
djurrättsfrågor
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Steg
Steg13

Kemikaliekrav

✓ Säkerställa att leverantörer följer kemikaliekrav
exempelvis uppfyller REACH-lagstiftningen,
leksaksförordningen, biocidförordningen, POPs krav och
andra landsspecifika eller ämnesspecifika lagkrav
✓ Stickprovsrutiner för att säkerställa att krav för kvalité
och kemikalier följs
✓ Vid konsumentfrågor angående kemikalieinnehåll i
produkt har ni 45 dagar på er att svara kunden enligt
REACH informationsplikt

Tips:
•

✓ Tydliga rutiner i företaget när man tar in en ny produkt
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För att hålla sig uppdaterad på kemikaliekrav kan
man beställa Textilimportörernas Kemikalieguide,
se gärna http://textileimporters.se/kemikalieguiden/
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Steg 4

Arbetsmiljö &
Code of Conduct

✓ Identifiera alla fabriker som används för tillverkning

✓ Gör en riskanalys av tillverkningsländer
✓ Är de fabriker som används kontrollerade/reviderade sedan
tidigare enligt någon Uppförandekod/ Code of Conduct?
I så fall, vilken sorts revision?

✓ Kontrollera så att revisionsdatum är inom accepterad
tidsram och vilka eventuella avvikelser som finns
✓ Diskutera eventuell åtgärdsplan med leverantören på
avvikelser i revisionen
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Tips:
•

För att sätta upp en uppförandekod och
rutiner kring uppföljning kan man ta hjälp
av flera olika initiativ som amfori BSCI,
Sedex, eller ETI

5

Steg 5

Sourcing av nya
leverantörer

✓ Utöver produkt och pris, är det viktigt att undersöka var
leverantören står gällande CSR och miljö
✓ Har leverantören kontroll på gällande miljölagstiftning
✓ Innan man påbörjar ett samarbete är det viktigt att ovan
avtal/kravspecifikation är signerat
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Tips:

Håll gärna utkik efter
Textilimportörernas seminarium om
hur du kommer igång med ditt CSR
arbete.

