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Svensk tekoindustri är en framtidsbransch 

med miljö- och hållbarhetsanpassade tek-

niska textilprodukter. Svensk tekoindustri 

är också stark vad gäller mode och andra 

tekoprodukter då utvecklingsarbete i form 

av design och formgivning samt marknads-

föring genererar många arbetstillfällen  

i Sverige. 

Avgörande för tekoindustrins framtid 

är fortsatt utveckling och tillverkning av 

produkter och tjänster som kan hävda sig 

i internationell konkurrens. Det kräver ett 

nära samarbete mellan produktion och 

produktutveckling. TEKO, Sveriges Textil- 

& Modeföretag är därför angeläget om att 

Sverige måste ha goda förutsättningar för 

tillverkning, forskning och utveckling.

En central fråga är lönebildningen. I de 

kommande avtalsförhandlingarna måste 

parterna ta ansvar för att Industriavtalets 

intentioner uppfylls trots låg inflation och  

låga produktivitetsförbättringar. De kom- 

mande avtalen måste stärka konkurrens-

kraften för tekoindustrin. Det innebär 

anpassning av kostnadsläget för svensk 

tekoindustri till den mycket besvärliga 

ekonomiska situationen med låg efterfrågan 

på olika marknader.

Riksbanken har under ett stort antal år  

misslyckats med att nå sitt inflationsmål 

om två procent, vilket i sin tur lett till att  

industrin och facken haft felaktiga utgångs-  

punkter inför avtalsförhandlingarna.  

Riksbankens räntesänkningar under hösten 

har i och för sig lett till en försvagning av 

den svenska kronan vilket är positivt för 

våra exporterande medlemsföretag. Även 

det snabba och kraftiga fallet av oljepriset 

har inneburit en viss lättnad för många 

företag, men utvecklingen av arbetskrafts-

kostnaderna har ändå inne burit en 

försvagning av Sveriges internationella 

konkurrenskraft. 

Arbetet med att utveckla TEKO:s bransch-

frågor har fortsatt. Vi inledde redan under 

2013 med en inventering av våra bransch-

intressen för att hitta fokusgrupper inom 

hållbarhet, kompetensförsörjning, forsk-

ning och innovation samt affärsutveckling 

och handelsfrågor att rikta våra insatser 

mot. Under 2014 har arbetet fortsatt för att 

ta fram ett strategidokument som i sin tur 

ska utmynna i handlingsplaner för att nå 

våra mål i de olika fokusgrupperna.

Under året utreddes möjligheten att ha 

kanslisamverkan med en annan organisa-

tion än Teknikföretagen. Vi har tittat på 

andra samarbetsformer men när vi gjorde 

en samlad bedömning av de alternativ 

som vi tagit fram under året konstaterade 

styrelsen och kansliet att vägen framåt  

ligger i ett fortsatt samarbete med Teknik-

företagen.

Den antisubventionsutredning angående 

import av polyesterstapelfibrer (PSF) från 

Indien, Kina och Vietnam, anmäld av en 

fabrikantförening i EU och som inleddes 

2013, fick sin upplösning under året. Tidigt 

under 2014 gick TEKO samman med ett 

antal andra europeiska textilindustriföre-

ningar i en gemensam skrivelse till EU- 

kommissionen där vi förklarade den nega-

tiva effekt de föreslagna åtgärderna skulle 

få för teko industrin. Den europeiska  

PSF-produktio nen räcker inte för att 

tillgodose de behov textilindustrin har av 

PSF som insatsvara. Senare under året kom 

det positiva beskedet från Kommissionen 

om att undersökningen lagts ner. TEKO 

fortsätter att arbeta med sina europeiska 

kollegor för att tekoföretagens verksamhet 

ska kunna bedrivas med så få handelsstö-

rande inslag som möjligt.

I början av juli fanns TEKO på plats i  

Industrin tar matchens gemensamma  

”Industriområde” under Almedalsveckan. 

Tillsammans med Skogsindustrierna, IKEM 

Innovations- och kemiindustrierna samt 

Jernkontoret ordnade TEKO ett mycket 

välbesökt och uppskattat seminarium följt 

av en modevisning, ”Kläder du inte trodde 

fanns”, där man belyste den innovations-

kraft som finns i Sverige. Dock krävs fler  

satsningar, bland annat att locka fler kemis-

ter som på laboratorienivå kan arbeta med 

att ta fram nya textilfibrer, vilket kommer 

behövas då vi ser en enorm ökning i efter-

frågan på textilfibrer i världen.

TEKO har under året anordnat flera 

välbesökta möten och seminarier, bland 

annat inom immaterialrätt, hållbarhet och 

miljö och naturligtvis vårt årsmöte i maj.

TEKO har bedrivit ett omfattande 

arbete inom forskning och innovation, 

inte minst genom det under året beviljade 

strate giska innovationsområdet BioInno-

vation och fortsättningen av Cellutex. 

Dessutom fördjupades TEKO:s engagemang  

i Mistra Future Fashion.

I slutet av året gick TEKO in som natio-

nell medlem i organisationen GINETEX, 

The International Association of Textile 

Care Labelling. GINETEX är ägare till de 

välkända tvättrådssymbolerna. Genom 

att bli medlem i GINETEX säkrar TEKO 

att dess medlemsföretag fritt får använda 

sig av dessa symboler, även i de länder där 

de är rättsligt skyddade, utan att riskera 

rättsliga åtgärder.

 

Anders Weihe   

Fortsatt arbete för att stärka  
medlemsföretagens förutsättningar
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TEKOs organisation

Styrelsen
Styrelsen består av åtta ordinarie ledamöter.  

Efter stadgeändring antagen på årsmötet 

2014 ingår verkställande direktör inte 

längre som ledamot av styrelsen.

Styrelsen har under året hållit sex ordi-

narie sammanträden, två telefonsamman-

träden och ett extra branschspecifikt möte.

Revisorer
Vid TEKO:s ordinarie årsmöte den 13 maj 

2014 omvaldes Lars-Olof Stéen, EY,  

Stockholm, och Håkan Larsson, Tranemo,  

till ordinarie revisorer.

Till revisorssuppleanter omvaldes 

Jens Karlsson, EY, Stockholm, och nyvaldes 

Sven Gatenheim, Mölnlycke.

Representation i Svenskt Näringsliv
För 2014 hade TEKO rätt att utse en styrelse- 

suppleant i Föreningen Svenskt Näringslivs 

styrelse. Årsmötet utsåg Anne Ludvigson 

till suppleant i Svenskt Näringslivs styrelse.

Ombud att representera TEKO vid 

Svenskt Näringslivs stämmor är Tor Ahlbom, 

Robert Bornefalk, Adam Brånby,  

Sven Gatenheim och Anne Ludvigson  

samt vd Anders Weihe, som enligt TEKO:s 

stadgar också är stämmoombud.

Representant i Svenskt Näringslivs  

SME-kommitté har varit Adam Brånby.

Valnämnd
Vid TEKO:s ordinarie årsmöte den 13 maj 

2014 valdes som ledamöter i valnämnden 

Sven Gatenheim, Bertil Johansson och 

Fredrik Johansson.

relationsavtal. Detta avtal sades i slutet av 

år 2013 upp för omförhandling. Förhand-

lingar om samarbete med andra förbund 

inleddes. Efter en samlad bedömning  

träffades ett nytt samarbetsavtal med  

Teknikföretagen Service i Sverige AB. 

Antalet medlemsföretag i TEKO  
och dess anställda
Tabellen nedan avser till TEKO redovisade 

arbetare respektive tjänstemän och därmed 

likställda.

 2012 2013 2014

Antal medlemsföretag 211 203 199

S:a redovisade arbetstagare (årsmedeltal)* 7012 6861 6532

Därav arbetare 3496 3370 3183

Övriga anställda 3516 3491 3349 

Alla siffror anges per den 1 januari respektive år.

*Årsmedeltal omräknat till heltidsanställda, ej individer

Tjänstemän
Verkställande direktör med ansvar för  

arbetsgivarfrågor: Anders Weihe

Generalsekreterare med ansvar för 

branschfrågor: Elin Lydahl

Avtalsfrågor: Per Dalekant

Miljöexpert: Henrik Willers

Branschfrågor och kansli:  Maria Lindström

Samarbete med Teknikföretagen
Sedan 1993 har TEKO ett kanslisamarbete 

som sker med Teknikföretagen Service 

i Sverige AB, vilket regleras genom ett 

TEKO:s Och STyrElSEnS OrDfÖrAnDE

Anne ludvigson * omval som ledamot, nyval som ordförande

OrDinAriE STyrElSElEDAmÖTEr

Stefan Dinér, vice ordförande *  omval som ledamot, nyval som vice ordförande

Adam Brånby omval

hans Davidson nyval

Andreas Drugge nyval

christina holmqvist nyval

mats lundgren omval

Per Segerqvist omval

* Ledamöter av styrelsens arbetsutskott
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Medlemsavgifter
TEKO har under flera år bibehållit sina 

medlems- och serviceavgifter på samma 

nivå, så även under 2014.

Årsavgiften för 2014 var sammanlagt 

0,10 procent av lönesumman. Av dessa 0,10 

procent var 0,01 procent medlemsavgift 

och 0,09 procent avdragsgill serviceavgift. 

Minimiavgiften var 4 400 kronor, det vill 

säga 10 procent av prisbasbeloppet för 2014.

Under året har fem nya medlemsföretag 

värvats med totalt nio anställda. Därutöver 

har två medlemsöverlåtelser hanterats och 

säkerställts vilket innebär att TEKO alltjämt 

har kvar dessa verksamheter som medlem-

mar men med annat företag som ägare.

Årsmöte
Den 13 maj hölls TEKO:s årsmöte hos  

Proteko i Textile Fashion Center i Borås på  

temat ”Tredimensionell svensk konkurrens-

kraft”. Tre talare var inbjudna. Dessa var: 

Clemens Thornquist, professor, ansvarig 

för design på Textilhögskolan i Borås, som 

talade under rubriken ”3D-skrivare för  

textil och mode – framtagning av nya 

textila material eller gestaltning av allt 

märkligare designprojekt?”; Karin Nord-

borg, advokat och delägare hos Danowsky 

& Partners Advokatbyrå, som talade om 

”3D-skrivare och immaterialrätt  

–  Vad händer med juridiken om konsu-

ment och tillverkare är samma person?” 

samt Pär Ström, civilingenjör, författare  

och debattör, som talade under rubriken  

”Den nya industriella revolutionen  

– Vilka konsekvenser får 3D-skrivare  

för människor, företag och samhälle?”.

Efter talarpunkterna bjöds på visning av 

Textilhögskolans nya 3D-skrivare, inköpt 

med medel från Stiftelsen Svensk Textil-

forskning. Visningen omfattade även  

Textilmuséet som vid tillfället ännu inte 

hade öppnat officiellt i sina nya lokaler. 

Årsmötesdeltagarna fick också en upp-

skattad presentation av byggnaden Textile 

Fashion Center innan alla återsamlades hos 

Proteko för det traditionella TEKO-minglet 

med buffé.

Årsmötesdeltagare förevisas Textilhögskolans 
nya 3D-skrivare av magnus Bratt  
från Textilhögskolan.Foto: Maria Lindstöm
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Avtalsfrågor
De nu löpande Tekoavtalen, liksom många 

andra avtal på arbetsmarknaden, är treåriga 

och gäller till och med den 31 mars 2016. 

Sedan Industriavtalets tillkomst 1997 

har de treåriga avtalen innehållit en möjlig-

het till en uppsägning av det tredje avtals-

året. Någon sådan förtida uppsägning har 

aldrig skett inom industrin. En uppsägning 

av de nu löpande treårsavtalen skulle ske 

före den 30 september 2014. 

Utgångspunkten för avtalens möjlighet 

till förtida uppsägning är att den ska ut-

nyttjas endast om grundläggande förutsätt-

ningar för avtalen väsentligen har ändrats. 

Inför avtalsförhandlingarna gjorde vi 

bedömningen att det branta fallet i efterfrå-

gan fram till 2012 skulle plana ut, men att 

medlemsföretagen därefter skulle stå inför 

en lång tidsperiod med mycket svag efter-

frågan. Situationen bedömdes som allvarlig 

varför det var nödvändigt för parterna att 

skapa stabilitet genom avtal som möjlig-

gjorde en lång planeringshorisont.

Eftersom inga av dessa förutsättningar i 

grunden förändrats och då sannolikheten  

att förhandla fram väsentligt bättre avtal 

bedömdes som utomordentligt liten, valde 

TEKO att inte säga upp det tredje avtalsåret. 

