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Vår bransch – en viktig resurs i samhället 

Tvätt- och textilservicebranschen är en samhällsviktig näring. Med cirka 300 aktiebolag och ett stort 

antal verksamheter i andra företagsformer samt med cirka 5 000 medarbetare omsatte branschen 

drygt fem miljarder kronor under 2017. Bakom den omsättningen gömmer sig ett systematiskt 

kvalitetsarbete som bidrar till att samhällsverksamheter, företag och privatpersoner kan upprätthålla 

en god hygien. De flesta tänker inte alltid på det, men när du går på restaurang eller sover i en 

hotellsäng är det branschens tjänster som gör att du kan äta och sova gott. Om du hamnar på sjukhus 

eller om din mor flyttar till ett äldreboende, är våra medlemmars tjänster en avgörande del i ett 

kritiskt hygienarbete.   

Som branschorganisation välkomnar Sveriges Tvätteriförbund alla medlemmar oavsett ägande, såväl 

landsting/region, stat, kommun, stora internationella koncerner och familjeägda verksamheter. 

Senaste medlem är Kriminalvården Tvätteriet Skogome. 

Sveriges Tvätteriförbunds ledord Kompetens, Kvalitet, Miljö och Samhällsansvar kan sammanfattas i 

att hållbarhet är en kärnfråga för den svenska textilservicebranschen, där förbundet tagit på sig den 

viktiga uppgiften att stötta medlemsföretagen i hållbarhetsarbetet.  

Sveriges Tvätteriförbund stödjer FN:s initiativ Global Compact och därmed dess tio grundprinciper 

inom områdena mänskliga rättigheter, miljö och anti-korruption. Under 2018 presenterades 

förbundets första Communication of Engagement. Där beskrivs Tvätteriförbundets konkreta arbete 

för ökad respekt för mänskliga rättigheter, arbetares villkor, miljö och anti-korruption. 

Sammanställningen visar att förbundets hållbarhetsarbete ger konkreta resultat, t.ex. genom ökat 

fokus på arbetsmiljöfrågor i den årliga auktorisationsenkäten, dialog med Naturvårdsverket i olika 

frågor samt fortsatt samarbete med Skatteverket för att förebygga oegentligheter inom 

skatteområdet.  

Genom att välja ut ett antal indikatorer och årligen följa och offentliggöra utvecklingen av dessa i vår 

hållbarhetsrapport skapar vi en ökad kännedom om hur branschen utvecklas och ett underlag för hur 

förbundet på bästa sätt kan stötta ett ständigt pågående förbättringsarbete.  

Sveriges Tvätteriförbunds hållbarhetsrapport 2018 är den fjärde i ordningen. Rapporten visar bland 

annat att allt fler medlemsföretag väljer att investera i produktion av förnybar energi genom solceller 

och biobränslen. Uppföljningen visar även att många företag inom branschen redan idag har någon 

typ av policy som anger verksamhetens hållning i sociala/etiska frågor, vilket visar på en allt större 

medvetenhet om vikten och värdet i hållbarhetsarbetet.  

Jan Kluge, Förbundsordförande 

Malmö, 5 november 2018 

 

Sveriges Tvätteriförbunds Hållbarhetsrapport 2018 är sammanställd av Klorofyll Miljökonsult, på uppdrag av 

Sveriges Tvätteriförbund. 
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Val av nyckeltal  

 

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

och som tillhandahålls från statliga myndigheter. 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. 

I slutet av 2017 fanns det 168 arbetsställen som var registrerade som industri- och 

institutionstvätterier. Merparten (72 %) av dessa arbetsställen är små, med färre än 20 anställda.  

Antalet arbetsställen som var registrerade som konsumenttvätterier uppgick i slutet av 2017 till 438 

stycken. Detta är en ökning med drygt 2 % sedan 2016. Nästan samtliga (99 %) av dessa arbetsställen 

har färre än 20 anställda.  

Tabell 1 Antal arbetsställen per antal anställda. 

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

Industri- och institutionstvätterier 44 40 17 20 45 2 168 

Konsumenttvätterier 190 189 37 13 9 0 438 

 

 

Figur 1 Arbetsställen inom tvätt- och textilservicebranschen fördelat per antal anställda, per november 2017.  

