
  

 

Verksamhetsberättelse 
SVERIGES TVÄTTERIFÖRBUND 2017 

Bild: Erik Gunnarsson, Bild & Kultur AB  



2 



3 

Professionella och auktoriserade företag 

Sveriges Tvätteriförbund driver ett kontinuerligt arbete för 

en kvalitativ och konkurrenskraftig tvätterinäring. Alla med-

lemmar är auktoriserade med det klassiska T-märket, vilket 

innebär att tvätterierna uppfyller de kriterier som krävs för 

att garantera en kvalitativ verksamhet med god service och 

starkt socialt ansvarstagande. 

Öka tillväxten 

Vårt uppdrag omfattar att genom utbildning och information 

bidra till en ökad tillväxt i marknaden och därigenom främja 

tvätterinäringen i Sverige. 

Viktig bransch 

Våra medlemsföretag med närmare 5 000 medarbetare  

bidrar till att näringsliv och offentlig verksamhet fungerar.  

Vi är en viktig instegsbransch som anställer många unga, 

många utan färdig utbildning och många som är utlandsföd-

da. Vår näring har ett högt socialt ansvarstagande. Vi ser vår 

mångfald som en styrka, och våra medarbetare som vår 

största potential. 
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T-märket är en stark och tydlig kvalitetsmärkning för professionella tvätterier. Det 

används vid upphandlingar och signalerar ett mervärde för kunden. 

SVERIGES 

TVÄTTERIFÖRBUND 
www.tvatteriforbundet.se 

www.textilservicebranschen.se 

Medlemmarna i Sveriges Tvätteriförbund är auktorise-

rade med T-märket. Det innebär att tvätterierna upp-

fyller kraven för att garantera en kvalitativ verksamhet 

med god service, integrerat miljöarbete och starkt 

socialt ansvarstagande. Varje år kontrollerar vi yrkes-

mässig kunskap, god företagsamhet, effektivt resurs-

utnyttjande och ett aktivt arbetsmiljöarbete. Vi tar 

även prover för analys ute på tvätterierna, både på 

 

 

 

 

tvättprocessens kvalitet och på utsläppshalter i pro-

cessvattnet. Kombinationen av olika aspekter i denna 

kontroll är unik och ger en klar riktning mot ett fort-

satt hållbarhetstänk inom branschen. Vi samarbetar 

med ÅF Infrastructure där Gustav Johansson ansvarar 

för att genomföra auktorisationskontrollen. Tillsam-

mans utvecklar vi T-märket. 

 

 

 

 

ÅF auktoriserar den professionella tvätterinäringen 

http://www.tvatteriforbundet.se/
http://www.textilservicebranschen.se/


5 

Vi fokuserar på utveckling 
2017 var ett speciellt år. Ute i den stora världen talade man mer om att bygga murar och bryta 
upp samarbeten än om att söka öppenhet och efterfråga en optimism för att göra världen lite 
bättre och säkrare. Vi kan väl hoppas på att 2018 blir ett år då demokrati, ärlighet och med-
mänsklighet återigen flyttar fram sina positioner. 

Till detta kommer respekt för varandra, något som i Tvätteriförbundet bland annat åskådliggörs 
genom vår code of conduct. Ingen form av diskriminering på grund av hudfärg, nationalitet,  
etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning, funktionshinder, kön eller ålder får ske. Detta ger vi 
också uttryck för genom vårt deltagande i FN:s Global Compact. 

Sett utifrån mitt första kalenderår som ordförande är jag nöjd med vår utveckling. Våra förbunds-
möten har varit välbesökta. Många spännande talare från branschen, akademin och fackföre-
ningsrörelsen likväl som första, andra och tredje statsmakten har intresserat, roat och utmanat 
oss. 

En uppmärksammad nyhet var förbundets och Christeyns nyinstiftade hållbarhetspris. Det kän-
des angeläget och bra att kunna tacka Pia Bergman, Skatteverket, för hennes oförtröttliga arbete 
för sund konkurrens. Pia valde att ge prissumman till Lions internationella arbete. 