Våra fackliga motparter valde att inte heller 

utnyttja möjligheten till förtida uppsägning.

Tekoavtalet med IF Metall
Löneförhöjningar skedde per den 1 april 

2014 genom fördelning av en företagspott 

lika för alla företag om 516 kronor per hel-

tidsanställd. Avtalet anger inga generella  

lönehöjningar utan fördelningen ska ske 

utifrån de löneprinciper som anges i Teko-

avtalets övergångsbestämmelser samt i  

§ 4 mom 2 om lönesättning, löneformer 

och lönesystem.

Utgångspunkten är att lönerna ska  

bestämmas med hänsyn till ansvaret och 

svårighetsgraden i arbetsuppgifterna och 

den enskilde arbetarens sätt att uppfylla 

dessa. Ledningsförmåga, omdöme och 

initiativ, ekonomiskt ansvar, samarbets-

förmåga samt idérikedom och innovations-

kraft ska beaktas vid lönesättningen. Lönen 

ska vara differentierad efter individuella 

eller andra grunder. 

Tjänstemannaavtalet Unionen
För tjänstemän, Unionens avtal, bildades 

den 1 april 2014 en lönepott motsvarande 

2,1 procent av de fasta kontanta lönerna 

den 31 mars 2014. Potten ska fördelas med 

utgångspunkt från avtalets löneprinciper 

och med beaktande av avtalet om kompe-

tensutveckling.

Om de lokala parterna inte kommer 

överens vid löneförhandlingen ska den an-

givna potten fördelas så att heltidsanställd 

tjänsteman erhåller minst 260 kronor  

den 1 april 2014.

Ny lägsta lön från den 1 april 2014 är 

16 507 kronor för heltidsanställd tjänste-

man som fyllt 18 år. Från samma datum 

ska tjänsteman med ett års sammanhäng-

ande anställning vid företaget ha en lägsta 

lön om 17 631 kronor.

Tjänstemannaavtalet  
Sveriges Ingenjörer
Huvudregeln innebär att för Sveriges 

Ingenjörers avtal bildas den 1 april 2014 

en lönepott motsvarande 1,6 procent av de 

fasta kontanta lönerna för tjänstemanna-

gruppen vid den tid då potten bildades. 

Potten fördelas med beaktande av avtalets 

löneprinciper som är lika för Unionen och 

Sveriges Ingenjörer.

Förutom fördelning av lönepott gäller 

enligt Sveriges Ingenjörers avtal bestäm-

melser om löneöversyn den 1 april 2014. 

Vid löneöver synen behandlas den löne-

bildning som varit i företaget sedan den 

senaste löneöversynen samt de anställdas 

utveckling i fråga om ansvar, befogenheter, 

arbetsuppgifter och kompetens samt även 

övriga i löneprinciperna angivna faktorer. 

Även avtalet om kompetensutveckling i före-

tagen ska beaktas.

För Sveriges Ingenjörers avtal finns inte 

någon bestämmelse om lägsta lön eller 

lägsta löneökning. Däremot finns bestäm-

melser vad gäller låg löneökning. I det fall 

ingenjörer under en period erhållit liten eller 

ingen löneutveckling ska de informeras av 

lönesättande chef om vad de kan göra för 

att höja sin lön och på vilket sätt arbets-

givaren kan medverka genom till exempel 

kompetenshöjande åtgärder.

Mellan TEKO och Sveriges Ingenjörer 

finns sedan några år ett alternativt löneav-

tal som gäller efter lokal överenskommelse. 

Istället för löneavtalet med fasta potter 

gäller då ett så kallat processlöneavtal där 

lönen fastställs individuellt genom ett löne-

samtal mellan anställd och lönesättande 

chef. Lönesamtalen ska ske efter en på 

förhand bestämd struktur och grunder och 

bedömningsfaktorer för lönesättningen ska 

vara tillgängliga för medarbetarna.

Avtalsfrågor 
och arbetsrätt 2014
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Samarbetsavtal Ledarna
Mellan TEKO och Ledarna gäller ett sam-

arbetsavtal. Avtalet anger att lönen ska han-

teras helt på företagsnivå utan angivande 

av procentuell höjning. Lönesättningen är 

individuell och ska enligt samarbetsavtalet 

ske genom lönesamtal. Vad gäller allmänna 

anställningsvillkor så är de identiska med 

villkoren för Unionen och Sveriges Ingenjörer.

Omställningsförhandlingar
Förhandlingarna mellan Svenskt Näringsliv 

och PTK om ändringar i omställning s-

avtalet, som inleddes 2013, har legat nere 

under hela året. Från arbetsgivarhåll är 

kraven kompetensbaserade turordnings-

bestämmelser och därmed lägre vikt för 

anställningstid i en uppsägningssituation. 

Arbetstagarparten ställer krav på förbättrat 

omställningsstöd och rätt till stöd även för 

visstidsanställda och sjuka. Under 2013 

fanns det förhoppningar om att komma i 

hamn med förhandlingarna, men under 

inledningen av 2014 konstaterades att 

parterna stod för långt ifrån varandra för 

att återuppta förhandlingarna. 

Uppsagt avtal om konkurrensklausuler 
Svenskt Näringsliv och TEKO sade under 

året upp avtalet om konkurrensklausuler  

som gällt sedan 1969. Avtalet ingicks mellan 

dåvarande SAF (Svenskt Näringsliv) och 

PTK och reglerar arbetsgivares möjlighet 

att begränsa en anställd från att konkurrera 

med arbetsgivaren efter det att anställningen 

upphört. Uppsägningen gjordes för att få 

till stånd ett nytt, modernare avtal, anpassat 

till förhållandena på dagens arbetsmark-

nad. Förhandlingar om ett nytt avtal inleds 

med PTK under 2015.

Uppsagt avtal om uppfinningar
PTK sade under året upp avtalet om arbets-

tagares uppfinningar mellan SAF (Svenskt 

Näringsliv) och PTK. Avtalet reglerar 

arbetsgivarens rätt till uppfinningar som 

arbetstagare ger upphov till, samt arbetsta-

gares rätt till ersättning för detta. Förhand-

lingar mellan Svenskt Näringsliv och PTK 

om ett nytt avtal inleds under 2015.

Förhandlings- och  
tviste lösnings verksamheten
Antalet vid förbundet centralt diarieförda 

förhandlingsärenden uppgick under år 

2014 till sammanlagt fem, varav tre på  

Tekoavtalets område och två på tjänste  man-  

naområdet samt tre så kallade advokat-

ärenden. Flera av förhandlingsärendena har 

avsett löner, då de lokala parterna inte  

lyckats träffa överenskommelse om fördel-

ning av lön för arbetare. Det finns en 

tradition av så kallad generell utläggning 

eftersom det lokala fackets inställning är 

att alla ska få lika stor löneökning. Enligt 

Tekoavtalet ska emellertid lönen vara dif-

ferentierad efter individuella eller andra 

grunder.

Motpart IF Metall: 3 ärenden

Motpart Unionen: 1 ärende

Ett ärende annat förbund

Nämnder & kommittéer
Under året har inga ärenden hanterats i 

nämnd eller kommitté. 

Myndighetsärenden
Under året inkom inga myndighetsärenden.

Arbetsrättsdag och utbildning
Under hösten genomfördes Teknikföreta-

gens arbetsrättsdag där TEKO:s medlems-

företag har möjlighet att närvara. Arbets-

rättsdagen hölls denna gång vid fem olika 

tillfällen runtom i landet: Stockholm,  

Göteborg, Lund, Jönköping och Umeå. 

Temat för dagen var ”Alkohol och droger”.  

Frågor som berördes var bland annat 

drogtester, integritetsfrågor, rehabilitering, 

och att avsluta en anställning på grund av 

problematik kring droger eller alkohol.  

Utbildningar har även ordnats om arbets-

rätt, arbetsmiljö och förhandlingar.

Fo
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Ny arbetsmiljölagstiftning
Under 2014 gjordes förändringar i arbets-

miljölagstiftningen avseende ökad använd-

ning av sanktionsavgifter. Det medförde ett 

omfattande påverkans- och informations-

arbete. Regeländringarna innebar att cirka 

130 tidigare direkt straffbelagda paragrafer i 

34 föreskrifter upphävdes. Samtidigt trädde 

ett 40-tal nya bestämmelser med sanktions-

avgift i kraft vid halvårsskiftet, varav många 

direkt berör TEKO:s medlemmar. 

Arbetsmiljöverket tog under året fram 

ett förslag till nya föreskrifter inom området 

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Det 

ledde till ett behov av förankring och dialog 

med medlemsföretagen kring vårt och 

Svenskt Näringslivs remissvar till Arbets-

miljöverket. Eftersom området är svårt att 

reglera avvisade vi förslaget och menade att 

Arbetsmiljöverket i stället bör bygga vidare 

på befintliga regler i arbetsmiljölagen och 

föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljö-

arbete i kombination med informations- 

och vägledningsmaterial. 

Under året har Arbetsmiljöverket 

beslutat om nya föreskrifter om kemiska 
arbetsmiljörisker. De tidigare reglerna om 

härdplaster ingår nu, något förändrade, i 

dessa. Föreskriften (AFS 2014:43) träder i 

kraft den 1 juni 2015. Remissvar har även 

lämnats för föreskriften om Kvarts- och 
stendamm i arbetsmiljön som omarbetats.  

Direktivet om elektromagnetiska fält  

(EMF) träder i kraft den 30 oktober 2016. 

På grund av Arbetsmiljöverkets arbete med 

implementering av nationella föreskrifter 

har vi tagit initiativ till en intressent- och 

referensgrupp för att underlätta kommuni-

kation och samordning med myndigheten.

Arbetsmiljö

Samverkan på arbetsmiljöområdet
I samverkan med AFA Försäkring, Prevent, 

Svenskt Näringsliv och övriga parter på 

arbetsmarknaden genomfördes för andra 

gången Gilla jobbet – arbetslivets mötesplats 
den 22–23 oktober med runt 100 semina-

rier och närmare 5 000 besökare. 

Skriften Förändring – för en ännu bättre 
arbetsmiljö har tagits fram för att tydliggö-

ra Svenskt Näringslivs och medlemsorgani-

sationernas position när det gäller arbets-

miljön och den gemensamma grundsynen 

kring utvecklingen och utmaningarna på 

området. Den har följts upp med en skrift 

om dödsolyckor, Allt säkrare arbetsplatser  

– men mer behöver göras, där en analys 

och fördjupning av området sker. Notera i 

grafen nedan att Storbritannien och Neder-

länderna inte inkluderar de trafikolyckor 

som sker i arbetet vilket vi gör i Sverige. 

Enligt Arbetsmiljöverkets statistik utgjorde 

olyckor med fordon 33,7 procent av  

döds olyckorna år 2014. Totalt 48 personer 

dog i arbetet (39 arbetstagare och 9 egen-

företagare). 

Referensgruppen för Arbetsmiljö TEKO 

och Teknikföretagen (RATT) har under 

året träffats vid två tillfällen. Att förankra 

insatser och initiativ hos medlemsföretagen 

i RATT ger en plattform för att påverka po-

litiker, utredare, myndigheter och forskare. 

Arbetet resulterar i initiativ till projekt, 

utredningar och nya hjälpmedel. Områden 

som berörts under året har bland annat 

varit arbetsmiljö vid arbete utomlands vilket 

kommer att resultera i ett väglednings-

dokument samt integrerad arbetsmiljö-

kunskap i högre utbildning. Avsikten är 

att få högskolor och universitet att ta fram 

relevanta kurser inom arbetsmiljöområdet 

– human factor engineering – helst integre-

rade i framförallt ingenjörsutbildningarna. 

nederländerna
Storbritannien

Sverige
Grekland
Tyskland
Schweiz
finland
Belgien

Danmark
Ungern

Slovakien
norge

lettland
Spanien
Estland

Polen
Tjeckien

cypern
irland

Slovenien
frankrike

italien
Bulgarien
Österrike

rumänien
luxenburg

Kroatien
Portugal
litauen

malta

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

Arbetsolyckor med dödlig utgång per 100 000 förvärvsarbetande 2012
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Referens- och projekt grupper 
Prevent
Tre avslutande seminarier i serien om  

Syn och belysning i arbetslivet genomfördes 

i Jönköping, Stockholm och Göteborg  

under våren. Totalt deltog cirka 260 perso-

ner i seminarieserien.