1.2 Skapande av arbetstillfällen 

Tvätt- och textilservicebranschen är en bransch med 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 43 % av de anställda år 2016 (senast 

tillgängliga statistik). Asien, Europa exklusive Norden samt Afrika är de regioner som är mest 

välrepresenterade bland anställda inom branschen.  
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Inom tvätt- och textilservicebranschen är kraven på avancerade kunskaper i svenska ofta begränsade.  

Branschen är därför en viktig pusselbit i introduktionen av personer med utländsk bakgrund på den 

svenska arbetsmarknaden.  

Antalet arbetstillfällen inom branschen ökade med 14 % under perioden 2013 till 2017. Under 2017 

sågs en ökning med drygt 1 % jämfört med året innan. Statistiken avser antalet helårsanställda, alla 

yrkesgrupper, i branschens aktiebolag. 

 

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

1.3 Bolagsskatt 

Svenska aktiebolag får varje år betala 22 % av den vinst de gör i bolagsskatt. Under 2016 (senast 

tillgängliga data från SCB) betalade svenska tvätterier drivna som aktiebolag mer än 104 Mkr i 

bolagsskatt. Detta utgör finansiering av hela 1005 grundskoleelevers skolgång samma år1. 

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

Typ 2013 2014 2015 2016 

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

Konsumenttvätterier 7,6 8,1 14,6 8,5 

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

*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).  



Sida 5 
 

2. MILJÖ 

 

SCB följer kontinuerligt utsläppen till luft från det svenska näringslivet; sammanställning Utsläpp till 

luft efter näringsgren och ämne för näringsgrenarna S94–T98. Tvätterinäringen tillhör den större 

gruppen ”Annan serviceverksamhet och förvärvsarbete i hushåll m.m.” och denna indelning gör att 

det är svårt att dra direkta paralleller mellan utvecklingen inom detta område och tvätterinäringens 

miljöarbete. Någon mer fingradig uppföljning görs dock inte av SCB, vilket gör att dessa värden 

presenteras här. 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.  

 

Statistiken visar att utsläppen av en rad ämnen med negativ miljöpåverkan minskat stadigt under de 

senaste åren. Detta gäller främst kolmonoxid och ammoniak som minskat med nära 40 respektive 

50 % sedan 2012. Även utsläppen av flyktiga organiska ämnen (NMVOC) och metan samt kväveoxider 

(NOx) har minskat betydligt sedan 2012. Utsläppen av klimatgaser har minskat med ca 15 % sedan 

2012. Inom tvätterinäringen är den huvudsakliga anledningen till utsläppsminskningarna troligen en 

övergång från fossila till förnybara bränslen.  

 

 

Figur 3 Utsläpp till luft från branschsektorerna S94–T98 ”Annan serviceverksamhet och förvärvsarbete i hushåll m.m.”, dit 

tvätterinäringen hör.2 

En aktör som nyligen tagit ett stort steg för minskad klimatpåverkan är Örebro-Tvätt, som i 

samarbete med Biogas Öst konverterat sin panna från olja till biogas. Anläggningen minskade genom 

                                                           
2 Presenterade värden skiljer sig något från de som presenterades i föregående års hållbarhetsrapport, då SCB 
förbättrat sin fördelningsnyckel för uppvärmning av lokaler, vilket påverkar nära nog alla typer av utsläpp till 
luft. De procentuella jämförelserna över mätperioden har dock inte påverkats av detta då samtliga värden över 
perioden justerats.   
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sin satsning oljeförbrukningen med hela 100 kubikmeter per år, vilket motsvarar en minskning med 

nära 245 ton koldioxidekvivalenter per år.  

2.1. Miljöcertifieringar 

Ett antal olika miljöcertifieringar används av aktörer inom tvätteribranschen. I vissa fall är kriterierna 

specifika för tvätt- och textilservicebranschen, medan andra certifieringar är allmänna 

ledningssystem för att öka kontroll och prestanda kontinuerligt inom miljöområdet.  

- Miljöledningssystem ISO 14001 

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

lagar och regleringar. Kraven syftar till att garantera ett systematiskt arbete med miljöfrågor och inte 

miljöprestandan 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. Enligt detta register var 27 företag inom 

tvätt- och textilservicebranschen certifierade enligt ISO 14001 vid slutet av 2018. Av dessa är samtliga 

utom sex medlemmar i Sveriges Tvätteriförbund.  