Det är viktigt att vi hittar samarbeten för att tydligare kunna driva våra frågor. Vi har haft en 
mycket bra och tillfredsställande dialog med flera ledande beslutsfattare inom kommuner och 
SKL kring rimligheten av fria arbetskläder. Jag noterar med tillförsikt att Tvätt-Rut – möjligheten 
att inom RUT få lämna privat tvätt till en professionell verksamhet–  har varit snubblande nära att 
genomföras. Jag när en förhoppning om att Tvätt-Rut vid nästa utvidgning av RUT-tjänsterna änt-
ligen får inkluderas. Upp till 1 700 nya jobb kan därmed skapas enligt en ny undersökning. 

Om vi ska lyckas i vår övergripande strävan måste vi prioritera förbundets resurser. På vårt senas-
te styrelsemöte fattade vi därför beslut om att fokusera på att 

1) skapa bättre marknadsförutsättningar för industriell B2B-textilservice, bland annat genom 
Konkurrens på lika villkor 

2) skapa bättre marknadsförutsättningar för B2C-tvätterier, exempelvis genom Tvätt-Rut 

3) öka vikt och betydelse av en seriös auktorisationskontroll både inom B2B och B2C 

4) marknadsföra branschen både för B2B och B2C 

5) medlemsrekrytera: B2B, B2C och leverantörsmedlemmar. 

Inte minst auktorisationskontrollen är och förblir grundbulten i vår näring. Den ska vara dynamisk 
och uppdateras löpande. Samarbetet vi inlett med ÅF har börjat utmärkt. Det känns betryggande 
med en stark samarbetspartner för att driva utvecklingen av auktorisationskontrollen vidare. 

 

Med en förhoppning om ett framgångsrikt 2018 

Jan Kluge, Förbundsordförande 
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Många möjligheter för fortsatt 
framåtskridande 
Vi är en del av ett större sammanhang. Vårt internationella samarbete är viktigt för att kunna dra 
lärdom och låna idéer av varandra. Två goda exempel är vår imagefilm som våra brittiska kollegor 
tagit fram och de branschbilder vår tyska kollega arrangerade. Bilderna finns på hemsidan och 
kan användas av alla medlemmar. 

Ett projekt vi från svensk sida tagit initiativ till är ”Professional laundry service or On Premise 
Laundry (OPL) and home washing -What is more sustainable?”. Vi var tio internationella organisa-
tioner som var uppdragsgivare och resultatet finns tillgängligt på fyra språk. 

På nordisk nivå –  Norge och Danmark –  hade vi kansliavstämning i Malmö under 2017. Vi har 
börjat med konkreta samarbetsprojekt. Kansliet förresten – vi flyttade tillsammans med vår hy-
resvärd Svenskt Näringsliv under andra halva veckan i december och hittas numera några hundra 
meter bort på Navigationsgatan 1A. 

Året innehöll ingen mässresa men nu till hösten är det återigen samling på Fiera Milano och Ex-
podetergo. 

Ett annat mycket givande samarbete hade vi med Miljöbron, som förmedlar projekt i samarbete 
med högskola och universitet. Fem studenter inom kursen Strategisk marknadsföring vid Lunds 
Universitet undersökte marknadskännedomen om T-märket hos privatkunder och hur kännedo-
men ytterligare kan förbättras. 

Våra samarbetsklubbar Brommapojkarna och Malmö FF, där vi stöttar olika sociala projekt, vann 
dessutom sina respektive serier inom herrfotbollen. Nu kommer de att stöta ihop i Allsvenskan 
och dessutom i svenska cupen i år. Spännande. 

Robert Tyes bok ”Good Morning Poems for my wife” blev talarpresent vid höstmötet. 

Under året knöt vi goda förbindelser med Arbetsförmedlingen, som välkomnade ett närmare 
samarbete med våra medlemmar, och dessutom med Kriminalvården, där vi haft många syn-
punkter på hur marknadsbearbetning skett under åren. Ändock kunde vi mötas i en mycket kon-
struktiv dialog om det som vi är helt överens om – ett socialt hållbart samhälle där vi alla måste 
hjälpa till. 

