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2020 – ett år då samverkan varit viktigare än någonsin 

2020 går till historien som ett mycket ovanligt år. Hur pandemin kommer att påverka världen i längden 

vet vi ännu inte. Vi vet dock att den för Sveriges Tvätteriförbund har inneburit omfattande 

kommunikation mot regeringen, med syfte att visa på hur även textilservicebranschen indirekt påverkas 

av de restriktioner kring resor, sammankomster, kultur- och sportevenemang som satts in för att 

bromsa smittspridningen. Att även textilservicebranschen får del av stöd som riktas till drabbade 

branscher är därmed högst rimligt. Händelser som denna visar på vikten av en bransch som trots 

inbördes konkurrens, håller ihop när stormen blåser. Vi ser förbi våra olikheter och fokuserar på 

gemensamma angelägenheter.  

I spåren av pandemin har det även väckts frågor kring användningen av engångsmaterial som ett mer 

hygieniskt alternativ till textilier. I sådana lägen är det viktigt att kunna hålla flera tankar i huvudet 

samtidigt. Vid sidan om pandemin är klimatfrågan fortfarande en ödesfråga. Den cirkulära affärsmodell 

som är grunden för textilservicebranschens verksamhet är ett fantastiskt exempel på hur vi måste röra 

oss mot en tjänstefierad konsumtion för att leva inom planetens gränser. Att gå ifrån cirkulära modeller 

till linjära, och därmed en ökande resursanvändning och avfallsgenerering, är därför inte ett alternativ. 

Istället säkerställer vi våra högt ställda hygienkrav och kommunicerar detta till marknaden.  

2020 har även präglats av fortsatt diskussion kring möjligheter och förutsättningar för integration i det 

svenska samhället och på den svenska arbetsmarknaden. Den statistik som sammanställs i årets 

hållbarhetsrapport visar tydligt att textilservicebranschen är en viktig kugge i detta sammanhang. Sedan 

2014 har andelen utlandsfödda inom branschens största yrkesgrupp ökat med 10 %-enheter och idag 

uppgår andelen till 49 %. En anställning inom textilservicebranschen har ofta inneburit enormt mycket 

för den enskilde individen och dess familj – materiellt, men även socialt och psykiskt.  

Årets hållbarhetsrapport visar tydligt på det stora samhällsansvar som textilservicebranschen tar. Med 

ca 450 arbetsställen i olika företagsformer och ca 5 000 medarbetare omsatte branschen närmare 5,7 

miljarder kronor under 2019. Som branschorganisation välkomnar Sveriges Tvätteriförbund alla 

medlemmar, oavsett ägande – såväl region, stat, kommun, stora internationella koncerner och 

familjeägda verksamheter. 

Sveriges Tvätteriförbunds hållbarhetsrapport 2020 är den sjunde i ordningen. Genom att välja ut ett 

antal indikatorer och årligen följa upp och offentliggöra utvecklingen inom dessa i vår hållbarhets-

rapport, skapar vi en ökad kännedom om hur branschen utvecklas och ett underlag för hur förbundet 

framåt kan stötta medlemmarna i ett ständigt förbättringsarbete.  

Sveriges Tvätteriförbund stödjer FN:s initiativ Global Compact och dess 10 principer inom mänskliga 

rättigheter, arbete, miljö och anti-korruption. Detta konkretiseras bland annat genom förbundets 

samarbete med Skatteverket för att förebygga oegentligheter, nolltolerans mot diskriminering och 

granskning av medlemmarnas miljö- och arbetsmiljöarbete i den årliga auktoriseringskontrollen. 

Jan Kluge, Förbundsordförande Malmö december 2020 



 

Sida 1 
 

Innehåll 

1. BIDRAG TILL SAMHÄLLSEKONOMIN 3 

1.1 Antal arbetsställen 3 

1.2 Skapande av arbetstillfällen 4 

1.3 Bolagsskatt 5 

2. MILJÖ 6 

2.1. Miljöcertifieringar 7 

2.2. Förnybar energi 9 

3. ARBETSMILJÖ 9 

3.1. Arbetsolyckor och arbetssjukdomar 9 

3.2. Certifierat systematiskt arbetsmiljöarbete 10 

4. KONSUMENTFRÅGOR 11 

4.1. Anmälningar till Konsumentverket 11 

4.2. Anmälningar till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) 11 

5. KVALITET 12 

5.1. Kvalitetsledningssystem 12 

5.2 T-MÄRKNING 12 

6. TEXTILSERVICEBRANSCHENS AKTIVA CSR- OCH MILJÖARBETE 13 

7. SVERIGES TVÄTTERIFÖRBUNDS HÅLLBARHETSPRIS 15 

8. TIDIGARE HÅLLBARHETSRAPPORTER 16 

9. FN:s GLOBAL COMPACT 16 

 

 

  



 

Sida 2 
 

Val av nyckeltal  

 

De nyckeltal som presenteras i denna rapport har begränsats till sådana uppgifter som är offentliga och 

som tillhandahålls från statliga myndigheter eller välbetrodda, opartiska organisationer. Utöver dessa 

innehåller årets rapport även ytterligare nyckeltal, baserade på data från den webbenkät som bildar 

basen för Sveriges Tvätteriförbunds årliga auktorisationskontroll. Dessa uppgifter visar dock endast data 

för Tvätteriförbundets medlemmar, medan övriga nyckeltal är baserade på data från hela branschen.  
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1. BIDRAG TILL SAMHÄLLSEKONOMIN 

1.1 Antal arbetsställen 

Ett arbetsställe är en adress, fastighet eller grupp av fastigheter där ett företag bedriver verksamhet. 