Forslunds Tvätt* 

Limatvätten AB* 

KåPi Tvät AB* 

Lindbytvätten* 

Storsjö Tvätt* 

Skräddarens*  

Tvättjänst Stockolm*  

Vithalatvätten* 

Kemiska Tvätten i Eskilstuna AB 

Lindbytvätten AB* 

Märstatvätten AB* 

Per Möllers Tvätt AB* 

Torsvikstvättten AB 

Tvättgruppen i Sverige AB 

Tvättservice AB 

Bergslagens Mattleasing AB 

Miljöservice Syd AB 

Tvätteriet Alingsås* 

Kemisk Tvättindustri Sverige AB*  

TvNo Textilservice AB*  

Tvättstället AB*  

Skånetvätt och Transport*  

CWS-Boco Sweden AB*  

Berendsen Textil Service AB* 

HR Björkmans entrémattor* 

Textilia Textilservice AB* 

Comforta (Lindström Group)* 

 

* Medlemmar i Sveriges Tvätteriförbund.  

http://www.isoregistret.se/foretag/norrk%c3%b6ping/tvno-textilservice-ab
http://www.isoregistret.se/foretag/karlskoga/tv%c3%a4ttst%c3%a4llet-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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- 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 2018 erhållit EMAS-certifiering. Av dessa tillhör ett företag tvätt- och 

textilservicebranschen (Hr Björkmans Entrémattor).  

- Svanen 

Svanen har i dagsläget två olika certifieringskriterier inom tvätt- och textilservicebranschen: kriterier 

för textilservice samt för alternativ kemtvätt.  

 

Kriterierna för textilservice (075 Textilservice, version 4, juni 2018) uppdaterades under året och 

innehåller nu bland annat krav kring åtgärder för att minska kassering av textilier samt retur av 

plastavfall som används vid transport.  

 

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 dagsläget (oktober 2018) innehar 18 

organisationer med totalt 31 anläggningar Svanens certifiering för textilservice i Sverige:  

 

• 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, Sandby* 

• CWS-boco Sweden AB, Stockholm* 

• CWS-boco Sweden AB, Varberg* 

• Forslunds Tvätt AB, Västerås* 

• Göteborgs Tvätt & Textilleasing AB* 

• Initial Sverige AB, Järfälla* 

• Initial Sverige AB, Staffanstorp* 

• JD Tvätten AB, Umeå* 

• Kemiska Tvätten i Eskilstuna AB 

• KåPI Tvätt AB, Bengtsfors* 

• Lima Tvätten AB* 

• Lindbytvätten AB, Borgholm* 

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=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=5844
http://www.svanen.se/Hitta-produkter/Produktsok/Produkt/?productID=5834
http://www.svanen.se/Hitta-produkter/Produktsok/Produkt/?productID=5841
http://www.svanen.se/Hitta-produkter/Produktsok/Produkt/?productID=16256
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=5837
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• Märstatvätten AB* 

• Storsjö Tvätt AB* 

• Textilia Tvätt & Textilservice AB, Göteborg* 

• Textilia Tvätt & Textilservice AB, Rimbo* 

• Textilia Tvätt & Textilservice AB, Örebro* 

• Torsvikstvätten AB 

• Tvättjänst Stockholm AB* 

• Tvättservice i Helsingborg AB 

• Vithalatvätten AB* 

 

* Medlemmar i Sveriges Tvätteriförbund. 

Detta gör att vi inte ser några förändringar jämfört med antalet Svanenmärkta företag inom 

branschen under 2017. Av de Svanenmärkta tvätterierna är samtliga utom tre även medlemmar i 

Sveriges Tvätteriförbund. 

 

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

processen. I dagsläget (oktober 2018) 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.  

 

- TRSA Clean Green certification 

 

En av den amerikanska tvätteribranschen, Textile Rental Services Association (TRSA), framtagen 

miljöcertifiering, som främst består 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) per oktober 2018. 