Personligen är jag också mycket tacksam för ett allt närmare samarbete med våra leverantörs-
medlemmar kring våra möten och publikationer. Vi ska jobba vidare med detta. 

 

Vi är till för er. 

Allt gott för 2018 

Daniel Kärrholt, Förbundsdirektör 
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I logistiknavet Arlanda 

Mitt i det brusande flödet av resenärer från Arlan-

da C och olika flygdestinationer samlades vi för 

årsmöte på Clarion Hotel Arlanda Airport 

”Skandinaviens närmaste mötesplats.” Fantastis-

ka lokaler och verkligen mitt i smeten. Som vanligt 

ett utmärkt samarbete med Nordic Choice Hotels. 

Riksdagsmannen från Åstorp Per-Arne Håkansson 

lotsade oss med van hand genom årsmötet samt 

berättade om aktuella frågor inom Näringsutskot-

tet. Nyvalda ledamöter till styrelsen blev Jonny 

Hägerström och Fredrik Andersson.  

Anders Björcks meritlista är lång:  försvarsminis-

ter, riksdagens talman, landshövding mm. Anders 

gladde oss med en exposé över politik förr och 

nu. Jens Henriksson, statssekreterare under tre 

socialdemokratiska finansministrar, men nu VD 

och koncernchef Folksam, talade om förändring 

inom finans- och försäkringsmarknad.  

Tvätteriförbundet är sedan ett flertal år en aktiv 

part inom Gruppen för konkurrensneutralitet – 

den stora branschgruppen som innehåller repre-

sentanter från arbetstagar- och arbetsgivarorgani-

sationer, bransch- och intresseorganisationer 

samt myndigheter. Gruppen arbetar för lösningar 

som ska leda till ökad konkurrensneutralitet mel-

lan företag i Sverige. Pia Bergman, Skatteverket, 

är nationell samordnare och en eldsjäl. För sitt 

enastående arbete överraskades Pia med förbun-

dets Hållbarhetspris som utdelades för första 

gången. Detta i samarbete med Christeyns. Mer 

om detta på sid 10. 

En av våra ledande opinionsbildare: Widar  

Andersson, chefredaktör Folkbladet, resonerade 

kring den framtida politikutvecklingen. 

En mycket uppskattad medlemsförmån är Tvätt- 

och Textilserviceindex. Arkitekterna bakom:   

Stefan Pettersson och Jonas Jonsson, SCB, berät-

tade om bakgrund och möjligheter. Naturvårds-

verket har vi haft en tät dialog med under lång 

tid. Yvonne Augustsson gav oss intressanta in-

blickar i pågående projekt. 

Anna Saraiva, Miljökonsult ÅF, berättade om Auk-

torisationen 2.0. Stefan Bärlin från vår samarbets-

partner Brommapojkarna var bokad för att berät-

ta om deras sociala arbete. Han fick dock förhin-

der under dagen och istället kom Samir Sabri. Vi 

var nog alla oerhört påverkade av Samirs berättel-

se om sin uppväxt och vägen tillbaka.  

Sista föreläsaren var Ann Georgsson, ombudsman 

Kommunal, under ämnet Fria arbetskläder – äntli-

gen! En långvarig kamp där ändå resultat börjar 

skönjas.  

En härlig höstdag vid Kattegatt 

En av västkustens mest uppskattade konferensan-

läggningar –Falkenberg Strandbad– stod som värd 

för höstmötet. Detta koloniala palats, inspirerat 

av Ernest Hemingway, ligger mitt på Skrea Strand, 

och är ett av de finaste spa-hotellen i landet med 

en underbar sandstrand. En härligt frisk höstmor-

gon väntade deltagarna på höstmötet. Först att 

hälsa oss välkomna var Stig Agnåker, kommun- 

Nya framgångar och möjligheter under 2017 

Förre försvarsministern Anders Björck skildrade politik 

från förr och nu. 
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fullmäktiges vice ordförande. Efter inledande ord 

om Falkenberg ledde Stig det extra årsmötet. 