Företag som finns på flera orter eller har flera anläggningar har därför ett flertal arbetsställen. 

2019 fanns det 118 arbetsställen som var registrerade som industri- och institutionstvätterier. 

Merparten (86 %) av dessa arbetsställen har färre än 20 anställda.  

Antalet arbetsställen som var registrerade som konsumenttvätterier uppgick i slutet av 2019 till 333 

stycken. Hela 98 % av dessa arbetsställen har färre än 20 anställda. 32 % är egenföretagare utan 

anställda.  

Tabell 1 Antal arbetsställen per antal anställda vid slutet av 2019. 

 
<1 1–4 5–9 10–19 20–199 >200 Totalt 

Industri- och institutionstvätterier 47 40 10 8 10 3 118 

Konsumenttvätterier 108 176 29 12 8 0 333 

 

  

Figur 1 Arbetsställen inom tvätt- och textilservicebranschen fördelat per antal anställda, i november 2019.  
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1.2 Skapande av arbetstillfällen 

Antalet arbetstillfällen inom branschen ökade med 20 % under perioden 2013 till 2019. Under 2019 sågs 

en ökning med 2,3 % jämfört med året innan. Statistiken avser antalet helårsanställda, alla 

yrkesgrupper, i branschens aktiebolag. 

 

 

Figur 2 Antalet helårsanställda, alla yrkesgrupper, i branschens aktiebolag. 

Tvätt- och textilservicebranschen är en bransch med mycket goda förutsättningar att erbjuda människor 

ett första inträde på arbetsmarknaden. Inom yrkesgruppen ”maskinoperatörer, blekning, färgning och 

tvättning (8151)”, som inkluderar en stor del av de som arbetar inom branschen (både som 

egenföretagare och anställda), var andelen utlandsfödda 49 % av de anställda år 2018 (senast 

tillgängliga statistik). Detta innebär att andelen ökat med 10 procentandelar sedan 2014. En 

kombination av pensionsavgångar och ökat tillträde till arbetsmarknaden bland de många som kom till 

Sverige under hösten 2015 och 2016 är en trolig förklaring till detta.  

Personer födda i Asien utgör den största gruppen och utgör drygt 50 % av alla utlandsfödda. Personer 

födda i Europa exklusive Norden utgjorde år 2018 25 % av alla utlandsfödda i branschen. Andelen 

personer födda i Afrika har ökat under de senaste åren och utgjorde år 2018 14 % av alla utlandsfödda i 

branschen.  

Statistiken avspeglar tydligt den viktiga roll som tvätt- och textilservicebranschen har för integrationen 

av utlandsfödda. Inom branschen är kraven på avancerade kunskaper i svenska i många fall relativt 

begränsade, vilket möjliggör arbete och anställning under tiden som språkkunskaperna utvecklas. 

Branschen utgör därmed en mycket viktig pusselbit i introduktionen av personer med utländsk bakgrund 

på den svenska arbetsmarknaden.  
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Figur 3 Andel utlandsfödda och födda i Sverige bland maskinoperatörer, den absolut största yrkeskategorin inom branschen. 

1.3 Bolagsskatt 

Svenska aktiebolag fick fram till år 2018 betala 22 % av vinsten i bolagsskatt. Under 2017 (senast 

tillgängliga data från SCB) betalade svenska tvätterier drivna som aktiebolag nära 90 Mkr i bolagsskatt. 

Detta utgör finansiering av ca 860 grundskoleelevers skolgång samma år1. 

Tabell 2 Bolagsskatt per år och typ av tvätteri (Mkr). 

Typ 2013 2014 2015 2016 2017 

Industri- och institutionstvätterier 82,2 59,4 98,0 95,6 79,5 

Konsumenttvätterier 7,6 8,1 14,6 8,5 9,6 

Totalt* 89,7 67,4 112,6 104,1 89,1 

*Totalsumman kan skilja sig något från de sammanlagda delsummorna pga avrundningar. 

 

  

 
1 Grundskolan kostade i genomsnitt 103 600 kr per elev och år 2016 (Skolverket (skolutveckling/statistik), 2018).  
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2. MILJÖ 

 

SCB följer kontinuerligt utsläppen till luft från det svenska näringslivet i ”Utsläpp till luft efter 

näringsgren och ämne”. Tvätterinäringen tillhör gruppen ”Annan serviceverksamhet och förvärvsarbete i 

hushåll m.m.” (näringsgrenarna S94–T98). Till gruppen ”Annan serviceverksamhet” hör även hår- och 

skönhetsvård/kroppsvård, begravningsverksamhet, intresseorganisationer/trossamfund, samt 

reparationstjänster. Till gruppen ”Förvärvsarbete i hushåll” hör t.ex. catering, barnpassning, hemtjänst 

etc. Flertalet branscher inom denna grupp är därför av en karaktär som skiljer sig från tvätt- och 

textilservicebranschen, där främst uppvärmning av varmvatten är drivande inom utsläppsområdet. Trots 

att den grova indelningen i SCB:s utsläppsstatistik gör det svårt att dra direkta paralleller mellan 

statistiken och tvätterinäringens miljöarbete, är det troligt att den i hög utsträckning återger en relevant 

bild av utvecklingen.  