Ett förprojekt kring Bra upphandlings-
förfarande av IT-verktyg och system 
har genomförts och kommer att utvecklas 

vidare under 2015 i samverkan med  

TCO Developement och KTH. 

IVL – Svenska Miljöinstitutet
Ett nytt IVL-projekt har startat under året. 

Projektet syftar till att mäta och föreslå 

åtgärder för risker med nano partiklar på 

arbetsplatser. 

Högskolan i Dalarna
Projektet Ungas introduktion i arbets livet 
ska ge en bild av hur elever på gymnasie-

skolans yrkesprogram förbereds och 

motiveras för arbetslivet vad gäller arbets-

miljöfrågor samt deras attityder till arbetet. 

Projektet avslutas under 2015 och resulta-

ten kommer att ligga till grund för rekom-

mendationer kring utvecklingsbehov. 

SWEREA IVF
Arbetsförhållanden för hållbar Lean imple-   

mentering och attraktivt arbete är ett AFA-  

projekt som löper under tre år där vi sam-   

verkar med produktionslyftet med mål bil-

den att främja en ”VINN–VINNsituation” 

för företag och medarbetare genom en 

gemensam utveckling av goda arbetsförhål-

landen, långsiktig effektivitet och föränd-

ringsförmåga. 

Lunds Universitet
Under året har ytterligare ett projekt 

om nanomaterial startat. Projektet drivs 

av Lunds Universitet (Avdelningen för 

ergonomi och aerosolteknik och Arbets- 

och miljömedicin). Projektet syftar till att 

studera industriell tillverkning och hante-

ring av nanomaterial. Vi ingår i projektets 

referensgrupp. 

AFA Försäkring
TEKO och Teknikföretagens Informations-

system om Arbetsmiljö (TIA) är en del av 

AFA Försäkrings avvikelsehante ringssystem 

(IA). TIA har mottagits positivt av våra 

medlemsföretag och idag är 52 företag 

registrerade. Varje vecka registreras cirka 

3 000 händelser och riskhanteringar i IA-

systemen. Syftet är att underlätta arbets-

skadeanmälan och utredning av avvikelser 

i samband med arbetsolyckor och arbets-

sjukdomar. Även andra typer av avvikelser 

– miljö eller kvalitetsavvikelser – kan regist-

reras och följas i systemet. 

Internationellt arbete – EU 
CEEMET:s 1 arbetsgrupp Health and Safety 

har fortsatt sitt påverkansarbete på EU-nivå 

med frågor som berör regelförenkling och 

utvärdering av arbetsmiljödirektiven, till 

exempel behoven av översyn av kemikalie-

lagstiftningen, cancerklassning av kvarts, 

vägledning och forskningsbehov kring 

nanopartiklar, psykosocial arbetsmiljö och 

mental hälsa samt standardisering.

Sveriges införande och tillämpning av 

EU:s ramdirektiv om arbetsmiljö och de 

23 särdirektiven har på EU-kommissionens 

begäran utvärderats med ett negativt utfall. 

Vi har gemensamt med Svenskt Näringsliv 

starkt ifrågasatt det resultat som redovisats 

för Sverige och begärt en förklaring. 

TEKO och Teknikföretagen medverkar i 

SIS/TK 301 i framtagandet av en ny global 

arbetsmiljöstandard ISO 45001 Occupatio-
nal health and safety management systems 
– Requirements. 

Arbetsmiljöärenden
Det finns fortsatt efterfrågan på stöd och  

bi träde av våra jurister och arbetsmiljö- 

exper ter vid arbetsplatsolyckor och brott 

mot arbetsmiljölagen. Åklagarna ålägger 

i ökad omfattning våra medlemsföretag 

företagsbot istället för att åtala enskilda 

personer.

Kursverksamheten
TEKO och Teknikföretagen genomförde 48 

arbetsmiljöutbildningar med 734 deltagare 

under 2014. 

Publikationer och verktyg
Då sjukfrånvaron under året tenderat att 

åter gå upp har ett antal debattartiklar 

kring sjukskrivningsprocessen publicerats 

och en dialog med Försäkringskassan och 

representanter för vården initierats. 

1) CEEMET = Council of the European Employers of the Metal, Engineering and Technology-based Industries
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Regional rådgivning
TEKO:s regionverksamhet sker inom ramen 

för den kanslisamverkan som Teknikföre-

tagen och TEKO bedriver. Detta medger 

att TEKO:s medlemmar servas inom fem 

regioner med sammanlagt tio kontor från 

norr till söder. Medlemsföretagen har i 

TEKO:s regionala organisation en effektiv 

rådgivningsfunktion med totalt ett trettio-

tal rådgivare till medlemmarnas tjänst.

Rådgivning inom lag och avtal är ett 

viktigt område. Ytterligare en uppgift för 

regionerna är att bygga nätverk med och 

för medlemsföretagen. 

Huvudsakligen efterfrågas rådgivning 

inom området lag och avtal. De frågeställ-

ningar som ryms inom detta område har en 

mycket stor spännvidd. Det kan handla om 

både enkla frågor som kan besvaras med 

ett ja eller nej och de mer komplicerade 

frågorna som kräver en omfattande analys. 

Vid prejudicerande eller principiella 

problemställningar samarbetar rådgivarna 

med TEKO:s centrala experter.

Tvister löses lokalt
Tvister mellan arbetstagarrepresentanter 

och arbetsgivare löses ofta genom lokala 

förhandlingar, där våra regionala företags-

rådgivare bistår arbetsgivaren med kompe-

tens och erfarenhet. Under senare år har 

frågeställningarna blivit alltmer komplexa 

och tenderar därmed att ta längre tid att lösa.

Sedvanliga arbetsgivarfrågor från 

medlemsföretagen och en fortsatt mycket 

hög och intensiv efterfrågan på rådgivning 

Den regionala verksamheten

och förhandlingar kopplat till medlems-

företagens lyhördhet mot omvärlden med 

efterföljande behov av anpassning av  

organisationer och arbetssätt, för att möta  

omvärlds- och marknadskraven, får beteckna 

frågorna under 2014.

Ren handelsverksamhet är utpräglad 

för många av de mindre konfektionärerna, 

speciellt i Gällstad. Lägg därtill generellt 

en välgrundad stolthet, förändrings- och 

utvecklingsbenägenhet och 2014 kan 

betecknas som ett gott och framgångsrikt 

år, även om givetvis också TEKO-företagen 

känner av den knivskarpa internationella 

konkurrensen.

2014 får i konjunktursammanhang räk-

nas till ett relativt neutralt ”mellanår”, inget 

som sticker ut i vare sig markant negativ 

eller positiv bemärkelse. Vi kan också  

konstatera att några företag valt att flytta 

hem produktion från utlandet.

Flera något större företag renodlar verk-

samheten och lägger i högre grad ut lager 

och logistik/distribution på externa utförare. 

Flera TEKO-företag uppvisar tillförsikt 

inför framtiden som tar sig uttryck i konti-

nuerliga investeringar i flera av företagen. 

Uppköp av företag, sammanslagningar 

och frågor om övergång av verksamhet är 

aktuella i hög grad.

Det är alltmer tydligt att företagsflexibla 

lösningar, inte minst vad gäller arbetstid, 

är en mycket viktig framgångsfaktor för 

konkurrenskraften. Här har också några 

tongivande företag under året tecknat 

sådana lokala överenskommelser.

Branschen har flera världsföretag med 

mycket kända varumärken som utvecklas  

och konkurrerar på nya och gamla mark-

nader. Möjligheten till följsamhet, lokal 

anpassning och flexibilitet är därför i för-  

hållande till denna dynamiska världsmark-

nad och omvärld viktig. Kreativiteten i före - 

tagen, på en mängd områden, är påtaglig.

Inom ramen för kanslisamverkan 

erbjuds TEKO-företagen kurser inom ar-

betsrätt, löneadministration, förhandlings-

teknik med mera.

Under året har kursen Praktisk Arbets-

rätt erbjudits TEKO:s medlemsföretag.

Viktigt med utbyte
Våra avtal har också fått en allt större del 

dispositivitet vilket ställer stora krav på 

rådgivaren då erfarenhet av tillämpningar 

på andra företag är av största värde.

En viktig kontaktyta för TEKO:s rådgi-

vare men inte minst för deltagande företag 

är det nätverk som finns i Sjuhäradsbygden 

i form av samarbetsgruppen TEKO Region 

Väst. Samarbetsgruppen är etablerad och 

består av tongivande företag från Borås, 

Mark och Halmstad. Löner, anställnings- 

och arbetsvillkor är vanliga ämnen för 

informationsutbyte i gruppen. Gruppen får 

betecknas som mycket levande och vital.

Medlemsvärvning och  
nya medlemmar
Under året har fem nya medlemsföretag 

tillkommit till TEKO.
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hanna Wagenius, ordförande cUf, 
visar upp en lars Wallin-kreation 
på catwalken i Almedalen.



10

Handel och tull
Antisubvention
En antisubventionsutredning gällande 

polyesterstapelfibrer (PSF) från Indien, 

Kina och Vietnam, initierad i slutet av 2013 

av European Man-Made Fibres Association, 

fick under 2014 en positiv utgång då den 

slutligen lades ner. Detta mycket tack vare 

påtryckningar från olika europeiska textil-

organisationer, däribland TEKO, DTMI 

(Tyskland), Modint (Nederländerna) och  

Finatex (Finland). I en gemensam skri-

velse till Kommissionen påpekade vi att 

införan det av antisubventionstullar skulle 

skada den europeiska industrin mer än att 

Indiens, Kinas och Vietnams PSF-tillverk-

ning är subventionerad. Tullarna skulle 

leda till en snedvridning av PSF-priserna. 

Den europeiska PSF-tillverkande industrin 

tillverkar mindre PSF än textilindustrin 

behöver som insatsvara, och textilindustrin 

som använder PSF skapar fler europeiska 

jobb än den industri som tillverkar PSF. 

Yttermera argumenterade vi för att ett in-

förande av antisubventionstullar skulle stå i 

skarp kontrast mot Unionens uttalade mål 

för handelspolitiken, nämligen att värna om 

en rättvis handel.

Transatlantic Trade and  
Investment Partnership, TTIP
Fortsatta förhandlingar om det transatlan-

tiska handels- och investeringsavtalet mel-

lan EU och USA, TTIP, har präglat 2014.

På bordet har varit frågor om bland annat 

ömsesidigt erkännande och ursprungsreg-

ler, frågor intressanta inte minst för TEKO:s 

medlemsföretag då likartade regler och/

eller erkännande av varandras standarder 

avsevärt underlättar handeln mellan EU 

och USA och även bör innebära minskade 

kostnader då man slipper testa om samma 

produkter på två olika marknader. Allt 

som oftast är kraven väldigt lika, dock är 

testmetoderna olika.

Vad gäller ursprungsreglerna har TEKO  

tillsammans med sina europeiska likasinna-

de påtalat behovet av enkla och transparanta 

regler som ger verklig effekt. Tullättnader 

och i förekommande fall nolltullar i frihan-

delsavtal brukar endast kunna uppnås då 

man uppfyller vissa krav, till exempel att en 

vara har ursprung i det land eller tullom-

råde som omfattas av avtalet, i detta fall  

EU och USA.

UCC och elektronisk tull
Under 2014 har Tullverket haft möten med 

näringslivet för att få in synpunkter på 

EU-kommissionens förslag om genomför-

andeakt vad gäller den nya tullagstiftningen 

som kallas UCC, Unionstullkodex. Försla-

gen som inhämtades sammanställdes och 

lämnades till Finansdepartementet, som 

är den instans som lämnar Sveriges syn på 

förlagen till Kommissionen. Tullverkets 

program för att omhänderta de föränd-

ringar som UCC:n kräver kallas elektronisk 

tull. Under året har Tullverket initierat en 

rad projekt om elektronisk tull och hur 

det i praktiken kommer påverka företagen. 

UCC:n kommer innebära stora föränd-

ringar för både Tullverket, som behöver 

arbeta fram förslag på en ny tullag, och för 

de svenska företagen, som kommer behöva 

ställa om sina system. 

Ukraina
2014 var ett tungt år för Ukraina. Den 

ytterst svåra situationen för landet har 

givetvis påverkat även handeln. Efter an-

nekteringen av Krim drev EU igenom ett 

åtgärdspaket i syfte att stödja Ukraina. En 

del av detta var EU-förordningen 374/2014 

som medförde en sänkning av tullarna – 

och i vissa fall ett avskaffande av tullarna – 

för produkter med ursprung i Ukraina som 

importeras av EU. Förordningen möjlig-

gjorde en delvis tillämpning ”i förtid” av 

frihandelsavtalet, DCFTA. Kläder och textil 

hör till de varor där tullen avskaffades helt. 