Jonas Larsson, forskare vid Textilhögskolan i 

Borås, berättade om projektet Retextile med fo-

kus på design av upplevelser, produkter och pro-

cesser för återanvändning av kläder och textilier.  

Efter Jonas kom Mona Mårtensson och Susanne 

Borgelius från Arbetsförmedlingen Skåne Väst för 

att prata samverkan och dialog för att öka möjlig-

heterna till en positiv arbetsmarknad och därmed 

ökad välfärd. Målsättningen är klar – att hitta en 

långvarig relation med Tvätteriförbundet, och att 

vi tillsammans kommer att skapa kloka och kvali-

tativa paketlösningar nu och framöver. 

Förmiddagen avslutades av vår nye auktorisa-

tionskontrollansvarige Gustav Johansson från 

ÅF Infrastructure som gick igenom miljö och håll-

barhet med fokus på affärsnytta. 

Efter lunch tog Anna Christiansson och Elisabeth 

Åberg, hållbarhetsspecialister på Upphandlings-

myndigheten, över och informerade om de håll-

barhetskriterier för tvätt- och textilservice och de 

arbetsrättsliga villkor som infördes 1 juni 2017. 

Stefan Öster, Öster Research, redogjorde för sin 

studie som visade på potentialen av 1 700 nya 

jobb genom att Rut-avdraget utvecklas till att 

även innefatta tvättjänster av professionella aktö-

rer. Avslutande föreläsare var Rasmus Ling, skat-

tepolitisk talesperson Miljöpartiet, som utveckla-

de sina tankar kring en skattereform för 2000-

talets utmaningar. Rasmus berättade också varför 

Skatteutskottet är det bästa utskottet att arbeta i. 

Nyvald ledamot i styrelsen blev Johanna Persson 

vid det extra årsmötet i anslutning till höstmötet. 

Till mötet togs fram en mässtidning som fick stor 

spridning. 

Textilias miljöstipendium 

Årets mottagare av Textilias miljöstipendium,  

Stina Björquist vid Textilhögskolan i Borås, lägger 

ytterligare en viktig pusselbit för att lösa utma-

ningen med att återvinna textilier.  

Hennes masteruppsats ”Separation for regenera-

tion” har utförts på Chalmers inom forskningspro-

grammet Mistra Future Fashion och påvisar att 

det finns goda möjligheter att separera bomull 

från polyester även för textilier som använts un-

der flera år inom sjukvården. Efter separering har 

bomullen de kemiska egenskaper som gör att ma-

terialet skulle kunna återvinnas till nya viskosfib-

rer.  

Renare tvätt med biogas 

Berendsen Textil Service gör en satsning på kli-

matsmartare tvätterier. Från och med den första 

juli kommer de att byta ut naturgas mot biogas på 

ett antal tvätterier i landet. Syftet är att fasa ut 

och minska utsläppen av fossila bränslen. 

Invigning av reningsverk i Sundsvall 

Den 28 februari invigdes Berendsens nya renings-

verk i Sundsvall. Bland de 30 gästerna fanns bland  

annat kommunalrådet Peder Björk och represent- 

anter från  MittSverige Vatten & Avfall, SCA, Akzo-

Nobel, Valmet och Drakfastigheter. 

Populära föreläsningar under Höstmötet. 

Årets leverantörsmässa med ett 30-tal utställare var 
som vanligt välbesökt och uppskattad. 
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Kommunalrådsbesök 

Under året har vi bland annat besökt Lena Micko, 

Linköpings kommun, och SKL:s ordförande Johan 

Persson, Kalmar kommun, Jimmy Jansson, Eskils-

tuna kommun och Andreas Schönström, Malmö 

stad.  

Landshövdingen besökte Lima Tvätten 

Landshövding Ylva Thörn besökte 8 december 

Lima Tvätten. Hans Andersson guidade runt i 

verksamheten. 

Medverkan i politiska event 

Vi har varit utställare på Socialdemokraternas 

kongress i Göteborg och på Moderaternas arbets-

stämma i Örebro, samt deltagit på Centerpartiets 

stämma i Malmö och närvarat under Almedals-

veckan på Gotland. 