 

Statistiken visar, som under de senaste åren, att utsläppen av en rad ämnen minskat stadigt. 

Emissionerna av växthusgaser har enligt statistiken minskat med hela 25 % sedan 2012. För första 

gången uppgick växthusgasutsläppen år 2019 från detta branschsegment till mindre än 10 000 ton 

CO2ekv. Inom tvätterinäringen är den huvudsakliga anledningen till utsläppsminskningarna att fler och 

fler företag går från fossila till förnybara bränslen. Vid konvertering är det inte ovanligt att fast 

biobränsle används, t.ex. pellets. Fast biobränsle kan ge upphov till högre utsläpp av NMVOC (non-

methane volotile organic compunds) och partiklar jämfört med t.ex. gasol. Även svavel förekommer i 

biobränsle och skapar svaveldioxid vid förbränning Detta kan vara anledningen till att utsläppen av dessa 

ämnen inte minskat på samma sätt som växthusgasemissionerna under de senaste åren.  

 

 

Figur 3 Utsläpp till luft från branschsektorerna ”Annan serviceverksamhet och förvärvsarbete i hushåll m.m.”.2 

 
2 SCB uppdaterar kontinuerligt antaganden kring bränslemixen för uppvärmning av lokaler, vilket påverkar hela 

tidsserien. Därför kan värden som presenteras här inte jämföras med de som presenterats i tidigare rapporter.  
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2.1. Miljöcertifieringar 

Ett antal olika miljöcertifieringar används av aktörerna i den svenska tvätt- och textilservicebranschen. 

Det handlar dels om allmänna certifieringar av miljöledningssystem, som syftar till att skapa kontroll och 

rutiner som kontinuerligt förbättrar organisationens miljöprestanda, dels om vissa certifieringar som är 

specifika för tvätt- och textilservicebranschen.  

- Miljöledningssystem ISO 14001 

ISO 14001 innehåller en rad krav både kring det interna miljöarbetet och i relation till omvärldens lagar 

och regleringar. Certifieringen är generell och kan användas av alla branscher. Kraven syftar till att 

garantera ett systematiskt arbete med miljöfrågor och det finns inga absoluta krav kring miljöprestanda 

i sig. Genom den senaste revideringen (ISO 14001:2015) ska även ett livscykelperspektiv appliceras, 

systematisk hantering av risker kopplade till miljöledningssystemet ska finnas och miljöaspekter ska 

beaktas vid inköp av varor och tjänster. Information om antalet i Sverige certifierade företag kan 

erhållas via siten Certifiering.nu.  

Tvätteriet Alingsås* 

KTI Sverige *  

TvNo Textilservice AB*  

Skånetvätt och Transport*  

CWS-boco Sweden AB*  

Berendsen Textil Service AB (Elis)* 

HR Björkmans Entrémattor* 

Textilia Textilservice AB* 

Comforta (Lindström Group)* 

Miljöservice Syd AB 

Forslunds Tvätt/ Rikstvätt Västerås* 

Limatvätten AB/Rikstvätt Lima* 

KåPi Tvätt AB/Rikstvätt Bengtsfors* 

Lindbytvätten AB/Rikstvätt Öland * 

Storsjö Tvätt/Rikstvätt Östersund* 

Tvättjänst Stockholm*  

Vithalatvätten/Rikstvätt Vetlanda* 

Kemiska Tvätten i Eskilstuna AB 

Märstatvätten AB* 

Tvättservice i Helsingborg AB 

* Medlemmar i Sveriges Tvätteriförbund. 

- EMAS (Miljöledningssystem) 

EMAS är en del av EU-kommissionens övergripande miljöpolitik. Syftet med systemet är att ge 

ett verktyg till företag och andra organisationer att utvärdera, rapportera och förbättra sin 

miljöprestanda. EMAS baseras på ISO 14001, men kräver även upprättande av en årlig miljöredovisning 

som också offentliggörs. Rapporteringen sker i förhållande till ett antal kärnindikatorer som är relevanta 

i de flesta verksamheter. Enligt siten Certifiering.nu har 35 svenska företag i oktober 2019, erhållit 

EMAS-certifiering. Av dessa tillhör ett företag tvätt- och textilservicebranschen (Hr Björkmans 

Entrémattor).  