 

2.2. Förnybar energi 

I Sveriges Tvätteriförbunds auktorisationsenkät 2018 gjordes en uppföljning av andelen förnybar 

energi som används bland förbundets medlemmar. Svaren visar att hela tolv medlemmar använder 

sig av 100 % förnybar el inom sin verksamhet. Detta kan jämföras med fyra företag år 2016 (vilket var 

första året som frågan ingick i auktorisationsenkäten).  

Många medlemsföretag anger även att de producerar egen energi från förnybara källor. I första hand 

handlar det om biogas, pellets eller flis som används för ångproduktion. Tre anläggningar har 

investerat i solceller. Fanhultstvätten, Sahlins på Österlen AB och Hr Björkmans Entrémattor AB och 

de producerar gemensamt ca 175 MWh solel årligen. Detta är ungefär lika mycket el som årligen 

används för hushållsel i 70 genomsnittliga svenska lägenheter.3 

                                                           
3 Antaget 2 500 kWh/lägenhet och år, baserat på data från E.ON, 2016, www.eon.se/normalforbrukning. 

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=5847
http://www.svanen.se/Hitta-produkter/Produktsok/Produkt/?productID=16286
http://www.svanen.se/Hitta-produkter/Produktsok/Produkt/?productID=34087
http://www.svanen.se/Hitta-produkter/Produktsok/Produkt/?productID=16292
http://www.svanen.se/Hitta-produkter/Produktsok/Produkt/?productID=5851
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3. ARBETSMILJÖ 

3.1. Arbetsolyckor och arbetssjukdomar 

Arbetsolyckor (med efterföljande sjukfrånvaro) och arbetssjukdomar sammanställs årligen av 

Arbetsmiljöverket, som också presenterar information kring vad som orsakat olyckan/sjukdomen. 

 

Statistik för åren 2010–2017 visar att antalet olyckor inom industri- och institutionstvätterier minskat 

något under de senaste två åren. Under 2017 noterades 62 olyckor inom dessa verksamheter. För 

konsumenttvättar har antalet ökat något och sex olyckor registrerades under 2017. Bland industri- 

och institutionstvättar var fordonsolyckor den vanligaste orsaken under perioden. Under de senaste 

åren har även antalet feltramp och överbelastningar ökat något. Sett i relation till den totala 

mängden arbetskraft inom branschen ligger antalet olyckor på mellan 0,9 och 2,0 % under hela 

perioden.  

 

 

Figur 4 Antal arbetsolyckor per år inom konsumenttvätt samt industri- och institutionstvätt. Figuren visar även det 

sammantagna antalet arbetsolyckor som andel av det totala antalet arbetstagare inom dessa båda områden. 

Tillgänglig statistik för åren 2010–2017 visar att antalet arbetssjukdomar inom industri- och 

institutionstvätterier ligger mellan 10 och 31 stycken per år under perioden med en viss nedgång 

under de senaste åren. För konsumenttvättar har endast ett fall noterats per år under perioden 

2010–2017. Sett i relation till den totala mängden medarbetare inom branschen ligger antalet 

registrerade arbetssjukdomar på under 1 % under hela perioden. Ergonomiska belastningsskador är 

den vanligaste orsaken och utgjorde mellan 80 och 96 % av de årliga arbetssjukdomarna inom 

segmentet industri- och institutionstvätterier (86 % under 2017) och 100 % av arbetssjukdomarna 

bland konsumenttvättarna. 
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Figur 5 Antal arbetssjukdomar per år inom konsumenttvätt samt industri- och institutionstvätt, samt arbetssjukdomar totalt 

som andel av det totala antalet arbetstagare inom dessa båda områden. 

3.2. Certifierat systematiskt arbetsmiljöarbete – OHSAS 18001 

Certifieringen visar att företagen arbetar aktivt för att ha en bra arbetsmiljö. För att kunna bli 

arbetsmiljöcertifierad granskar ett ackrediterat certifieringsorgan att det i verksamheten finns ett 

ledningssystem för planering, genomförande, uppföljning och förbättring av arbetsmiljöarbetet. I 

Sverige är det föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 och/eller det europeiska 

kravdokumentet OHSAS 18001 som ska uppfyllas för att erhålla arbetsmiljöcertifiering. Vilka företag 

som har certifiering enligt SIS OHSAS 18001:2007 eller AFS 2001:1 anges av siten Certifiering.nu. 12 

företag inom tvätt- och textilservicebranschen innehar certifieringen (oktober 2018). Samtliga är 

medlemmar i Sveriges Tvätteriförbund.  