100 år ung  

NRV Norsk Renseri- og vaskeriforening fyllde sek-

let fullt under våren och gav ut en jubileumsbok 

som författats av tidigare förbundsdirektören Mi-

chael J. Christensen. 

United Nation Global Compact   

Sedan 2016 är Sveriges Tvätteriförbund anslutet 

till FN:s Global Compact. Det innebär att förbun-

det ställer sig bakom Global Compacts tio grund-

principer och bedriver ett aktivt och systematiskt 

arbete för ständig förbättring i förhållande till 

dessa. Vi har informerat om vår Communication 

of Engagement, där vi berättar om hur vi och våra 

medlemmar arbetar med dessa frågor. 

ETSA nationella branschföreningsmöte 

Representanter för nio europeiska branschföre-

ningar träffades under slutet av juni på vårt kansli  

för kunskapsutbyte med ett speciellt fokus på ut-

bildning. Hedersgäst var Malmös stads kommun-

fullmäktigeordförande och borgmästare, Kent 

Andersson.  

Samarbete med Miljöbron 

Miljöbron arbetar med miljö och hållbar utveck-

ling och tar fram gemensamma projekt mellan 

högskolor och företag. En kvintett av ambitiösa 

studenter inom Strategisk marknadsföring hjälpte 

oss med nyttiga tips och inspel för konsument-

tvättmarknaden.  

Professionell textilservice, On Premise 

Laundry eller tvätt i hemmet – Vad är 

mest hållbart? 

Flera nationella branschföreningar (BE, CH, DE, 

DK, FR, SWE, UK, USA)  och ETSA  har i ett  samar-

bete med ÅF Infrastructure genomfört en under-

sökning om fördelarna med professionell textil-

service. Undersökningen tar fram ekologisk, social 

och ekonomisk hållbarhet och bygger på analys 

av relevant statistik och officiella uppgifter.  

Rapporten innehåller också en omfattande 

granskning och analys av tidigare studier, under-

sökning av olika hållbarhetsaspekter inom textil-

service och vetenskapligt baserade jämförelser 

mellan professionella och icke-professionella  

alternativ.  

Hans Andersson, Lima Tvätten, landshövding Ylva Thörn, 
kommunalråd Hans Unander, Malung-Sälens kommun. 
Foto: Anders Löwenberg, Malung-Sälens kommun.  

Presentation av projektet på Ideon, Lund.  
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Syftet med rapporten var att undersöka den pro-

fessionella textilindustrin som helhet, inte enskil-

da företags prestationer. Rapporten finns på fyra 

språk – svenska, engelska, tyska och franska. 

Kriminalvården och Tvätteriförbundet 
eniga om framtida samarbete  

Intentionen är att Kriminalvårdens tvätterianlägg-

ning på anstalten Skogome i Göteborg i ökad om-

fattning blir underleverantör till professionella 

tvätteriföretag. Skogome bedömer att ett sådant 

samarbete efterhand sannolikt minskar behovet 

av egen säljverksamhet.  

Tvätteriförbundets medlemmar och Kriminalvår-

den har redan erfarenhet av ett fruktbart samar-

bete samtidigt som det också funnits synpunkter 

på Skogomes prissättning och agerande på mark-

naden. Denna problematik finns det nu goda möj-

ligheter att långsiktigt lösa. Samtal har förts under 

hösten för att hitta en gemensam väg framåt.  

– Vi välkomnar den öppna och konstruktiva dialog 

vi funnit tillsammans. Jag är övertygad om att 

dessa goda intentioner nu får ett praktiskt inne-

håll. Det gagnar inte minst våra medlemmar i 

Västsverige, som kan fokusera på att utveckla sina 

företag och tjänsteutbud, säger Jan Kluge, ordfö-

rande för Sveriges Tvätteriförbund.  

Tvätteriförbundet och Kriminalvården delar sam-

ma vision om ett inkluderande socialt hållbart 

samhälle. Upplägget som diskuteras med Tvätteri-

förbundet innebär att Kriminalvården i större ut-

sträckning kan fokusera på sitt huvuduppdrag att 

vara en viktig faktor i intagnas rehabilitering. Det-

ta är något som Kriminalvården ser stora fördelar 

med.  