- Svanen 

http://www.isoregistret.se/foretag/norrk%c3%b6ping/tvno-textilservice-ab
http://www.isoregistret.se/foretag/kristianstad/sk%c3%a5netv%c3%a4tt-och-transport
http://www.isoregistret.se/foretag/skara/cws-boco-sweden-ab
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Svanen har i dagsläget två olika certifieringskriterier inom tvätt- och textilservicebranschen: kriterier för 

textilservice samt för alternativ kemtvätt. Licens kan beviljas enskilda produktionsenheter eller flera 

enheter som ingår i en kedja eller koncern. Varje enhet måste dock uppfylla kraven. Detta innebär att 

anläggningarna lever upp till krav ställda i relation till energi- och vattenanvändning samt utsläpp av 

klimatgaser, användning av tvättkemikalier, textilier, transporter, utsläpp mm. I november 2020 innehar 

följande organisationer Svanencertifiering för textilservice i Sverige (enligt www.svanen.se):  

 

• Berendsen Textil Service AB, Arlöv* 

• Berendsen Textil Service AB, Eskilstuna* 

• Berendsen Textil Service AB, Fristad* 

• Berendsen Textil Service AB, Ockelbo* 

• Berendsen Textil Service AB, Torup* 

• Berendsen Textil Service AB, Vara* 

• Berendsen Textil Service AB, Vaggeryd* 

• Berendsen Textil Service AB, Limhamn* 

• Berendsen Textil Service AB, Veddesta* 

• Bröderna Fraimans Industritvätteri AB, Bålsta* 

• CWS-boco Sweden AB, Järfälla* 

• CWS-boco Sweden AB, Norrköping* 

• CWS-boco Sweden AB, Sandby* 

• CWS-boco Sweden AB, Stockholm* 

• CWS-boco Sweden AB, Varberg* 

• CWS-boco Sweden AB, Staffanstorp* 

• Forslunds Tvätt AB/Rikstvätt Västerås* 

• Kemiska Tvätten i Eskilstuna AB 

• KåPI Tvätt AB/Rikstvätt, Bengtsfors* 

• KTI Sverige AB* 

• Lima Tvätten AB/Rikstvätt Lima* 

• Lindbytvätten AB/Rikstvätt Öland * 

• Märstatvätten AB* 

• Per Möllers Tvätt AB* 

• Storsjö Tvätt AB/Rikstvätt Östersund* 

• Södra Vanadistvätten AB* 

• Torsvikstvätten AB* 

• Tvättservice i Helsingborg AB 

• Textilia Tvätt & Textilservice AB, Rimbo* 

• Textilia Tvätt & Textilservice AB, Örebro* 

•  Vithalatvätten/Rikstvätt Vetlanda* 

 

* Medlemmar i Sveriges Tvätteriförbund. 

Svanens kriterier för alternativ kemtvätt tillåter inte användning av organiska lösningsmedel i processen. 

I november 2020 har ett svenskt företag erhållit denna licens (KTI Skandinavien AB, Alternativ kemtvätt). 

I detta fall används koldioxid i tvättprocessen. Även detta företag är medlem i Sveriges Tvätteriförbund. 

 

 

 

http://www.svanen.se/Hitta-produkter/Produktsok/Produkt/?productID=23421
http://www.svanen.se/Hitta-produkter/Produktsok/Produkt/?productID=23421
http://www.svanen.se/Hitta-produkter/Produktsok/Produkt/?productID=23421
http://www.svanen.se/Hitta-produkter/Produktsok/Produkt/?productID=16384
http://www.svanen.se/Hitta-produkter/Produktsok/Produkt/?productID=5845
http://www.svanen.se/Hitta-produkter/Produktsok/Produkt/?productID=16255
http://www.svanen.se/Hitta-produkter/Produktsok/Produkt/?productID=16255
http://www.svanen.se/Hitta-produkter/Produktsok/Produkt/?productID=16255
http://www.svanen.se/Hitta-produkter/Produktsok/Produkt/?productID=16255
http://www.svanen.se/Hitta-produkter/Produktsok/Produkt/?productID=5840
http://www.svanen.se/Hitta-produkter/Produktsok/Produkt/?productID=5840
http://www.svanen.se/Hitta-produkter/Produktsok/Produkt/?productID=5840
http://www.svanen.se/Hitta-produkter/Produktsok/Produkt/?productID=5838
http://www.svanen.se/Hitta-produkter/Produktsok/Produkt/?productID=5836
http://www.svanen.se/Hitta-produkter/Produktsok/Produkt/?productID=5848
http://www.svanen.se/Hitta-produkter/Produktsok/Produkt/?productID=5849
http://www.svanen.se/Hitta-produkter/Produktsok/Produkt/?productID=5839
http://www.svanen.se/Hitta-produkter/Produktsok/Produkt/?productID=5850
http://www.svanen.se/Hitta-produkter/Produktsok/Produkt/?productID=5846
http://www.svanen.se/Hitta-produkter/Produktsok/Produkt/?productID=5852
http://www.svanen.se/Hitta-produkter/Produktsok/Produkt/?productID=5847
http://www.svanen.se/Hitta-produkter/Produktsok/Produkt/?productID=16286
http://www.svanen.se/Hitta-produkter/Produktsok/Produkt/?productID=5851
http://www.svanen.se/Hitta-produkter/Produktsok/Produkt/?productID=5851
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- TRSA Clean Green certification 

 

Denna miljöcertifiering är framtagen av den amerikanska tvätteribranschen, Textile Rental Services 

Association (TRSA). Certifieringsgrunden består främst av två övergripande målsättningar inom energi- 

respektive vattenanvändning. Dessutom ska ett antal Best Management Practice efterlevas. Ett svenskt 

företag är certifierat enligt detta system (Hr Björkmans Entrémattor AB) i november 2020.  