DCFTA, Deep and Comprehensive Free 

Trade Agreement, är handelsdelen av ett 

bredare associationsavtal mellan EU och 

Ukraina. Det är ett omfattande frihandels-

avtal som täcker in alla handelsrelaterade 

områden och behandlar förutom handel 

med varor även tjänster, investeringar,  

immaterialrätt, förenkling av handelsproce-

durer, konkurrens och hållbar utveckling. 

Redan 2011 avslutades förhandlingarna 

mellan EU och Ukraina om frihandelsavtalet 

DCFTA och i juli 2012 paraferades avtalet. 

Det var efter ett möte i Litauen i december 

2013 som protesterna på Majdan startade, 

när den dåvarande ukrainske presidenten 

valde att inte underteckna avtalet med EU. 

I slutet på juni undertecknades slutligen 

frihandelsavtalet mellan EU och Ukraina av 

den nya ukrainska ledningen. Avtalet måste 

undertecknas och godkännas av ländernas 

respektive EU:s parlament för att till slut 

ratificeras. Denna process kan ta upp till ett 

par år. Även frihandelsavtalen mellan EU 

och Georgien samt Moldavien underteckna-

des i slutet på juni.

Handel och marknad
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Statistik
Modestatistikrapport
2014 kom den andra upplagan av ”Mode-

branschen i Sverige – statistik och analys”. 

Rapporten finansierades av Tillväxtverket 

i samarbete med 15 organisationer inom 

mode, däribland TEKO. Rapporten är  

författad av kunskapsföretaget Volante. 

Rappor ten visade att omsättningen i mode-

branschen fortsatt att öka från föregående 

år, med 11 procent till 229 miljarder kronor 

år 2013. Av dessa utgjordes 60 procent, det 

vill säga 138 miljarder kronor, av export. 

Alla sektorer förutom parti- och grosshan-

del hade ökat.

Den 22 januari kom drygt 30 personer  

för att lyssna till presentationen av rappor-

ten på TEKO:s kansli i Stockholm i samband  

med dess offentliggörande, och den 23 janu-

ari var det presentation på Textile Fashion 

Center i Borås för närmare 40 personer.

Senare under året inleddes arbetet med 

2015 års rapport över 2014 års omsättning 

i modebranschen.

Export och import
Importen 2014 uppgick till 45 miljarder 

kronor varav klädimporten stod för 33 

miljarder kronor.

Den totala tekoexporten under 2014 

uppgick till rekordsiffran 20,5 miljarder 

kronor varav klädexporten stod för 13,9 

miljarder kronor. Detta är en ökning med 

nästan 8 procent respektive 6,4 procent 

(från 19 miljarder totalt 2013 varav kläder 

13 miljarder kronor).

Immaterialrätt
TEKO har tillsammans med Danowsky  

& Partners Advokatbyrå i Stockholm en  

immaterialrättslig grupp där aktuella  

frågor lyfts.

TEKO erbjuder sedan många år ett särskilt 

rättsskydd för medlemsföretagen avseende 

upphovsrätt och mönsterskydd.

Rättsskyddet består av två delar:

•  två timmars fri juridisk rådgivning  

per ärende

•  bidrag till rättegångskostnader i  

processer, efter särskilt beslut.

Den fria juridiska rådgivningen gäller 

frågor om upphovsrätt, mönsterskydd och 

marknadsrätt och vad som i övrigt krävs 

för att skydda medlemsföretagens intressen 

mot plagiering av dess produkter. Rådgiv-

ningen kan avse såväl konkreta tvister som 

lämpliga åtgärder för att skydda sina rättig-

heter innan något angrepp på de immate-

riella rättigheterna inträffat. Rådgivningen 

är kostnadsfri för medlemsföretaget inom 

den ovan angivna tidsramen.

Ett välbesökt immaterialrättsseminarium 

hölls av Danowsky & Partners i Borås i 

april. Seminariet var öppet även för icke-

medlemmar. Det stora antalet deltagare 

visar hur stort intresset är kring dessa 

viktiga frågor. 

 
Logistik
TEKO erbjuder sina medlemmar ett flertal  

tjänster inom logistik med mycket fördel- 

aktiga lösningar. Konceptet TEKO Logistik  

grundades under 2013 och drivs helt av 

TEKO:s partner Greenway Logistics AB. 

Genom detta samarbete kan TEKO:s med -  

lemmar enkelt ta del av en stor bredd logi- 

stiktjänster till förmånliga priser hos ett 

urval av etablerade logistikföretag på mark-

naden. Dessutom kan TEKO-medlemmar 

få gratis rådgivning inom logistikområdet. 

2014 nyttjade ett tjugotal medlemmar avtal 

och funktioner hos TEKO Logistik.

Under 2014 har konceptet breddats  

genom nya tjänster såsom linehauls (direkt-

leveranser) mellan aktuella europeiska 

städer tillsammans med transportbolag 

som erbjuder mycket förmånliga avtal. 

De är villiga till detta då de ser den stora 

potentialen bland TEKO:s alla medlems-

företag som i dag köper in frakter var och 

en för sig. Kvaliteten är alltid prioritet ett, 

men även att på detta sätt skapa högre fyll-

nadsgrad i sändningar och därmed också 

26 = textilfibrer samt avfall därav
65 = garn, vävnader m.m, utom kläder
84 = kläder
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effektivt minska miljöpåverkan är viktigt. 

Detta är något som kommer att ske i allt 

större utsträckning. 

Tullverket genomförde vissa större för-  

ändringar vid årsskiftet 2014/2015. Av denna  

anledning har support och rådgivning varit 

högaktuellt avseende just tull- och moms-

frågor under 2014.

Mässor och evenemang
Almedalen
I juli under Almedalsveckan fanns TEKO 

på plats i Industrin tar matchens så kallade 

Industriområde i Visby. Industriområdet 

är ett gemensamt område för industri-

förbunden inom Svenskt Näringsliv 2. 

Under TEKO:s ledning organiserade TEKO, 

Skogsindustrierna, IKEM och Jernkontoret 

inom Industrin tar matchen ett gemensamt 

evenemang med titeln ” Kläder som du inte 

trodde fanns – nya material på catwalken”. 

Det var ett seminarium med tre inbjudna 

talare och en succéartad modevisning.  

Över 600 personer var på plats och flera 

medier var där, bland annat P1, Dagens 

Opinion och inte minst TV4, som dagen 

efter visade bilder från modevisningen i 

programmet Nyhetsmorgon. 

De tre talarna på seminariet var Nils-

Krister Persson, Smart Textiles/Högskolan i 

Borås, Hanna de la Motte, Chalmers/SP och  

Peter Zienau, VD, Innovatum. Det belystes 

bland annat vilken enorm innovationskraft 

som finns i Sverige, och flera produkter 

där Sverige är världsledande lyftes fram. 

Utmaningarna med återvinning av textil 

uppmärksammades. Även det faktum att 

det behövs fler satsningar för att få fram 

duktiga kemister som på laboratorienivå  

kan bidra med att utveckla hållbara system  

för återvinning av textilier belystes. Höjd- 

punkten kom i form av en efterföljande 

modevisning där faktiska plagg i nya och 

oväntade material visades upp och kon-

ferencier Lotta Ahlvar, vd på Moderådet, 

berättade om varje plagg, fiber och använd-

ningsområde. Kreatio nerna hade skapats 

av bland andra Sveriges mest namnkunnige 

couturedesigner, Lars Wallin, och modestu-

denter från Borås Textilhögskola och Hand-

arbetets Vänner. Lorentz Tovatt, ordförande 

Grön ungdom och Hanna Wagenius, 

ordförande för Centerns Ungdomsförbund 

CUF gjorde succé som modeller. Hanna bar 

en kreation av Lars Wallin.

Lars Wallin hade även gjort Industrin 

tar matchen den stora äran att designa årets 

industriområdesskylt. Nytt för i år var att 

skylten auktionerades ut under en twitter-

auktion som ägde rum under veckan. 

Pengarna överlämnades i form av en check 

till Mattecentrum, en organisation grundad 

av Johan Wendt och som hjälper tusentals 

ungdomar i Sverige med matte.

Nyhetssajten Makthavare.se tar varje 

år fram en Makthavarlista där de listar 

bästa mingel, seminarium och så vidare 

i Almedalen. Seminariet ”Kläder du inte 

trodde fanns” blev utsett till årets bästa 

Almedals seminarium.

Days of prosperity  
– The Elephant Speaks
Den 21 november anordnades en stor kon-

ferens på Textilhögskolan i Borås på temat 

kommunikation om hållbarhet där TEKO 

var medarrangör.

Det var en heldag med mycket högpro-

filerade talare från bland annat Patagonia, 

TEKO:s medlemsföretag Woolpower, Coop 

Italien, Mistra Future Fashion och EU-

kommissionen. Företagen beskrev utma-

ningar och möjligheter med sitt hållbar-

hetsarbete, och EU-kommissionen talade 

om hållbarhet ur ett politiskt perspektiv. 

Syftet med konferensen var att belysa 

och exemplifiera hur företagen i fråga job-

bar med hållbarhet och vilka krav som ställs 

från Kommissionen. Titeln anspelar på den 

rädsla som finns att tala om hållbarhet, 

mycket på grund av hur ämnet hanteras i 

media. Företagen själva vill gärna arbeta 

med frågorna då det är ett sätt att profilera  

sig. Transparens är ett instrument för att  

kommunicera till konsumenter vilka avtryck  

mode- och konfektionsbranschen lämnar. 

Som sådant är transparens det första steget 

mot hållbarhet för både företag och konsu-

menter.

Elmia Subcontractor
Under mässan “Elmia Subcontractor” i 

Jönköping i november fanns TEKO på plats 

med mannekänger (dockor) med en del av 

de kreationer som visades upp på catwal-

ken under Almedalsseminariet, samt några 

nyskapade verk där medlemsföretagen 

Nordifa, Handarbetets Vänner, FOV, Bandi, 

Engtex och Ludvig Svensson medverkat 

med material. Vika Im, Karolina Nilsson 

och Jojo Borg Larsson hade designat och 

sytt upp. Syftet var att visa på innovations-

kraften i tekoindustrin och på ett lättsamt 

sätt visa upp nya innovativa material.

TEKO fanns på plats i en paneldiskus-

sion om framtidens material.Utställningen 

blev ett mycket lyckat inslag på mässan.
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2) Industrin tar matchen är ett initiativ inom Svenskt Näringsliv för de 13 industriförbunden.  
Syftet är att på olika sätt informera och tydliggöra hur modeföretagen bidrar till välfärden.  
Under Almedalsveckan har vi ett eget område som kallas Industriområdet.

På Elmia Subcontractor visades ett flertal 
kreationer.
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Habit Modegalan
TEKO fanns representerat i jurygruppen 

för årets modeexportpris, som i år gick till 

Nudie Jeans. Medlemsföretaget Eton fick 

priset i kategorin ”årets leverantör/agent”.

Motiveringen löd: 

”Få klassiska varumärken klarar att ta steget 
och skapa relevans och attraktion även mot 
en yngre och trendkänslig målgrupp. På ett 
tryggt och förtjänstfullt sätt har leverantören 
under lång tid gjort denna resa och utvecklats 
till en stark, världsomspännande aktör inom 
sitt segment. Modern design och hög kvalitet 
i kombination med god lagerhållning och 
service bygger välförtjänt framgång  
– nationellt och internationellt.”

Business of Design Week (BODW)
På initiativ av TEKO genomfördes i början 

på januari 2014 en satsning på svenskt mode 

under Hong Kong Fashion Week. Hong 

Kong Fashion Week är en av de största 

mässorna i sitt slag. 2013 års mässa hade 

1600 utställare från 20 länder och regioner  

och över 20 000 köpare från 81 länder och  

regioner besökte mässan, som är en mötes-   

plattform för köpare och utställare med 

betoning på mode och accessoarer, kon-

fektionsrelaterade produkter, tjänster och 

leverantörer. 

Som ett inslag i evenemanget arrangera-

des den populära mässan World Bouti-

que, och det var där Sverige deltog med 

utställningspodium och föredragshållning 

på temat hållbart svenskt mode. Tio mode-

märken medverkade. Dels hjälpte TEKO att 

lyfta fram fem av sina medlemsföretag, dels 

sponsrade TEKO fem ”rookies” (nuvarande 

Swedish Fashion Talents) utvalada av 

Moderådet. De medverkande företagen var: 

TEKO:s medlemsföretag Eton, Oscar Jacob-

son, Stenströms, Kriss och Kwintet samt de 

unga talangerna Greta, Maxjenny, Stutter-

heim Raincoats, Anna Ekre och Wilhja. 

