
Verksamhetspolicy 
Sveriges Tvätteriförbund
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Inledning
Den professionella tvätt- och textilservicebranschen vill vara en del av det hållbara samhället 
genom att med sin verksamhet motverka klimatförändringar och överkonsumtion. De tjänster 
branschen erbjuder innebär att användningen av textilier optimeras, att miljöbelastningen vid tvätt 
minimeras och att behovet av lokalvård minskar. Branschen erbjuder ett mer hållbart alternativ till 
engångsartiklar och tvätt av arbetskläder i hemmet eller på arbetsplatsen.

I och med att professionella auktoriserade tvätt- och textilserviceföretag ofta ansvarar för hela 
textilens livscykel finns förutsättningarna och incitamenten att se till att de håller länge, lagas vid 
behov, och att de efter användning tas om hand och återvinns.

Vårt mål
Sveriges Tvätteriförbund är den svenska tvätterinäringens branschorganisation och representerar 
medlemmar inom både kemtvätt och industriell tvätt. Vi strävar efter att bidra till ett social hållbart 
samhälle. Vi tror på och verkar för allas möjligheter och motsätter oss alla former av diskrimine-
ring. Vi ser mångfald som en styrka.

Sveriges Tvätteriförbund arbetar för en ständig förbättring och förebyggande av negativ klimat- 
och miljöpåverkan. Vi tror på resursoptimering, källsortering, energieffektivisering, minskad för-
brukning av vatten och kemikalier samt en övergång till förnybara energikällor som möjligheter för 
att ständigt minska branschens klimatavtryck. 

Dessa mål gäller både från förbundets interna verksamhet och aktiviteter samt från tvätteri- och 
textilservicebranschen i stort.

Vår verksamhetspolicy
Denna policy ersätter tidigare Hållbarhetspolicy och gäller för all verksamhet som bedrivs inom 
och som arrangeras av Sveriges Tvätteriförbund. Policyn följs upp via löpande redovisning till 
styrelsen.

Utöver att Tvätteriförbundet i sin interna verksamhet bidrar till ett hållbart samhälle agerar förbun-
det för att medlemmarna bedriver sina verksamheter på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt 
hållbart sätt. Detta överensstämmer med vår övergripande uppgift som är att leverera största nytta 
till medlemmarna och därmed bidra till att förbättra villkoren för att driva verksamhet inom tvätt- 
och textilservice. 

Genom att aktivt stödja medlemmar i ett förbättringsarbete strävar Tvätteriförbundet efter att  
minska energiförbrukning, minimera klimatpåverkan, minska avfallsuppkomst och öka resurseffek-
tiviteten. Vi verkar aktivt för att varje medlemsföretag ska utarbeta tydliga miljöprogram. 
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Vår strategi
Vår verksamhet bygger på våra kärnvärden: Lyhörda, Engagerade, Närvarande och Tydliga.  
Dessa värden utgör grunden för allt vi gör. 

Global Compact
Sveriges Tvätteriförbund är anslutet till FN:s Global Compact. Det innebär att förbundet ställer sig 
bakom Global Compacts tio grundprinciper kring mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och 
korruption och bedriver ett aktivt och systematiskt arbete för ständig förbättring i förhållande till 
dessa.

T-märket
Samtliga medlemmar i Sveriges Tvätteriförbund får använda sig av T-märket. Det är en tydlig 
kvalitetsmärkning och innebär att våra tvätterier, efter godkänd auktorisationskontroll, uppfyller 
alla våra krav på yrkesmässig kunskap, god företagsamhet och effektivt resursutnyttjande. Därför 
kan vi alltid garantera att T-märkta tvätterier besitter bästa möjliga förutsättningar för en kvalitativ 
verksamhet med hög servicegrad.

Etiska regler
Våra etiska regler ska vara ett tydligt moraliskt stöd för våra medlemsföretag och deras  
medarbetare.

Utbildning
I samarbete med marknadens aktörer ger vi våra medlemmar möjligheten till att finna utbildnings-
möjligheter och kunskapsutbyten, så att de bättre kan möta ökade krav från myndigheter, kunder 
och medarbetare samt proaktivt bidra till ett hållbart samhälle.

Vårt ekonomiska ansvar
Sveriges Tvätteriförbund ska följa de lagar, bestämmelser och föreskrifter som gäller för verksam-
heten. Inom verksamheten råder nolltolerans mot all korruption.

Vårt samhällsansvar
Tvätteriförbundet ska vara aktivt där vi med begränsade resurser kan göra skillnad. Prioriterade 
områden är de med anknytning till branschen och branschens medarbetare, aktiviteter för  
ungdomar och studerande.