Ny samarbetspartner för auktorisations-
kontrollen 

Sveriges Tvätteriförbund har genomfört en ny 

upphandling av hanteringen av förbundets aukto-

risationskontrol. Vi har valt ÅF Infrastructure som 

ny samarbetspartner från och med 2017. Gustav 

Johansson är ansvarig hos ÅF Infrastructure. 

Tvätteriförbundsgolfen 

Denna prestigefulla tävling vanns återigen av An-

ders Isgren, Tvättstället. Ett stort Grattis. 

Belönar arbete för rättvisa förutsätt-
ningar 

På årsmötet delade Sveriges Tvätteriförbund ut 

sitt första Hållbarhetspris. Det gick till Pia Berg-

man, Skatteverket, för en förtjänstfull insats inom  

hållbarhet för tvätterinäringen. ”Med en aldrig 

sinande energi arbetar Pia Bergman oförtrutet 

med att skapa rättvisa med att skapa rättvisa för-

utsättningar för företag att verka på en öppen,  

seriös marknad,” motiverar förbundsdirektör Da-

niel Kärrholt Tvätteriförbundets val. Prissumman 

på femtusen kronor kommer enligt pristagarens 

önskan att ges till Lions internationella fond (LCIF) 

utifrån deras långsiktighet för ett hållbart  

samhälle. 

Sveriges Tvätteriförbunds golfmästerskap 2017. Kungliga 
Drottningholms golfklubb. Vinnare: Anders Isgren. 

Pia Bergman fick ta emot Sveriges Tvätteriförbunds 
första Hållbarhetspris. Fotograf: Jeanette Andersson  
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En stor entreprenörs- och ledargärning 
uppmärksammad 

Tvätteriförbundet utsåg vid årsmötet Peter Keller 

till hedersmedlem efter lång och förtjänstfull 

gärning. Peter Keller har sedan förvärvet av Tvätt-

tjänst för 47 år sedan utvecklat företaget med 

effektiva textilservicelösningar som får hotell och 

restauranger att fungera. Företaget planerar att 

inviga ett nytt tvätteri i Norsborg i samband med 

företagets 80-årsjubileum. Nu är fjärde generatio-

nen aktiv i familjeföretaget. 

Lindbytvätten levererar kungligt 

Lindbytvätten är efter många års trogen tjänst nu 

Kunglig Hovleverantör. Sedan 1991 har de häm-

tat, tvättat, manglat och lämnat tvätt till det 

Kungliga slottet Solliden på Öland. Det är både 

sänglinne, frotté och dukar, allt med den Kungliga 

kronan inbroderad.  

– För oss betyder det jättemycket att bli Kunglig 

Hovleverantör, det är ett fint intyg på att vi håller 

en hög servicenivå och kvalitet, säger VD Peter 

Streijffert.  

Även Tvätt i Stockholm AB är sedan ett flertal år 

Kunglig Hovleverantör. 

Budskapsplattformen utmejslad 

Under året togs en budskapsplattform fram med 

utgångspunkt att samla budskap i olika fokusom-

råden. Under 2017 och 2018 är de kommunikativa 

huvudområdena marknadsförutsättningar, kvali-

tet och service samt samhällsansvar. 

Budskapsplattformen är ganska omfattande och 

därför togs en populärversion fram: ”Så här ska-

par vi kund- och samhällsnytta. En kort version av 

vår kommunikationsplattform.” Vi tog också fram 

en speciell broschyr kring våra värdeord: 

”Värdeladdade vägval. Utveckling av kvalitetskrav, 

miljöarbete, socialt ansvar och marknadsförut-

sättningar.” 

Potential för nyanställningar med RUT 

Idag har RUT-avdraget funnits i tio år. Utvärde-

ringar visar på positiva resultat, och 2016 använ-

des det av drygt 730 000 personer. Med andra 

ord har RUT-avdraget mognat så pass mycket att 

det nu är hög tid att utvidga det till att även om-

fatta tvätt utanför hemmet. 