Satsningen var ett samarbete mellan 

TEKO, Moderådet och Hong Kong Trade 

Development Council Nordic Office och 

arrangerades inom ramen för 2014 års 

partnerskapsår mellan Hong Kong och 

Sverige, som innebar att Sverige hade en 

prioriterad position vid olika evenemang, 

utställningar och seminarier i staden. 

Det svenska podiet var lokaliserat till bästa 

läge på mässområdet.

Svenska Moderådet
Medlemserbjudande
TEKO och Svenska Moderådet har gemen-

samt tagit fram ett fördelaktigt specialerbju-

dande till medlemmarna i TEKO i syfte att i 

första hand öka kunskapen om trender och 

ge inspiration. Ju mer man ökar kunskapen  

om trender desto mer minimerar man 

risken för att satsa fel i den allt hårdnande 

konkurrensen på marknaden. Erbjudandet 

innebär också möjlighet till att uppdatera 

sig kring de affärer som görs i modebran-

schen via ett fashion business nyhetsbrev. 

Erbjudandet gäller Moderådets Trend- och 

Inspirationsguider. TEKO:s medlemmar 

får tio procents rabatt på listade priser, 

ett kostnadsfritt tillfälle per år för TEKO:s 

medlemmar att gå på Trendföreläsning 

med workshop samt 35 procents rabatt på 

Fashion Business News till managers. 

Ny VD på Moderådet
Som en av delägarna finns TEKO represen-

terat i styrelsen för Svenska Moderådet. 

Under 2014 rekryterades en ny VD,  

Elin Frendberg, som närmast kom från  

PR-byrån United Minds.

Kreationer från Kriss, Eton, Stenströms,  
Oscar Jacobson och Kwintet från TEKO samt 
de unga talangerna Stutterheim, Anna Ekre, 
Greta, maxjenny och Wilhja.
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Remiss- och påverkansarbete
Giftfri miljö – Kemikalier 
Kemikalieinspektionen har under året 

genomfört ett regeringsuppdrag där TEKO 

deltagit i en referensgrupp. Uppdraget från 

regeringen syftar till att se vilka kemikalier 

som kan komma ifråga för reglering på 

EU-nivå. Arbetet ligger i linje med TEKO:s 

önskemål om harmoniserade regler på EU-

nivå. Rapporten heter “Chemicals in textile, 

Risks to human health and the environment, 

report no 6/14”.

Regeringen har gett Kemikalieinspektio-

nen ett nytt regeringsuppdrag med syfte att 

följa upp resultatet från rapport 6/14 och 

föreslå hur EU-lagstiftningen kan utvecklas 

så att riskerna med farliga ämnen i textil 

kan hanteras på ett adekvat sätt. Uppdraget 

ska redovisas senast den 1 december 2015.

Ett välbesökt och uppskattat semina-

rium om kemikalier i textil genomfördes i 

Borås i maj.

Producentansvar för  
textila produkter och avfall
TEKO har under året haft löpande samråd 

med Naturvårdsverket med anledning av 

det regeringsuppdrag som verket har fått. 

Regeringen vill att det ska bli enklare att 

lämna textilier och kläder till återvinning 

och återanvändning. Med anledning av 

detta har TEKO vid samrådsmöten med 

Naturvårdsverket framfört att det viktiga 

är att verka för ett väl fungerande och kost-

nadseffektivt (billigt) system, oaktat om det 

blir ett frivilligt system eller ett obligatoriskt. 

Vi har påtalat några kritiska frågor för ett 

framtida system; 

• Det får inte uppkomma en monopol

situation där kommunerna får ensam-

rätt på insamling och hantering av det 

insamlade materialet. 

• Internethandel från utlandet kommer  

sannolikt inte att omfattas av ett produ-

centansvar.

TEKO ser positivt på att nuvarande insam-

ling av textilier i välgörenhetsorganisatio-

ners regi fortsätter och utvecklas. 

Vi har hela tiden framfört att det 

viktigaste är att Sverige går före och visar 

på affärsmöjligheter och miljövinster som 

kan uppnås genom förbättringar i föräd-

lingskedjan från fibertillverkning till färdig 

produkt. TEKO har bland annat initierat 

projekt för att ta fram nya processer för att 

utnyttja alternativa fibrer från skogsråvara 

i större omfattning, driva på för att få fram 

alternativa tekniker för beredning utan vat-

ten och för radikalt minskad förbrukning 

av energi och kemikalier. 

För att få ett bättre underlag av hur 

andra länder arbetar med dessa frågor har  

TEKO beställt en studie av hur andra länder  

har löst frågan med insamling och uppar-

betning av insamlade textilier. Studien skall 

redovisa förhållandena i England, Kanada, 

Danmark, Tyskland, Schweiz samt  

Frankrike. 

I anslutning till ämnet producentansvar 

har TEKO deltagit i ett flertal nationella och 

internationella träffar där denna fråga har 

diskuterats. Bland annat deltog TEKO vid 

Nordiska rådets möte i Köpenhamn den 8 

oktober, NORDIC WORKSHOP ON REUSE 

AND RECYCLING OF TEXTILES.

Produktkrav och miljö

Workshop om innovativ hantering  
av förorenad mark
Enligt myndigheternas inventering är cirka 

15 000 fastigheter i Sverige så förorenade 

att utredningar och eventuellt åtgärder 

måste vidtagas. TEKO och Teknikföretagen 

anordnade tillsammans med Naturvårds-

verket, SGU, SGI, Stockholms kommun 

med flera ett seminarium den 13 januari 

där såväl miljöministern som ett 80-tal  

speciellt utvalda personer deltog. Syftet 

med seminariet var bland annat att för-

stärka en dialog som kan leda till utveck-

ling av effektiva och miljöanpassade tekni-

ker och metoder och att identifiera och 

prioritera områden där det finns utrymme 

för förbättringar.

Vattenfri beredning 
– unik teknik på gång
TEKO har varit engagerat i att studera möj-

ligheter till alternativ teknik till vattenfri 

beredning. Som ett led i detta arbete deltog 

ett antal representanter från textilindustrier 

och Textilhögskolan vid Högskolan i Borås 

tillsammans med TEKO i en studieresa i 

december till Delft i Nederländerna för 

att studera en ny teknik där CO
2
 utnyttjas 

vid färgning i stället för som i dag vatten. 

Tekniken är mycket lovande men det finns 

fortfarande ett antal problem som måste 

lösas innan tekniken fullt ut kan ersätta 

vattenbaserad färgning och beredning. 

Referens- och projektgrupper
TEKO:s referensgrupp Miljö- och Energi-

gruppen har hållit två välbesökta möten 

under året samt deltagit i Svenskt Närings-

livs miljögrupp AG miljö.

Yttre miljö
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Standardisering
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GINETEX
Den 28 oktober blev TEKO antagen som 

medlem i organisationen GINETEX  

(Groupement International d’étiquetage 

pour l’entretien des textiles/The Internatio-

nal Association for Textile Care Labelling). 

GINETEX äger rättigheterna till tvättsym-

bolerna i den internationella standarden 

ISO 3758:2012 och för att få använda sig av 

dessa i alla länder där symbolerna är varu-

märkesskyddade måste man ha en licens 

från GINETEX. Denna fås genom exem-

pelvis direktmedlemskap i organisationen 

eller genom att vara medlem i en organisa-

tion som i sin tur är nationell medlem i 

GINETEX. Om man använder de välkända 

tvättsymbolerna utan licens i de länder där 

de är varumärkesskyddade (t.ex. Tyskland, 

Frankrike) kan man vid kontroll råka ut  

för rättsliga påföljder eftersom det klassas 

som varumärkesbrott. Därför har TEKO 

valt att bli nationell medlem för Sverige i  

GINETEX, eftersom våra medlemsföretag 

på så sätt är fria att använda symbolerna.

Övrigt standardiseringsarbete
TEKO finns representerat i två kommittéer,  

SIS/TK 160, Textil och SIS/TK 332, Sjuk-

vårdstextilier. Inom TK 160 Textil är det 

Christina Rylander-Kalbo som represen-

terar TEKO i WG10 och AG 1 (Storlekssys-

tem). Medlemsföretaget Kwintet Sverige AB 

representerar TEKO i AG 2, Färg och vatten 

samt AG 4, Mekaniska egenskaper. Inom 

TK 332 Sjukvårdstextilier finns medlems-

företagen Care of Sweden AB, Almedahls 

Alingsås AB och Kwintet Sverige AB med 

på egna mandat och TEKO finns med som 

informationsmottagare.
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Forskning och innovation

BioInnovation
Efter närmare ett års förberedelser kom det 

mest omfattande FoU-programmet för bio-

baserade material i Sverige, BioInnovation, 

formellt igång under 2014. BioInno  vation är 

ett unikt tvärvetenskapligt samarbete mellan 

olika branscher och lärosäten och har vuxit 

fram ur en gemensam kraftansträngning 

från TEKO, Skogsindustrierna och IKEM, 

Innovations- och Kemiindustrierna. 

Närmare 60 företag och organisationer 

är anslutna till BioInnvation och tillsam-

mans har de förbundit sig att investera 

minst 50 miljoner kronor per år fram till 

2018 samtidigt som statliga Vinnova bidrar 

med lika mycket under samma period.  

Den 19 maj 2014 kom det formella bevil-

jandet från Vinnova.

Den övergripande målsättningen med 

BioInnovation är att bättre ta tillvara poten-

tialen i svenska biobaserade resurser som 

skog, åker och vattenväxter. Forskningen 

kommer att bedrivas inom tre huvudom-

råden: kemikalier och energi, material samt 

konstruktion och design. För TEKO:s del är 

det främst inom materialdelen som möjlig-

heter öppnar sig. I klartext handlar det om 

att öka skogens betydelse som leverantör av 

insatsvara till tekobranschen.

Det finns många intressanta projekt i 

mindre skala runt om i landet men med 

BioInnovation öppnas helt nya vetenskap-

liga och ekonomiska förutsättningar. 

Cellutex
Cellutex är en nationell påverkansplattform 

för nya typer av cellulosabaserade textil-

fibrer, bildad 2013. Plattformen består av 

kompletterande aktörer från forsknings-

institut, universitet och högskolor, offentlig 

verksamhet samt textil- och massaindustri-

erna. Den ökande efterfrågan på textilfibrer 

och massaindustrins behov av omstruktu-

rering bör ses som en konkurrensfördel 

om resurserna används gemensamt till att 

utveckla de nya typerna av cellulosabaserade 

textilfibrer. Syftet är att få fler relevanta 

utlysningar av forskningsprojekt inom EU.

Genom att kommunicera särskilda behov  

inom identifierade forskningsområden till 

utvalda organisationer och direkt till EU-

kommissionen ska fler relevanta utlysningar 

inom textilområdet komma till stånd.

Från svenskt håll leds arbetet av Swerea 

IVF och både TEKO och TEKO-medlems-

företag finns med bland deltagande parter. 

2014 beviljade Vinnova finansiering för en 

fortsättning av projektet.

Smart Textiles
Smart Textiles affärsidé är att stimulera och 

stödja behovsmotiverad forskning och att 

skapa förutsättningar för samarbeten mellan 

slutanvändare, forskare och industrin så att 

nya produkter och tjänster inom framtidens  

textilier kommer ut på marknaden.

Totalt har Smart Textiles under de 

senaste åren varit engagerat i ett femtiotal 

olika företagsdrivna projekt där det finns 

både stora och små företag inom en lång 

rad branscher, till exempel medicin-,  

elektronik- och byggområdet.

Under 2014 skedde en internationell  

treårsutvärdering av Smart Textiles för 

2011–2014. Utvärderingen gjordes av  

Vinnova samt två internationella repre-

sentanter från Euratex respektive Royal 

College of Arts (Storbritannien). Under 

utvärderingsbesöket träffade man represen-

tanter för de som samarbetar inom Smart 

Textiles. Utfallet blev mycket positivt för 

Smart Textiles del.

Mistra Future Fashion
Hur ska vi skapa hållbart mode? Syftet  

med Mistra Future Fashion är att leverera 

insikter och lösningar att användas av den 

svenska modeindustrin och andra intres-

senter för att märkbart minska mode-

indu strins miljöpåverkan och stärka dess 

globala konkurrenskraft. 