2.2. Förnybar energi 

Sveriges Tvätteriförbunds auktorisationsenkät följer årligen upp andelen förnybar energi som används 

bland förbundets medlemmar. Svaren visar på en konstant ökande andel fossilfri energi i branschen. Det 

är i huvudsak förnybar el som används, där en stor mängd medlemsföretag anger att de använder 100% 

förnybar el inom verksamheten.  

Enkäten visar även på ett stadigt ökande intresse för övergång från fossila bränslen för t.ex. 

ångproduktion, torktumlare och uppvärmning av lokaler. Förnybar fjärrvärme, pellets och biogas 

ersätter fossila energibärare i allt högre utsträckning. Sammantaget visar detta på en bransch som tar 

ett stort ansvar för en övergång till en energianvändning som krävs för att nå svenska och 

internationella målsättningar inom klimatområdet.  

Några exempel på anläggningar som kommit långt är Berendsens (Elis) anläggningar i Arlöv och 

Helsingborg liksom Hr Björkman där de använder 100% fossilfri el samt biogas. Vid CWS-bocos 

anläggning i Skara konverteras befintlig panna till bioolja under 2020. Vid flera anläggningar, bland 

annat Södra Vanadistvätten i Tumba, Limatvätten i Malung, Forslunds Tvätt AB i Västerås, TvNo i 

Norrköping, Tvättjänst i Norsborg, JD Tvätten i Umeå, CWS i Arlandastad, Fredriksbergstvätten, KåPi 

Tvätt i Bengtsfors, Vithalatvätten i Vetlanda och Storsjötvätt i Östersund används idag till övervägande 

del pellets för att täcka energibehovet för t.ex. ångproduktion.  

3. ARBETSMILJÖ 

3.1. Arbetsolyckor och arbetssjukdomar 

Arbetsolyckor (med efterföljande sjukfrånvaro) och arbetssjukdomar sammanställs årligen av 

Arbetsmiljöverket, som också presenterar information om orsaken bakom olyckan/sjukdomen. 

 

Statistik för åren 2015–2019 visar att antalet olyckor inom industri- och institutionstvätterier legat 

relativt stabilt under de senaste fem åren. Under 2019 noterades 75 olyckor inom dessa verksamheter 

och flertalet kan hänföras till lyft/vridrörelser, följt av fall (utan höjdskillnader). För konsumenttvättar 

har antalet olyckor också legat relativt stabilt under de senaste åren, med två olyckor registrerade under 

2019.  
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Figur 4 Antal arbetsolyckor per år inom konsumenttvätt samt industri- och institutionstvätt, enligt data som inrapporterats till 

och sammanställts av Arbetsmiljöverket.  

3.2. Certifierat systematiskt arbetsmiljöarbete  

Sedan tidigare är ett antal tvätterier certifierade enligt den europeiska standarden OHSAS 18001:2007 

som specificerar kraven för uppbyggnad av ett ledningssystem för arbetsmiljö. Under 2018 lanserades 

ISO 45001:2018, den första internationella standarden för ledningssystem för arbetsmiljö. Den största 

skillnaden mellan denna nya standard och OHSAS 18001 är att även leverantörernas arbetsmiljöarbete 

kommer att inkluderas i det systematiska arbetsmiljöarbetet i den nya standarden.  

ISO 45001:2018 följer samma struktur som ISO 9001 och ISO 14001 och kommer att ersätta OHSAS 

18001 över en treårsperiod. Detta innebär att företag som tidigare varit certifierade enligt OHSAS 18001 

kommer att växla över till ISO 45001:2018 vid olika tidpunkter. Vi kommer därför under en period att 

redovisa certifieringar både enligt OHSAS 18001 och ISO 45001.  

Vilka företag som har certifiering enligt SIS OHSAS 18001:2007 och ISO 45001 anges bland annat av siten 

Certifiering.nu. Där framgår exempelvis vilka organisationer inom tvätt- och textilservicebranschen som 

innehar någon av dessa båda certifieringar i november 2020. Samtliga är medlemmar i Sveriges 

Tvätteriförbund.  

Certifierade företag:  

• Lindbytvätten AB/Rikstvätt Öland 

• Skånetvätt och Transport 

• Berendsen Textil Service AB 

• Textilia AB 

• Forslunds Tvätt/Rikstvätt Västerås 

• Limatvätten AB/Rikstvätt Lima 

• KåPi Tvätt/Rikstvätt Bengtsfors AB 

• Storsjötvätt AB/ Rikstvätt Östersund 

• Vithalatvätten/Rikstvätt Vetlanda 

• Tvättjänst Stockolm AB 
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http://www.av.se/arbetsmiljocertifierade/?siteID=40419
http://www.av.se/arbetsmiljocertifierade/?siteID=52581
http://www.av.se/arbetsmiljocertifierade/?siteID=49905
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• CWS-boco Sweden AB 

• KTI Sverige AB 

4. KONSUMENTFRÅGOR 

4.1. Anmälningar till Konsumentverket 

Antalet anmälningar till Konsumentverket sammanställs kontinuerligt i Konsumentverkets diarium. 