Certifierade företag:  

• Lindbytvätten AB 

• Skånetvätt och Transport 

• Berendsen Textil Service AB 

• Textilia AB 

• Forslunds Tvätt 

• Limatvätten AB 

• KåPi Tvät AB 

• Storsjö Tvätt 

• Vithalatvätten 

• Skräddarens 

• Tvättjänst Stockolm 

• CWS-Boco Sweden 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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4. KONSUMENTFRÅGOR 

4.1. Anmälningar till Konsumentverket 

Antalet anmälningar till Konsumentverket sammanställs kontinuerligt i Konsumentverkets diarium. 

Enligt registret kom det under 2017 in endast en anmälning mot ett företag inom tvätt- och 

textilservicebranschen. Fallet gäller en långvarig tvist kring en fastsydd brosch i kemtvätt. Det 

anmälda företaget är medlem i Sveriges Tvätteriförbund. Parterna har haft olika uppfattningar i 

ärendet som nu är reglerat genom att ersättning är utbetald till kunden från företagets sida. 

4.2. Anmälningar till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) 

ARN sammanställer varje år anmälningar gjorda av privatpersoner gentemot företag. Jämfört med 

2012 ligger antalet anmälningar år 2017 lågt. Samtidigt sågs en ökning under 2017 jämfört med åren 

dessförinnan. Andelen anmälningar som får bifall av ARN, det vill säga där myndigheten ger 

konsumenten rätt gentemot företaget, har dock minskat och låg under 2017 på endast 37 %. ARN 

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

givit. Statistiken visar att andelen fall där företag följt ARNs råd generellt sett är mycket hög. Under 

perioden 2012–2017 har den konstant legat över 85 %. Under första delen av 2017 låg följsamheten 

på 86 %. Att följa ARN:s rekommendationer är sedan länge ett krav för alla Tvätteriförbundets 

medlemmar. Detta kontrolleras även i förbundets årliga auktorisationskontroll.  

 

Figur 6 Antal anmälningar till ARN, andel anmälningar där ARN bifallit klaganden samt andel företag som efterföljt ARN:s 

rekommendationer. 
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5. KVALITET 

5.1. Kvalitetsledningssystem 

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

Certifiering.nu. Enligt detta register var 25 tvätterier certifierade enligt ISO 9001 vid slutet av 2018. 

Av dessa är samtliga utom sex medlemmar i Sveriges Tvätteriförbund.  

• Kemiska Tvätten i Eskilstuna AB 

• Lindbytvätten AB* 

• Märstatvätten AB* 

• Per Möllers Tvätt AB* 

• Torsvikstvättten AB 

• Tvättgruppen i Sverige AB 

• Tvättservice AB 

• Bergslagens Mattleasing AB 

• Miljöservice Syd AB 

• Tvätteriet Alingsås* 

• Kemisk Tvättindustri Sverige AB*  

• TvNo Textilservice AB*  

• Tvättstället AB*  

• Skånetvätt och Transport*  

• CWS-Boco Sweden AB*  

• Berendsen Textil Service AB* 

• Textilia Textilservice AB* 

• Comforta (Lindström Group)* 

• Forslunds Tvätt* 

• Limatvätten AB* 

• KåPi Tvät AB* 

• Storsjö Tvätt* 

• Vithalatvätten* 

• Skräddarens*  

• Tvättjänst Stockolm*  

 

* 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 standarden på branschen i landet genom kurser, konferenser och information 

- Se till medlemmarnas gemensamma intressen 

 

http://www.isoregistret.se/foretag/norrk%c3%b6ping/tvno-textilservice-ab
http://www.isoregistret.se/foretag/karlskoga/tv%c3%a4ttst%c3%a4llet-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 75 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 kontroll av verksamhetens 

agerande i förhållande till:  

- Miljöpåverkan 

- Arbetsmiljö 

- Hygien 

- Socialt ansvarstagande 

- Kontakt med myndigheter  

- Kvalitet 

- Konsumentkontakt 

Några av de punkter som kontrolleras i auktoriseringskontrollen är  

- Att kemikalier 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 gott 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 ÅF.  