Programmet består av åtta forsknings-

projekt som vardera ämnar generera ny 

kunskap och nya rekommendationer till 

den svenska modeindustrin. Programmet  

tar tillvara kunskap och nätverk från 

ledande forskningsinstitut och högskolor/

universitet i Sverige och internationellt.  

Det ämnar också bygga upp en nationell 

plattform för forskning inom hållbart mode. 

Andra intressenter inkluderar myndigheter, 

frivilligorganisationer och organisationer 

och företag inom hela värdekedjan: skogs- 

och massaindustrin, textiltillverkning och 

återvinning. Programmet finansieras av 

MISTRA, The Foundation for Strategic 

Environmental Research. TEKO har en 

representant i styrelsen.

Preliminär avslutsrapport för fas 1  

in lämnades under 2014 och preliminär  

ansökan till fas 2 lämnades in. Dessa kom-

mer att slutbehandlas under 2015. 
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Stiftelsen Svensk Textilforskning har som 

uppgift att i samarbete med TEKO under-

stödja och främja teknisk–vetenskaplig 

forskning och högre undervisning rörande 

textila produkter samt dess framställning 

och användning. Bidrag kan lämnas till 

enskilda bolag och organisationer, institu-

tioner, skolor eller samverkansinitiativ. 

Stiftelsen Svensk Textilforskning grundades 

den 28 januari 1943 av dåvarande Textil-

rådet och Konfektionsindustriföreningen, 

branschföreningar för den svenska textil- 

respektive konfektionsindustrin inom 

Sveriges Industriförbund. Sedan 2007 har 

TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag 

huvudmannaskapet för stiftelsen.

Under året har stiftelsen bedrivit ett  

arbete med att identifiera och aktivt 

uppsöka potentiella bidragstagare. Detta 

har, utöver initialt kontakttagande från 

stiftelsen, inneburit ett antal möten med 

potentiella bidragstagare samt ett ökat 

antal ansökningar och beviljade projekt.

Stiftelsens kapital
Stiftelsens redovisade egna kapital  

uppgick vid utgången av 2014 till  

102 581 744 kronor.

Verksamhet 2014

3D Body Scanner
I september, och med kompletterande 

beslut i december, beslutade styrelsen för 

SST att bevilja 375 000 kronor till Textil-

högskolan i Borås för inköp av en 3D Body 

Scanner. Scannern ska kunna nyttjas för 

både forskning och utbildning samt av 

företag och ambitionen är att kunna koppla 

ihop scannern med den 3D-skrivare som 

finansierats av stiftelsen tidigare. 

Stiftelsen Svensk  
Textilforskning, SST
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Cocktailklänning av airbagtyg från 
FOV Fabrics AB och säkerhetsbälte 
från AB Bandindustri på catwalken
i Almedalen.

Stiftelsens styrelse

OrDinAriE lEDAmÖTEr

Tor Ahlbom, Brandmart Group AB

hans Andersson, AB ludvig Svensson

Johan Engelmann, Sjuhäradsbygdens färgeri AB

Per-Olof hygren, happy land holding AB (ordf.)

fredrik Johansson, fOV fabrics AB

Ellinor niit, niit-Tex AB

Elin lydahl, TEKO

SUPPlEAnTEr

robert Bornefalk, nordifa AB

Anders Weihe, TEKO
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Digital Modular Printing
100 000 kronor beviljades under året till 

inköp av utrustning för Digital Modular 

Printing till Textilhögskolan. 

Sorting Technology och Trash-2-Cash
I september beviljades två ansökningar 

från SP; dels 100 000 kronor till Sorting 

Technology, ett projekt som bedöms ligga i 

tiden inte minst i och med resonemang om 

producentansvar, dels 150 000 kronor till 

Trash-2-Cash som handlar om återvinning 

av textilier.

Sustainable Fibre Toolkit
I juni beslutades att en presentation av bo-

ken Sustainable Fibre Toolkit, som tillkom 

tack vare beviljat bidrag från SST under 

2013, ska genomföras och att stiftelsen 

ska ta kostnaderna för detta. Presentatio-

nen kommer att äga rum i samband med 

TEKO:s årsmöte 2015.

Functionwear
I september beviljades 200 000 kronor till 

Textilhögskolan för projektet Functionwear, 

”med grund i traditionellt japanskt hantverk 
utforskas samspelet mellan mönstrade ytor 
och ljus. här möts avancerade tekniker med 
kreativ experimentlusta. resultatet glänser 
och skimrar, som en riktig solkatt”

”Kan konst ge funktion? med teknik moment 
som bygger på improvisation tar processen 
plats i resultatet. Kollektio nen är lika delar 
expressiv som snillrik. Vi väl komnar meto-
den ’action taping’ och vill absolut se mer 
av det här!”

Andreas Eklöf 
Expressions of tape

Leonard Kocic 
Reminiscencija

Johanna Samuelsson 
Solkatt

”Att göra det enkla är sällan lekande lätt.  
Det krävs en särskild känslighet och ett 
mod att trotsa impulser att ösa på.  
med grund i det personliga minnet tar en 
kollektion gestalt och kliver sen ur sin ram. 
resultatet är både dramatiskt och har den 
vardagliga skönhet vi alla vill bära. 
Så enkelt, så svårt.”

som handlar om utveckling och optimering 

av tillskärningsprocessen.

Övriga bidrag
I december beslutade styrelsen att ta ett 

inriktningsbeslut om att stödja Textil-

högskolans satsning på nya tekniker inom 

färgning, så kallade ”from wet to dry”. 

Textilhögskolan har initialt ansökt om  

10 miljoner kronor.

Stipendier 
Under hösten 2014 beslutade styrelserna 

för TEKO och SST att stipendierna E-team 

och TEKO-Moderådet i fortsättningen skall 

utbetalas av SST.

E-team
Under året avslutade den förra E-teamsti-

pendiaten Martina Hagnell sina studier och 

en ny kandidat från Textilhögskolan antogs 

för utbildning inom E-team samt beviljades 

stipendium av TEKO. Nikolina Brixland 

påbörjade sina E-teamstudier i september. 

TEKO-Moderådet
TEKO har sedan 2010 tillsammans med 

Svenska Moderådet en satsning på att upp -  

märksamma en avgångselev inom mode-

design vid vardera Textilhögskolan och 

Beckmans Designhögskola genom ett 

stipendium. 2014 blev två stipendier tre 

då även examensarbeten inom textildesign 

vid Textilhögskolan i Borås ska omfattas. 

I urvalet bedöms bland annat design och 

materialval samt möjligt innovationstänk 

och arbetsprocess. Stipendiesumman upp-

går till 12 500 kronor till vardera studenten.

Årets stipendiater från Textilhögskolan 

i Borås delades ut till Johanna Samuelsson, 

kandidat i textildesign, för sitt examen s-

arbete Solkatt samt Andreas Eklöf, master  

i mode design, för sitt examensarbete  

Expressions of tape. Stipendierna delades 

ut vid Textilhögskolans examensvisning 

den 28 maj.

Årets stipendiat från Beckmans Design-  

 högskola blev Leonard Kocic för sitt 

examensarbete Reminiscencija. Leonard 

mottog sitt stipendium i samband med 

Beckmans examensceremoni den 5 juni.
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FLERÅRSJäMFÖRELSE (KKR)          

Koncern 2014 2013 2012 2011 2010 2009       

nettoomsättning  2 881  2 785  2 926  3 160  2 847  3 214  
rörelseresultat - 10 193 - 10 612 - 9 491 - 11 032 - 11 227 - 13 518  
resultat före skatt  13 919  16 275  1 610  450 -  1 740  16 718  
Soliditet  98%  98%  98%  98%  98%  96%  

FÖRSLAG TILL VINSTdISPOSITION (KR)  
Styrelsen föreslår att:   
balanserat resultat  297 740 856 
och årets resultat  8 105 194

balanseras i ny räkning  305 846 050 
   
 

Beträffande föreningens resultat och ställning hänvisas till nedan 
intagna resultat- och balansräkningar.
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Styrelsen och den verkställande direktören för TEKO, Sveriges 
Textil- och Modeföretag (org nr 802003-4925) får härmed avge 
årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014.
  

Förvaltningsberättelse   
TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag är den gemensamma 
bransch- och arbetsgivarorganisationen för svensk textil- och 
konfektionsindustri.

Huvuduppgiften är att ge service och information till med-
lemsföretagen samt att företräda den svenska tekobranschen, dess 
företag och produkter både nationellt och internationellt i frågor 
av gemensamt intresse. Kärnan i verksamheten utgörs av arbets-
givarservice, arbetsrätt, marknadsfrågor, EU samt hållbarhets-  
och miljöfrågor.

Under året har skett en översyn av samordningen av arbets-
givar- och branschfrågor samt en utredning av samarbetspartner 
för TEKO. Arbetet har utmynnat i att TEKO ska fortsätta sam-
arbetet med Teknikföretagen i arbetsgivarfrågor samt att fortsätta 
utveckla arbetet med branschfrågor.   

Verksamheten har liksom tidigare bedrivits med egen personal  
samt genom kanslisamarbete med Teknikföretagens Service i 
Sverige AB, vilket reglerats genom ett samarbetsavtal. Avtalet har 
förhandlats om under året men har samma omfattning som  
tidigare. 

Under året har samarbetet med de nordiska systerorganisatio-
nerna forsatt vilket ger en plattform för informationsutbyte och 
gemensamt agerande bland annat inom EU. TEKO är för när-
varande inte medlem i den europeiska samarbetsorganisationen 
Euratex. Styrelsen ser dock positivt på den utveckling som skett 
inom Euratex och överväger att på sikt åter bli medlem i Euratex.

TEKO är en central aktör i den svenska tekovärlden och har 
bland annat medverkat i framtagande av en rapport med statistik 
över modebranschen i Sverige. Under året har TEKO gått med som 
nationell medlem för Sverige i organisationen GINETEX vilken 
äger rättigheterna till de mest använda tvättrådssymbolerna. 
Intresset för nya material är fortsatt stort och TEKO med verkar i 
flera projekt för att stödja utvecklingen av nya cellulosabaserade 
textilfibrer, bland annat genom ett strategiskt innovationsområde 
(SIO) avseende nya biobaserade material, produkter och tjänster. 
Genom arbetet i Stiftelsen Svensk Textilforskning är TEKO även 
en viktig aktör för utveckla nya textila innovationer och metoder.

 

Finansiella risker    
Föreningen utsätts genom sin verksamhet för finansiella risker så 
som marknadsrisk inklusive valutarisk och ränterisk, kreditrisk, 
likviditetsrisk och kassaflödesrisk. Från och med den 1 april 2009 
har Svenskt Näringsliv i uppdrag att förvalta föreningens kapital. 

Förvaltningen sker i enlighet med placeringsreglemente vilket 
fastställts av TEKO:s och Svenskt Näringlivs styrelser. Under 2014 
har marknadsvärdet på aktieportföljen ökat i relation till index.

Koncernen      
TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag Service AB är ett helägt 
dotterbolag med ändamål att bedriva service- och konsultverk-
samhet till föreningens medlemmar.     
   
Framtida utsikter    
Verksamhetens framtida utsikter är goda. Föreningens goda  
ekonomi skapar under alla omständigheter en stabil grund för 
den framtida verksamheten.