Enligt detta har några anmälningar mot företag i textilservicebranschen inte inkommit under 2018.  

4.2. Anmälningar till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) 

ARN sammanställer varje år anmälningar gjorda av privatpersoner gentemot företag. Antalet 

anmälningar under 2019 var återigen lägre än föregående år. Andelen anmälningar som får bifall av 

ARN, det vill säga där myndigheten ger konsumenten rätt gentemot företaget, låg på samma nivå som 

föregående år, 46 % under 2019. Detta följer trenden under de fem senaste åren, då andelen bifall ligger 

på ca 50 % av det totala antalet anmälningar.  

 

Figur 5 Antal anmälningar till ARN, andel anmälningar där ARN bifallit klaganden samt andel företag som efterföljt ARN:s 

rekommendationer. 

ARN följer även upp ärendena och hur det anmälda företaget hanterar den rekommendation som ARN 

givit. Statistiken visar att andelen fall där företag följt ARN:s råd generellt sett är mycket hög – 78 % 

under 2019. Att följa ARN:s rekommendationer är sedan länge ett krav för alla Tvätteriförbundets 

medlemmar. Efterlevnaden kontrolleras i förbundets årliga auktorisationskontroll.  
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5. KVALITET 

5.1. Kvalitetsledningssystem 

Antal företag som certifierats genom ISO 9001 (Kvalitetscertifieringssystem) finns tillgängligt genom 

Certifiering.nu. 24 tvätterier var certifierade enligt ISO 9001 vid slutet av 2018. Av dessa är samtliga 

utom fem medlemmar i Sveriges Tvätteriförbund.  

• Kemiska Tvätten i Eskilstuna AB 

• Lindbytvätten AB/Rikstvätt Öland*  

• Märstatvätten AB*  

• Per Möllers Tvätt AB* 

• Tvättservice i Helsingborg AB 

• Miljöservice Syd AB 

• Tvätteriet Alingsås* 

• KTI Sverige AB* 

• TvNo Textilservice AB*  

• Skånetvätt och Transport*  

• CWS-boco Sweden AB*  

• Berendsen Textil Service AB* 

• Textilia Textilservice AB* 

• Comforta (Lindström Group)* 

• Forslunds Tvätt/Rikstvätt Västerås* 

• Limatvätten AB/Rikstvätt Lima* 

• KåPi Tvätt AB/Rikstvätt Bengtsfors* 

• Skogome Tvätteri* 

• Storsjö Tvätt/Rikstvätt Östersund* 

• Vithalatvätten/Rikstvätt Vetlanda* 

• Tvättjänst Stockholm*  

• Hr Björkmans Entrémattor* 

• Mälardalens Entrémattservice 

• Tvättstället Hygienbutik AB* 

* Medlemmar i Sveriges Tvätteriförbund.  

5.2 T-MÄRKNING 

Sveriges Tvätteriförbund är en branschorganisation för den svenska tvätt- och textilservicebranschen. 

Medlemsorganisationen är politiskt obunden, ej fackligt avtalsslutande och arbetar för att främja svensk 

tvätterinäring genom att: 

- Bevaka tvätt- och textilservicebranschens näringspolitiska intressen 

- Verka för en utökad marknad för medlemmarna 

- Höja kunskapsläget inom branschen genom kurser, konferenser och information inom områden 

som miljö, arbetsmiljö, kvalitet mm. 

- Se till medlemmarnas gemensamma intressen 

 

http://www.isoregistret.se/foretag/norrk%c3%b6ping/tvno-textilservice-ab
http://www.isoregistret.se/foretag/kristianstad/sk%c3%a5netv%c3%a4tt-och-transport
http://www.isoregistret.se/foretag/skara/cws-boco-sweden-ab
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Förbundet har i dag ca 65 auktoriserade medlemsföretag. En viktig del inom förbundets verksamhet är 

en årlig kvalitetskontroll av medlemmar som infördes redan 1957. Endast auktoriserade medlemmar 

erhåller förbundets T-märke. Auktorisationsprocessen består av en säkerställning av verksamhetens 

agerande i förhållande till:  

- Miljöpåverkan 

- Arbetsmiljö 

- Hygien 

- Socialt ansvarstagande 

- Kontakt med myndigheter  

- Kvalitet 

- Konsumentkontakt 

Några av de punkter som säkerställs i auktoriseringskontrollen är  

- Att verksamheten har ett gott hygienarbete med väl kända rutiner och regler för personalen 

- Att tvättade persedlar klarar mikrobiologiska kontroller 

- Att tvättkemikalier hanteras på ett ansvarsfullt sätt för att minimera risk för spridning till miljön 

- Att utsläpp av perkloretylen från kemtvätt understiger Naturvårdsverkets gränsvärden 

- Att rutiner för fullgott arbetsmiljöarbete finns 

- Att avfall källsorteras och hanteras enligt gällande regelverk 

- Att verksamheten lever upp till Skatteverkets regler kring personalliggare och kassaregister 

- Att konsumentverkets beslut efterlevs vid fall av anmälningar 

Auktoriseringen består av ca 70 enkätfrågor som följs upp genom stickkontroller och laboratorieanalyser 

hos cirka 15 % av förbundets medlemmar årligen. Auktorisationskontrollen utförs av ENSUCON.  