Vår kvalitet
Arbete ska utföras med omsorg och utifrån ett kvalitetstänkande. Då kansliet består av en person 
är styrelsen och inte minst ordförande viktiga bollplank. För verksamhetens utveckling är erfaren-
hetsutbyte, utbildning och kompetensutveckling viktiga insatser.
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Våra leverantörer
Våra samarbetspartner ska väljas med omsorg och leva upp till våra ambitioner för hållbarhet, 
kvalitet och tillförlitlighet. Vi ska bygga långsiktiga relationer med våra leverantörer för att utveckla 
gemensamma hållbarhetsmål och säkra en resurseffektiv kedja.

Vårt sociala ansvar och arbetsmiljö
Tvätteriförbundet och dess kansli ska med god marginal uppfylla gällande lagstiftning, föreskrifter 
och andra krav på arbetsmiljö samt de olika riktlinjer inom miljöområdet som upprättas av Svenskt 
Näringsliv och Coor.

Förbundet ska verka för att diskriminering inte förekommer. Ingen ska diskrimineras på̊ grund av 
kön, ålder, nationalitet, ras, religion, socialt eller etniskt ursprung, funktionshinder, sexuell lägg-
ning, politisk åsikt eller fackanslutning. Tvärtom ska vi arbeta för mångfald och jämställdhet och 
värna om goda arbetsförhållanden.

Lokaler och arbetsplatser
Förbundskansliet hyr ett kontorsrum på Svenskt Näringslivs kontor i Malmö samt del i externa 
förråd. I övrigt används gemensamma ytor hos Svenskt Näringsliv. Kontorsservice och inköp sköts 
av Coor. För dessa funktioner ställer vi krav liksom vi gör på övriga leverantörer.

Arbetsplatser ska vara ergonomiskt utformade och det ska finnas goda möjligheter för gäster, 
medlemmar, konferensdeltagare och medarbetare att kunna arbeta, tillgodogöra sig information 
och ha en aktiv dialog.

Våra transporter
Transporter generellt ska om möjligt undvikas om de går att ersätta med exempelvis digital  
kommunikation och godstransporter ska i mesta möjliga mån samordnas.

Nödvändiga persontransporter ska företrädesvis ske kollektivt – tåg, buss och tunnelbana, och 
miljöbästa alternativ prioriteras. Avtal med SJ ska finnas och i övrigt enklast möjliga biljettlösningar 
med exempelvis Skånetrafiken och SL. Då kollektivtrafik av tidsmässiga och/eller praktiska skäl 
inte är möjlig att använda ska transportslagets utsläpp klimatkompenseras.

Vid de konferenser som Sveriges Tvätteriförbund arrangerar ska transportkraven beaktas för att 
minimera deltagarnas resor och möjliggöra resa med kollektivtrafik. 



5

Våra miljö och klimatåtgärder
Miljö- och klimatpåverkan ska beaktas i all vår verksamhet.

Konferenser och möten
Konferensanläggningarnas miljö- och klimatarbete ska utgöra ett viktigt urvalskriterium.

Energianvändning
Armaturer med LED, lysrör och lågenergilampor ska väljas vid byte av befintlig belysning.

Närvarostyrning bör installeras för belysning och för värme i de fall det är möjligt.

Samtliga arbetsutrymmen ska utrustas med en grenkontakt med strömbrytare för dator, bildskärm, 
laddare av olika slag samt för skrivbordsbelysningen. Strömmen ska brytas vid arbetsdagens slut 
varje dag.

Val av produkter
Kontorsmaterial och maskiner ska väljas med beaktande av produkternas miljöpåverkan utifrån 
ett livscykelperspektiv. Kontorsmaskiner ska ges återkommande service med syftet att säkra en 
energisnål drift. Tonerkassetter för återvinning bör väljas före icke återvinningsbara kassetter.

Avfallshantering
Allt använt kontorsmaterial källsorteras. Miljöfarligt avfall som glödlampor, batterier, lysrör och 
lågenergilampor eller produkter som innehåller miljöfarliga ämnen samt uttjänta apparater och 
elskrot/kablar lämnas i Coors miljörum.

Vår kommunikation
Sveriges Tvätteriförbunds verksamhetspolicy kommuniceras och är tillgänglig på förbundets 
webbplats. 

Fokus i vår kommunikation ska ligga på elektronisk information via e-post, webbplats och 
sociala medier.

Årlig hållbarhetsrapport
Förbundet ger årligen ut en hållbarhetsrapport som följer utvecklingen inom branschen generellt 
och bland Tvätteriförbundets medlemmar specifikt.

Årligt hållbarhetspris
I samband med årsmötet ska ett hållbarhetspris utdelas för förtjänstfull insats inom  
hållbarhet för tvätterinäringen.
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Informationsansvarig
Sveriges Tvätteriförbund

Förbundsdirektör
Daniel Kärrholt
040-685 14 00
070-511 36 85

daniel@tvatteriforbundet.se

tvatteriforbundet.se
kemtvätt.se 

textilservicebranschen.se