Årsredovisning
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   Not  2014  2013
       
Nettoomsättning 1  2 881  2 785
       
Rörelsens kostnader      
Övriga externa kostnader 1,2 - 9 577 - 10 348
Personalkostnader 3,4 - 3 384 - 2 985
Avskrivningar 5 - 113 - 64

Summa rörelsens kostnader  - 13 074 - 13 397
       
Rörelseresultat  - 10 193 - 10 612
       
Resultat från finansiella investeringar 6     
resultat från finansiella anläggningstillgångar   23 979  26 654
Övriga ränteintäkter   134  234
räntekostnader och liknande resultatposter  - 1 - 1

Summa resultat från finansiella investeringar   24 112  26 887
       
Resultat före skatt   13 919  16 275
      
Skatt 7 - 4 186 - 4 879
      
ÅRETS RESULTAT   9 733  11 396

Koncernresultaträkning (kkr)
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Koncernbalansräkning (kkr)

TILLGÅNGAR Not 2014-12-31 2013-12-31
       
Anläggningstillgångar
      
Materiella anläggningstillgångar      
inventarier 5  261  127
       
Finansiella anläggningstillgångar      
Andra långfristiga värdepappersinnehav 8  159 871  153 554
Övriga långfristiga fordringar 13  133 287  119 888

Summa finansiella anläggningstillgångar   293 158  273 442
       
Summa anläggningstillgångar   293 419  273 569
       
Omsättningstillgångar      
 
Kortfristiga fordringar      
Kundfordringar   48  109
Övriga fordringar 14  3 234  7 994
förutbetalda kostnader och      
upplupna intäkter 9  4  32

Summa kortfristiga fordringar   3 286  8 135
        
Kassa och bank   27 339  31 674
       
Summa omsättningstillgångar   30 625  39 809
         
SUMMA TILLGÅNGAR   324 044  313 378
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EGET KAPITAL OCH SKULdER Not 2014-12-31 2013-12-31
       
Eget kapital 10     
 
Fria reserver      
fria reserver   306 111  294 715
Årets resultat   9 733  11 396

Summa fria reserver   315 844  306 111
       
Summa eget kapital   315 844  306 111
       
Avsättningar      
Avsättningar för skatter 11  390  390
Avsättningar för pensioner       
och liknande förpliktelser   609  645

Summa avsättningar   999  1 035
       
Kortfristiga skulder      
leverantörsskulder   965  736
Skatteskulder   3 835  3 148
Övriga skulder   203  185
Upplupna kostnader och      
förutbetalda intäkter 9  2 198  2 163

Summa kortfristiga skulder   7 201  6 232
       
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULdER   324 044  313 378
       
POSTER INOM LINJEN      
 
Ställda panter   inga  inga
       
Ansvarsförbindelser 12     
Beslutade stipendier med vissa förbehåll   –  25
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Koncernbalansräkning (kkr)
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Kassaflödesanalys koncernen (kkr) 

     2014  2013

den löpande verksamheten      
resultat efter finansiella poster   13 919  16 275
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet:      
   realisationsresultat  - 13 521 - 16 263
   Avskrivning anläggningstillgångar   113  64
   Avsättningar  - 36  32
   realisationsresultat anläggningstillgångar   79  206

     554  314
       
inkomstskatt  - 3 499 - 2 695
       
Löpande kassaflöde före förändring av rörelsekapital - 2 945 - 2 381
       
Kassaflöde från förändring av rörelsekapital      
förändring fordringar   4 849 - 3 297
förändring kortfristiga skulder   282  46
       
Förändring rörelsekapital   5 131 - 3 251
       
Kassaflöde från löpande verksamheten   2 186 - 5 632
       
Investeringsverksamheten       
förvärv materiella anläggningstillgångar  - 326  – 
förvärv finansiella anläggningstillgångar  - 42 131 - 40 310
Avyttring finansiella anläggningstillgångar   35 935  46 865
       
Kassaflöde från investeringsverksamheten  - 6 522  6 555
       
Finansieringsverksamheten      
minskning (+) av långfristiga skulder   –  –
minskning (+) av långfristiga fordringar      
 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   –  –
       
Årets kassaflöde  - 4 336  923
       
likvida medel, inkl. kortfristiga placeringar,   31 674  30 751
vid årets början      

Likvida medel, inkl. kortfristiga placeringar,   27 338  31 674
vid årets slut        
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   Not  2014  2013
       
Nettoomsättning 1  343  321
       
Rörelsens kostnader      
Övriga externa kostnader 1,2 - 5 029 - 5 979
Personalkostnader 3,4 - 1 855 - 2 288
Avskrivningar 5 - 113 - 64

Summa rörelsens kostnader  - 6 997 - 8 331
       
Rörelseresultat  - 6 654 - 8 010
       
Resultat från finansiella investeringar 6     
resultat från finansiella anläggningstillgångar   18 371  20 994
Övriga ränteintäkter   115  130
räntekostnader och liknande resultatposter  - 1 - 1

Summa resultat från finansiella investeringar   18 485  21 123
       
Resultat före bokslutsdisp. och skatt   11 831  13 113
        
Resultat före skatt   11 831  13 113
       
Skatt 7 - 3 726 - 4 258
        
ÅRETS RESULTAT   8 105  8 855
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Resultaträkning moderföretag (kkr) 
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Balansräkning moderföretag (kkr)

TILLGÅNGAR  Not 2014-12-31 2013-12-31
       
Anläggningstillgångar      
 
Materiella anläggningstillgångar       
inventarier 5  261  127
       
Finansiella anläggningstillgångar      
Andelar i koncernföretag 15  66 000  66 000
Andra långfristiga värdepappersinnehav 8  122 162  117 528
Övriga långfristiga fordringar 13  101 846  91 131

Summa finansiella anläggningstillgångar   290 008  274 659
       
Summa anläggningstillgångar   290 269  274 786
       
Omsättningstillgångar      
 
Kortfristiga fordringar      
Kundfordringar   4  56
Övriga fordringar 14  2 614  4 725
förutbetalda kostnader och      
upplupna intäkter 9  1  27

Summa kortfristiga fordringar   2 619  4 808
       
Kassa och bank   19 619  23 906
       
Summa omsättningstillgångar   22 238  28 714
       
SUMMA TILLGÅNGAR   312 507  303 500
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Balansräkning moderföretag (kkr) 

EGET KAPITAL OCH SKULdER  Not 2014-12-31 2013-12-31
       
Eget kapital 10     
Balanserat resultat   297 741  288 886
Årets resultat   8 105  8 855

Summa eget kapital   305 846  297 741
       
Avsättningar       
Avsättningar för skatter 11  390  390
Avsättningar för pensioner och      
liknande förpliktelser   373  392

Summa avsättningar   763  782
       
Kortfristiga skulder      
leverantörsskulder   310  291
Skuld koncernen   226  –
Skatteskuld   3 604  2 899
Övriga skulder   93  82
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 9  1 665  1 705

Summa kortfristiga skulder   5 898  4 977
       
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULdER   312 507  303 500
       
POSTER INOM LINJEN      
 
Ställda panter   inga  inga
       
Ansvarsförbindelser 12     
Beslutade stipendier med vissa förbehåll   –  25
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Kassaflödesanalys moderföretag (kkr)

     2014  2013
       
den löpande verksamheten      
resultat efter finansiella poster   11 831  13 113
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet:     –
    realisationsresultat   - 10 340 - 12 964
    Avskrivning anläggningstillgångar   113  64
    Avsättningar  - 19  24
realisationsresultat anläggningstillgångar   79  206

     1 664  443
       
Betald skatt  - 3 021 - 2 289
       
Löpande kassaflöde före förändring av rörelsekapital - 1 357 - 1 846
       
förändring fordringar   2 189 - 4 239
förändring kortfristiga skulder   216 - 225
       
Förändring rörelsekapital   2 405 - 4 464
       
Kassaflöde från löpande verksamheten   1 048 - 6 310
       
Investeringsverksamheten      
förvärv materiella anläggningstillgångar  - 326   
förvärv finansiella anläggningstillgångar  - 33 315 - 28 657
Avyttring finansiella anläggningstillgångar   28 306  39 497
       
Kassaflöde från investeringsverksamheten  - 5 335  10 840
       
Finansieringsverksamheten      
minskning (+) av långfristiga fordringar   –  –
minskning (+) av långfristiga skulder      
 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   –  –
       
Årets kassaflöde  - 4 287  4 530
       
likvida medel, inkl. kortfristiga placeringar,  vid årets början    23 906  19 376
       
Likvida medel, inkl. kortfristiga placeringar, vid årets slut  19 619  23 906
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Tilläggsupplysningar
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Allmänna upplysningar
Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredo-
visningslagen samt uttalanden och allmänna råd från Bokförings-
nämnden. När allmänna råd från Bokföringsnämnden saknas har 
vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer 
och i tillämpliga fall från uttalanden av Far. När så är fallet anges 
detta i särskild ordning nedan. 
Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Samtliga 
belopp anges i kkr, om inte annat anges. 

  
Tillgångar och fordringar  
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning 
beräknas bli betalt. Övriga tillgångar värderas till anskaffnings-
värde om ej annat anges i nedanstående noter.

      
Materiella anläggningstillgångar  
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde 
med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella 
nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas 
nyttjandeperiod.

   
Finansiella anläggningstillgångar 
Finansiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde 
med avdrag för eventuella nedskrivningar. För räntebärande vär-
depapper beräknas ett upplupet anskaffningsvärde enligt effektiv-
räntemetoden, där räntan beräknas vid anskaffningstidpunkten. 
Eventuellt nedskrivningsbehov bedöms utifrån marknadsvärdet. 
Portföljmetoden tillämpas för aktier, där hela aktieinnehavet  
klassificeras som en portfölj. För räntebärande värdepapper  
bedöms nedskrivningsbehovet för varje enskilt innehav för sig.  
Placeringar hos Svenskt Näringsliv redovisas till nominellt belopp.

Kortfristiga placeringar   
Som kortfristiga placeringar räknas placeringar med en löptid 
som understiger ett år. Placeringarna redovisas till upplupet  
anskaffningsvärde. Placeringar hos Svenskt Näringsliv redovisas 
till nominellt belopp. Eventuellt nedskrivningsbehov bedöms 
utifrån varje enskilt innehav för sig.

Skulder     
Som avsättning redovisas sådana förpliktelser som är hänförliga  
till räkenskapsåret eller tidigare räken skapsår och som på balans-
dagen är säkra eller sannolika till sin förekomst men ovissa till 
belopp eller den tidpunkt då de skall infrias. Skulder har, om ej 
annat anges nedan, upptagits till anskaffningsvärden med sed-
vanliga reserveringar för upplupna kostnader.

   
Fordringar och skulder i utländsk valuta 
Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balans-
dagens kurs.

  
Intäktsredovisning   
Intäkter redovisas generellt i den omfattning det är sannolikt att 
de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras företaget och 
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Medlems- och  
serviceavgifter erläggs i förskott och intäktsförs i den period de 
avser. Försäljningsintäkter avseende övriga tjänster och varor 
intäktsförs i samband med leverans samt när alla väsentliga risker 
övergått till kunden. Ränteintäkter redovisas i takt med att de 
intjänas. Utdelningar redovisas i resultaträkningen när rätten att 
erhålla utdelningen bedöms som säker.

Koncernredovisning   
Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden. 
I koncernredovisningen ingår dotterföretag i vilka moderbolaget 
har mer än 50 procent av röstetalet eller på annat sätt har ett 
bestämmande inflytande över. Endast den del av dotterföretagets 
kapital som intjänats efter förvärvet ingår i koncer nens egna  
kapital. Obeskattade reserver har i koncernredovisningen delats 
upp i eget kapital och uppskjuten skatt där den uppskjutna  
skatten beräknats till 22 procent.    
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Upplysningar till enskilda poster (kkr) 

Not 1 Nettoomsättning 
 Koncern Moderföretag 
  2014 2013  2014 2013
       
Serviceavgifter 2 432 2 439  – –
medlemsavgifter 270 271  270 271
Övriga rörelseintäkter 179 75  73 50

Summa 2 881 2 785  343 321
       
inga inköp från eller försäljningar har skett mellan koncernföretagen varken i år 
eller föregående år.      
 
       
       
Not 2 Arvode till revisorer  
 Koncern Moderföretag  
  2014 2013  2014  2013
       
revision, Ernst & young AB 112 133  56 83
revisionsnära tjänster, Ernst & young 43 65  27 40

Summa 155 198  83 123
      
 
      
Not 3 Medeltal anställda       
 
Antalet anställda i moderföretaget har i genomsnitt varit 2 (2) personer,  
varav 1 (1) är kvinna samt  i koncernen 3 (3), varav 2 (2) är kvinnor.     
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 Not 4 Personalkostnader       
       
Löner och andra ersättningar    2014    2013  

   Styrelse  Övriga  Styrelse  Övriga
  Vd anställda Vd anställda

moderföretag 431 1 008  788 993
Dotterbolag  –   808  25  323

Totalt koncernen 431 1 816  813 1 316

       
Pensioner och sociala kostnader   2014    2013   

  Sociala Varav Sociala Varav 
  kostnader pensioner kostnader pensioner

       
moderföretag 706 181  790 208
Dotterbolag  586   245  287  128

Totalt koncernen 1 292 426  1 077 336
       
Av moderföretagets och koncernens pensionskostnader avser 0 kkr (15 kkr) 
styrelse och VD.      

Ersättningar till ledande befattningshavare      
Till styrelsen har utgått 431 kkr (292 kkr) i arvoden. fasta arvoden utgår om  
50 kkr till ordförande och 25 kkr till vice ordförande.   