6. TEXTILSERVICEBRANSCHENS AKTIVA CSR- OCH MILJÖARBETE  

Tvätt- och textilservicebranschen har ett starkt samhällsengagemang. Sveriges Tvätteriförbund sponsrar 

Malmö FF i Samhället och IF Brommapojkarna (BP). Många av förbundets medlemmar visar också på 

stort samhällsengagemang genom att stötta lokala idrottsföreningar och andra ideella organisationer. 

Här berättar vi om några av dessa samarbeten:  

 

Textilia prisar hållbara innovationer 

Textilia delar varje år ut ett hållbarhetsstipendium till företag/personer som bidragit till att göra 

branschen mer hållbar. 2020 gick priset till Vividye som tagit fram en unik färg för tryck av logor och 

mönster på textilier. Vividye AB:s produkt är designad för att underlätta borttagningen av färg på 

textilier utan att skada materialets fibrer, genom användning av Vividyes unika tvättmedel när färgen 

ska tas bort. Detta underlättar både återbruk och återvinning av textilier och därmed möjligheterna för 

ökad cirkularitet inom branschen.  

 

Berendsen först i Sverige med certifiering mot FN:s globala mål 

Berendsen, som ingår i Elis-koncernen, certifierades som första svenska företag i september 2020 mot 

FN:s globala mål för hållbar utveckling. Certifieringen innebär en tredjepartgranskning genom Bureau 
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Veritas och verifiering av hur textiltjänsteleverantören integrerat de 17 hållbarhetsmålen i sin 

verksamhet.  

 

CWS-boco hjälper hemlösa genom Stadsmissionen 

CWS-bocos samhällsengagemang syns både på nationell och lokal nivå. På nationell nivå sponsras KRIS 

(Kriminellas Revansch i Samhället), LIONS och PRO. På ett lokalt plan stöttar CWS t.ex. Göteborgs 

stadsmission med sängkläder samt ett antal lokala idrottsföreningar.  

 

TvNo och Tvättjänst Stockholm – företag med stort hjärta 

TvNo i Norrköping och Tvättjänst Stockholm är två exempel på företag som tydligt visar på stort 

samhällsengagemang. TvNo stöttar flera ideella organisationer, såsom Barncancerfonden, Bris, Unicef 

och Städa Sverige, och är även Cancerfondens Rosa Företagsvän 2020. Tvättjänst Stockholm stöttar 

både Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) samt Aktiv Skola.  

 

Lokala tvätterier stöttar lokala idrottsföreningar 

Många tvätterier är engagerade sponsorer till det lokala idrottslivet. Några exempel är Lindbytvätten i 

Borgholm, Hr Björkmans Entrémattor i Malmö, A Kembaren i Falkenberg, Örebro-Tvätt, Vic Självkem i 

Visby, A-Kemtvätten, JD Tvätten i Umeå, Ystads Kemiska Tvätt, Lima Tvätten i Malung, Neptunitvätten i 

Saltsjöbaden, Fanhultstvätten och Staffanstorps Städ- och Kemtvätt. Tillsammans gör de varje år en 

viktig insats för det lokala idrottslivet genom att stötta svenska ungdomar och elitidrottare genom att 

stötta t.ex. fotbolls- och ishockeyföreningar.  

 

Uppcyklade arbetskläder får ett nytt liv 

När Sophiahemmets arbetskläder behövde bytas ut väcktes idén att använda de utrangerade textilierna 

till nya produkter. Tillsammans med företaget Stormie Poodle har Textilia tillverkat nya värmande västar 

till personalen av textilier som annars skulle ha gått till förbränning. Samarbetet har tillkommit inom 

ramen för projektet ”Cirkulära tvätterier” som är finansierat av Vinnova, och ett av flera exempel på hur 

textilservicebranschen engagerar sig för att minska textilavfall och behovet av jungfruliga textilfibrer.  

 

Textilföretag i samarbete med tvätterier skapar möjlighet för fullständig cirkuläritet  

De ledande producenterna och leverantörerna av hotelltextilier i Europa, Danska Beirholm Væverier och 

tyska/nederländska Dibella, har inlett ett cirkulärt samarbete med tvätteribranschen och svenska 

Reused Remade. I Europa kasseras årligen mängder av hotellakan som på grund av slitage inte längre 

kan användas i hotellens verksamhet. Tvätterierna har en unik roll i att kanalisera textilavfallet till 

Reused Remade som up-cyklar hotellakan till klimatsmarta tygpåsar för vardagligt bruk. Bland kunderna 

återfinns bl.a. Clas Ohlson, Ica och Systembolaget samt Edeka i Tyskland. Målsättningen för 2021 är att 

ta tillvara 300 ton hotellakan för att kunna svara upp mot våra kunders efterfrågan. 
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7. SVERIGES TVÄTTERIFÖRBUNDS HÅLLBARHETSPRIS 

Priset tilldelas den som gjort en förtjänstfull insats inom hållbarhet för tvätterinäringen. 
 