6. AKTIVT CSR-ARBETE  

Många företag inom tvätt- och textilservicebranschen har ett starkt samhällsengagemang. I 

förbundets auktorisationsenkät kunde medlemsföretagen ange om de har någon 

CSR/hållbarhetspolicy som innefattar sociala frågor, värdeprogram eller liknande dokument som 

anger verksamhetens hållning i sociala/etiska frågor. Resultaten visar att hela 47 % av 

medlemsföretagen har sådana dokument. Detta är en tydlig indikation på att branschen redan nu 

kommit långt i dessa frågor.  

Aktivt arbete för ökad social hållbarhet kan även ta sig uttryck i sponsring av lokala idrottsföreningar, 

deltagande i ungdomssatsningar, engagemang i internationella CSR-initiativ, samarbeten med 

frivilligorganisationer eller donationer till hjälporganisationer. Varje år lyfter Sveriges Tvätteriförbund 

några av alla de goda exempel som finns inom branschen genom en kort presentation i den årliga 

hållbarhetsrapporten.  

Det svenska företaget Solvatten har tagit fram en innovativ lösning för att rena vatten på ett effektivt 

och billigt sätt. Tekniken har stora potentialer att rädda liv i utvecklingsländer. Rikstvätt stödjer detta 

sociala företag i ett projekt i Marsabit, norra Kenya. Där förser Rikstvätt hälsoinrättningar med 

Solvatten så att sjuka människor som söker vård ska få tillgång till rent vatten.  
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Under våren 2018 nådde TvNo målet att vara 100 % fossilfria. Övergången till biobränsle i fordon 

påbörjades redan 2009. Sedan 2012 används pellets för ångproduktion. 2018 kunde bränslet i 

reservpannan, som används vid sträng kyla och avbrott i pelletspannan, bytas ut till biogasol. Innan 

övergången till förnyelsebara bränslen släppte TvNo ut årligen ca 2 600 ton CO2-ekv. 

Många företag i tvätt- och textilservicebranschen är också engagerade för återbruk och återvinning 

av textil. 

Berendsen samarbetar med modeföretaget Cheap Monday i Re:Textile, ett forskningsprojekt som 

drivs av Textilhögskolan i Borås, i att ta fram en helt ny kollektion baserad på använda arbetsplagg. 

C/O Cheap Monday kollektionen finns till försäljning på Cheap Mondays hemsida och hos utvalda 

återförsäljare. 

I oktober 2018 offentliggjorde Textilia att de investerar i fortsatt utveckling av Re:newcells process, 

där textilavfall av bomull och andra cellulosafibrer används som råvara för att producera en 

biologiskt nedbrytbar massa som kan förädlas till viskos och lyocell. Genom detta stöttar Textilia 

utvecklingen av kommersiella processer för kemisk textilåtervinning.  

Sedan tidigare finns ett etablerat samarbete mellan Comforta (Lindström Group) och barnmärket 

Stormie Poodle. Stormie Poodle tillverkar barnkläder av återvunna frottéprodukter och lakan som 

använts på hotell i Lettland och en del av textilierna skänks till ett lokalt barnhem. 
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7. 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. 
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. 
 
Sveriges Tvätteriförbund presenterar vartannat år en Communication of Engagement där vi berättar 
om hur vi och våra medlemmar arbetar med dessa frågor. Denna offentliggörs via förbundets 
hemsida samt via Global Compacts hemsida.  
 
För mer information om Global Compact se www.unglobalcompact.org 

8. TIDIGARE HÅLLBARHETSRAPPORTER 

Sveriges Tvätteriförbunds publicerar årligen en hållbarhetsrapport med uppföljning av de 
nyckelindikatorer som presenterats ovan. Tidigare rapporter presenteras på 
www.tvatteriforbundet.se.  
 
 

https://www.tvatteriforbundet.se/wp-content/uploads/2018/01/COP_Global-Compact-20180101_2CLEAN-1.pdf
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/77351-Sveriges-Tvatteriforbund#cop
https://www.unglobalcompact.org/
http://www.tvatteriforbundet.se/
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