Årslön för tidigare VD för branschfrågor uppgick till 0 kkr (496 kkr).     
VD med ansvar för arbetsgivarfrågor är anställd i närstående organisation och  
ersättning, motsvarande 25% av en heltidtjänst, faktureras via relationsavtalet.   
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Not 5 Inventarier  
  Koncern Moderföretag 
   2014  2013  2014  2013

ingående anskaffningsvärde  319  661  319  661
inköp  326  –  326  –
försäljningar/utrangeringar - 318 - 342 - 318 - 342

Ack anskaffningsvärde  327  319  327  319
       
ingående ack. avskrivning enl. plan - 192 - 264 - 192 - 264
försäljningar/utrangeringar  239  136  239  136
Årets avskrivningar - 113 - 64 - 113 - 64

Ack avskrivning enl. plan - 66 - 192 - 66 - 192
       
Bokfört värde  261  127  261  127
       
Avskrivningar enligt plan sker med 20 procent per år.       
       
 
      
Not 6 Resultat från finansiella investeringar    
       
  Koncern Moderföretag
   2014  2013  2014  2013
 
Resultat från övriga värdepapper       
som är anläggningstillgångar       
Utdelningar  7 560  7 319  5 817  5 637
realisationsresultat  13 521  16 263  10 340  12 964
ränteintäkter  2 898  3 072  2 214  2 393
Värdereglering värdepapper       

Summa  23 979  26 654  18 371  20 994
       
Övriga ränteintäkter       
Övriga ränteintäkter  134  234  115  130

Summa  134  234  115  130
      
 
      
Not 7 Skatt 
  Koncern Moderföretag 
   2014  2013  2014  2013
       
inkomstskatt  - 4 186 -  4 879 -  3 726 -  4 258

Summa - 4 186 -  4 879 -  3 726 -  4 258
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Finansiella risker   
Föreningen utsätts genom sin verksamhet för finansiella risker så 
som marknadsrisk, inklusive valutarisk och ränterisk, kreditrisk, 
likviditetsrisk och kassaflödesrisk. Förvaltningen sker av Svenskt 
Näringsliv i enlighet med av Svenskt Näringslivs styrelse fastställt 
placeringsreglemente. Reglementet eftersträvar minimala ogynn-
samma effekter på föreningens finansiella resultat och ställning 
utifrån vald risknivå.

Marknadsrisk    
Valutarisk förekommer främst i en mindre del placeringar i 
finansiella instrument som noteras i utländsk valuta. Ingen 
valutasäkring sker normalt sett för dessa placeringar. Ränterisk 
förekommer främst i de räntebärande portföljerna som placeras 
hos Svenskt Näringsliv. Erhållen ränta baseras på den avkastning 
som de underliggande räntebärande placeringarna i portföljen 
lämnar. Den valutarisk som finns i de räntebärande portföljerna 
framkommer genom förändringar i erhållen ränta. Minst 50 
procent av placeringarna placeras i svenska kronor.

Kreditrisk 
Placeringar i aktier och aktierelaterade instrument sker i noterade 
värdepapper där kredit risken bedöms som låg. Ingen enskild 
placering överstiger 5 procent av portföljen.

Kreditrisken i ränteportföljen beror både på kreditrisken 
gentemot Svenskt Näringsliv, föreningens direkta motpart i 
placeringarna och kreditrisken i de underliggande räntebärande 
värdepapper som placeringarna sker i. Placeringar får, med 
procentuella begränsningar, ske i värdepapper som utgivits av 
Svenska Staten, bostadsinstitut, banker och stora börsbolag där 
kreditrisken bedöms som låg.

Kreditrisker i kundfordringar har historiskt varit små och 
förväntas vara så även framöver då merparten av faktureringen 
vänder sig till medlemsföretagen.  

Motpartsrisk
Finansiella placeringar sker genom svensk bank. Motpart för 
räntebärande placeringar är Svenskt Näringsliv. 

Likviditetsrisk och kassaflödesrisk    
Föreningen har en god likviditet och en stor del av de finansiella 
placeringarna är placerade i  instrument som relativt snabbt 
kan omsättas med kort varsel vilket medför att likviditetsrisken 
bedöms vara mycket låg. 

 Not 8 Andra långfristiga värdepappersinnehav      
 
 Koncern Moderföretag 
   2014  2013  2014  2013
       
ingående anskaffningsvärde  153 554  149 418  117 528  114 297
Årets inköp  21 232  21 237  16 100  16 264
Årets avyttring - 14 915 - 17 101 - 11 466 - 13 033

Ack anskaffningsvärde  159 871  153 554  122 162  117 528
       
Bokfört värde  159 871  153 554  122 162  117 528
       
       
     
 Koncern Moderföretag 
   2014  2013  2014  2013
    
Svenska noterade aktier  142 009  135 746  108 332  103 751
Utländska aktier  2 839  2 839  2 839  2 839
Utländska aktiefonder  14 973  14 919   10 941  10 888
Svenska onoterade aktier  50  50  50  50

Summa anskaffningsvärde  159 871  153 554  122 162  117 528
       
Marknadsvärde        
exkl. onoterade aktier  261 527  242 559  204 192  185 224
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Not 9 Periodiseringsposter       
    Koncern    Moderföretag 
   2014  2013  2014  2013

Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter       
Övrigt  4  32  1  27

Summa  4  32  1  27
       
Upplupna kostnader och       
förutbetalda intäkter       
Semesterskuld  196  186  143  143
Sociala kostnader  135  125  96  89
löneskatt  112  78  48  47
förvaltningsarvode Sv. näringsliv  1 458  1 316  1 168  1 061
Övrigt  297  458  210  365

Summa  2 198  2 163  1 665  1 705

Not 10 Eget kapital       
       
Koncern    Bundna  Fria  Årets  
     Reserver  Reserver  Resultat 

ingående balans 140101    –  294 715  11 396 
Vinstdisposition    –  11 396 - 11 396 
Årets resultat                –             –  9 733

Utgående balans 141231    –  306 111  9 733  
 
    
Moderföretag      Balanserat  Årets  
       resultat  resultat 
 
ingående balans 140101      288 885  8 855 
Vinstdisposition      8 855 - 8 855 
Årets resultat        8 105

Utgående balans 141231    297 740  8 105

Not 11 Avsättningar för skatter       
    Koncern    Moderföretag 
   2014  2013  2014  2013
       
Uppskovsbelopp - 390 - 390 - 390 - 390

Summa - 390 - 390 - 390 - 390  
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Not 12 Ansvarsförbindelser        
        
Koncern och moderföretag       
Koncernen och moderföretaget har pensionsåtaganden motsvarande den kollektiv
avtalade ITP planen varav delar av åtagandena är försäkrade i SPP Liv. Under 2011 har 
åtagandet skuldförts  under posten Avsättning till pensioner och kostnaden har belastat 
resultatet år 2014. Under 2014  har 61 tkr (f.å 61 tkr) i koncernen och i moderföretaget  
29 tkr (f.å 29 tkr) betalats ut.       

Årligen görs en omräkning av skulden. Storleken på framtida uppräkningar är beroende 
av ett flertal omvärldsfaktorer. De förhandlingar som har pågått har Svenskt Näringsliv 
förlorat mot SPP Liv och dom har vunnit laga kraft. Nu pågår förhandlingar mellan Svenskt 
Näringsliv och Alecta om att hitta en lösning i första hand genom att Alecta återtar det 
aktuella beståndet.       
        
        
Not 13 Andra långfristiga fordringar  
 Koncern Moderföretag 

   2014  2013  2014  2013

Ingående anskaffningsvärde  119 888  114 315  91 131  92 238
Avgående poster  7 500  13 500  6 500  13 500
Tillkommande poster  20 899  19 073  17 215  12 393
Ack. anskaffningsvärde  133 287  119 888  101 846  91 131
       
Bokfört värde  133 287  119 888  101 846  91 131 
        
        
        
Not 14 Övriga fordringar       
    Koncern    Moderföretag 

   2014  2013  2014  2013
        
Fordringar skattekonto  2 846  635  2 512  635
Kortfristig fordran SVN likvid  382  7 353  101  4 090
Övrigt  6  6  1  –

Summa övriga fordringar  3 234  7 994  2 614  4 725

Not 15 Andelar i koncernföretag       
          
Dotterbolag    Säte  Kapital-  Antal  
       andel  aktier 

TEKO, Sveriges Textil och Modeföretag        
Service AB, org nr 5561034181    Sthlm  100%  10 000  
 
       2014  2013

Anskaffningsvärde      66 000  66 000 
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  Stockholm den 16 april 2015        
  
Anne ludvigson Stefan Dinér Adam Brånby  
ordförande vice ordförande 

hans Davidson Andreas Drugge christina holmqvist  

mats lundgren Per Segerqvist Anders Weihe   
  VD 

   

Vår revisionsberättelse har lämnats den 16 april 2015       
  

lars Olov Stéen håkan larsson    
Auktoriserad revisor Förtroendevald revisor
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Till föreningsstämman i Ideella Föreningen  

TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag, org.nr. 802003-4925 

Rapport om årsredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernre-

dovisningen för Ideella Föreningen TEKO, Sveriges Textil- och 

Modeföretag för år 2014. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar  
för årsredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 

för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som 

ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den 

interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören 

bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och 

koncernredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, 

vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorernas ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av 

vår revision. Granskningen har utförts enligt god revisionssed. 

För den auktoriserade revisorn innebär detta att han eller hon 

har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing 

och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att den 

auktoriserade revisorn följer yrkesetiska krav samt planerar och 

utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen  

inte innehåller väsentliga felaktigheter. 

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 

revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovis-

ningen och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder 

som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för 

väsent liga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror 

på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar 

revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta 

för hur föreningen upprättar årsredovisningen och koncern-

redovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma 

granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till 

omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om 

effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefat-

tar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovis-

ningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens 

uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den 

övergripande presentationen i årsredovisningen och koncern-

redovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 

och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Revisionsberättelse

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovis-

ningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en 

i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderföreningens 

och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2014 

och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt 

årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 

årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Rapport om andra krav enligt lagar och  
andra författningar samt stadgar
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även reviderat 

styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av Ideella 

Föreningen TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag för år 2014.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 

för förvaltningen.

Revisorernas ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om styrelsens 

och verkställande direktörens förvaltning på grundval av vår  

revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om förvaltningen har vi ut-

över vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 

granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen  

för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkstäl-

lande direktören har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig 

till försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet.  

Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har 

handlat i strid med föreningens stadgar.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 

och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden
Styrelseledamöterna och verkställande direktören har inte 

handlat i strid med föreningens stadgar. Vi tillstyrker att före-

ningsstämman beviljar styrelsens ledamöter och verkställande 

direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 16 april 2015      

Ernst & Young AB

  

Lars Olov Stéen Håkan Larsson 
Auktoriserad revisor Förtroendevald revisor
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TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag, Box 5510, 114 85 Stockholm, telefon 08-762 68 80, www.teko.se

TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag är den gemensamma 
bransch- och arbetsgivarorganisationen för svensk textil- och 
konfektionsindustri. Vi företräder branschen – nationellt och 
internationellt – i alla frågor av gemensamt intresse och infor-
merar kunder, leveran törer, media, all mänhet och offentlig 
sektor om den svenska teko näringen, dess företag och produk-
ter. En huvuduppgift är att ge service och infor  mation till med-
lemsföretagen.

Marknaden, EU, miljön, avtals om råden och arbetsrätt är 
kärnan i verksamheten.

Vi har ett nära sam ar bete med de nordiska systerorga nisa-    
 tio nerna.

Vårt kansli finns i Stockholm och vi har tio regionkontor 
spridda över landet. Vi är medlemmar i Svenskt Näringsliv och 
har en kanslisamverkan med Teknikföretagen.

TEKO, Swedish Textile and Clothing Industries’ Association is 
the joint branch and em ployers’ organization for the Swedish 
textile and clothing industry. We represent the sector – natio-
nally and internationally – in all questions of common interest. 
A main task is to supply information and to render service to our 
member companies. We also pro vide information to customers, 
suppliers, media, the public and government on the Swedish tex-
tile and clothing industry, its companies and its products.  

Market issues, the EU, the environ ment, wage contract areas 
and labour law are the core of our operations.

Our head office is in Stockholm and we have ten regional  
offices distributed over the country. We are members of the 
Confederation of Swedish Enterprise. We also have headoffice 
cooperation with the Association of Swedish Enginee ring  
Industries.