2020 
Jonas Olaison, Textilia och Lina K Wiles, 
Berendsen/Elis, för sitt enträgna arbete med 
miljö- och hållbarhetsfrågor som satt 
respektive företag och textilservicesektorn 
som helhet på kartan. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Mer information 
https://tvatteriforbundet.se/nyheter/tva-
inspiratorer-och-ledare-far-sveriges-
tvatteriforbunds-hallbarhetspris/ 
 
 

2019 
Schlemon Athoraya, Örebro-Tvätt och Kent 
Pettersson, KåPi Tvätt i Bengtsfors för att genom 
innovativa lösningar göra tvätterinäringen ännu mer 
klimatsmart.  
 

 
 
Mer information 
https://tvatteriforbundet.se/nyheter/hallbarhetspris
et-2019/ 

2018 
Carl Johan Björkman, Hr Björkmans 
Entrémattor AB, för sina insatser för ekologisk 
hållbarhet.  
 

 
 
Mer information 
https://tvatteriforbundet.se/nyheter/sveriges-
tvatteriforbund-utser-arets-
hallbarhetspristagare-och-belonar-
entreprenor-inom-malmedvetet-
utvecklingsarbete/ 

2017 
Pia Bergman, Ledare för Stora Branschgruppen 
Skatteverket, för sitt engagemang i att bidra till en 
just och likvärdig spelplan inom tvätterinäringen. 
 

 
 
Mer information 
https://tvatteriforbundet.se/nyheter/sveriges-
tvatteriforbund-delar-ut-arets-hallbarhetspris/ 
 

https://tvatteriforbundet.se/nyheter/tva-inspiratorer-och-ledare-far-sveriges-tvatteriforbunds-hallbarhetspris/
https://tvatteriforbundet.se/nyheter/tva-inspiratorer-och-ledare-far-sveriges-tvatteriforbunds-hallbarhetspris/
https://tvatteriforbundet.se/nyheter/tva-inspiratorer-och-ledare-far-sveriges-tvatteriforbunds-hallbarhetspris/
https://tvatteriforbundet.se/nyheter/hallbarhetspriset-2019/
https://tvatteriforbundet.se/nyheter/hallbarhetspriset-2019/
https://tvatteriforbundet.se/nyheter/sveriges-tvatteriforbund-utser-arets-hallbarhetspristagare-och-belonar-entreprenor-inom-malmedvetet-utvecklingsarbete/
https://tvatteriforbundet.se/nyheter/sveriges-tvatteriforbund-utser-arets-hallbarhetspristagare-och-belonar-entreprenor-inom-malmedvetet-utvecklingsarbete/
https://tvatteriforbundet.se/nyheter/sveriges-tvatteriforbund-utser-arets-hallbarhetspristagare-och-belonar-entreprenor-inom-malmedvetet-utvecklingsarbete/
https://tvatteriforbundet.se/nyheter/sveriges-tvatteriforbund-utser-arets-hallbarhetspristagare-och-belonar-entreprenor-inom-malmedvetet-utvecklingsarbete/
https://tvatteriforbundet.se/nyheter/sveriges-tvatteriforbund-utser-arets-hallbarhetspristagare-och-belonar-entreprenor-inom-malmedvetet-utvecklingsarbete/
https://tvatteriforbundet.se/nyheter/sveriges-tvatteriforbund-delar-ut-arets-hallbarhetspris/
https://tvatteriforbundet.se/nyheter/sveriges-tvatteriforbund-delar-ut-arets-hallbarhetspris/
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8. TIDIGARE HÅLLBARHETSRAPPORTER 

Sveriges Tvätteriförbunds publicerar årligen en hållbarhetsrapport med uppföljning av de 
nyckelindikatorer som presenterats ovan.  

9. FN:s GLOBAL COMPACT 

Sedan 2016 är Sveriges Tvätteriförbund anslutet till FN:s Global Compact. Det innebär att förbundet 
ställer sig bakom Global Compacts tio grundprinciper och bedriver ett aktivt och systematiskt arbete för 
ständig förbättring i förhållande till dessa.  
 

FN:S GLOBAL COMPACTS TIO GRUNDPRINCIPER 

- MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER 
Stödja och respektera skyddet för internationella mänskliga rättigheter inom den sfär som företaget kan 
påverka. 
Försäkra sig om att företaget inte är delaktigt i brott mot mänskliga rättigheter. 
 

- ARBETE 
Upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till kollektiva förhandlingar. 
Avskaffa alla former av tvångsarbete. 
Avskaffa barnarbete. 
Avskaffa diskriminering vid anställning och yrkesutövning. 
 

- MILJÖ 
Stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker. 
Ta initiativ till och främja ett större ansvarstagande för miljön. 
Uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik. 
 

- KORRUPTION 
Motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Denna rapport görs i samarbete med Beirholms Væverier A/S 
 