För att visa vad en utvidgning av RUT skulle kunna 

innebära för tvätt- och textilservicebranschen 

presenteras på nästa sida ett enkelt räkneexem-

pel gällande marknadspotential och nyanställ-

ningar. Utgångspunkten för uträkningen är att de 

mest troliga potentiella kunderna är de som re-

dan idag använder RUT-avdrag i relativt hög ut-

sträckning.  

Med hjälp av statistik om användningen av RUT-

avdraget beräknar vi att det finns en potentiell 

marknad om 75 000 mycket sannolika kunder el-

ler 175 000 sannolika kunder.  

Värdet på tjänsten beräknas till 1 600 kr exklusive 

moms per månad för företaget som säljer tjäns-

ten. Detta motsvarar en kostnad för kunden på  

1 000 kr inkl. moms per månad efter avdrag.   

I diagrammet på nästa sida går det att se hur stor 

marknadspotentialen är vid olika grader av mark-

nadspenetration. Ifall en tredjedel av de potenti-

ella kunderna skulle köpa tvättservice skulle det 

innebära ett marknadsvärde på 480–1 120 MSEK 

per år. Det skulle även kunna innebära många  

Överintendent Jan Lindman som överlämnar en förgylld 
rockslagsnål med riksvapnet och texten Kungl. Hovleve-
rantör. Bild: Erik Gunnarsson, Bild & Kultur AB  
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nyanställda i branschen. Det skulle kunna innebä-

ra 750–1 700 nya medarbetare inom tvätt- och 

textilservicebranschen. Räknar vi med timanställ-

da och den extrapersonal som stärker upp under 

sommarledigheter och lov skulle det innebära en 

ökning från cirka 5 000 medarbetare till ungefär 

6 000-7 000 medarbetare. Naturligtvis finns det 

fler faktorer att väga in, inte minst hur det exakta 

regelverket kommer att se ut. Ovanstående räk-

neexempel ger dock en fingervisning om att det 

finns en stor marknadspotential om RUT-avdraget 

utvidgas. Källa. Öster Research 

Lidköpings kommuns pris för hållbar  
utveckling 2017 till Tvättmäster AB  

Priset delas ut till ett företag som har gjort något 

särskilt för hållbar utveckling, och är en hedersut-

märkelse och en ekonomisk uppmuntran till fort-

satt arbete, genom en prissumma på 20 000 kro-

nor. ”Det känns jätteroligt att vi som är ett litet 

företag har blivit uppmärksammade”, säger ägar-

na Carl-Gustav och Irene Persson. Priset delades 

ut av Kajsa Ezelius, ordförande i Miljö- och klimat-

utskottet, under kommunfullmäktige med moti-

veringen: Tvättmäster AB har påbörjat arbetet 

med ISO-certifiering vad gäller både kvalitet och 

miljö, och väljer leverantörer som kan leverera 

miljöanpassade produkter. Genom den lokala för-

ankringen minskar företaget antalet mil som pro-

dukterna måste transporteras. Även den minska-

de förbrukningen av energi och vatten bidrar till 

ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Genom en 

pumpanläggning skräddarsys tvättprogram, med 

minskad förbrukning av tvättmedel som följd. 

Tvättmäster är anslutet till Tvätteriförbundet och  

arbetar för lika lön och mot diskriminering på ar-

betsplatsen.   

”Priset ger oss en extra skjuts att fortsätta vårt 

arbete. Vi jobbar inom en tuff bransch, och för att 

överleva måste vi bli miljömedvetna genom bland 

annat samarbete och återvinning,” menar Carl-

Gustav och Irene. 

Hållbarhet i leverantörskedjan  

Textilbranschen är globalt sett komplex. Kanske 

just på grund av detta tar allt fler företag inom 

branschen ett aktivt ansvar kring hållbarhetsfrå-

gor i hela leverantörskedjan.Flera av Tvätteriför-

bundets medlemsföretag har valt att själva skapa 

en Code of Conduct (uppförandekod riktad till 

leverantörer) som fastställer minimivillkor kring 

leverantörernas arbete med anti-korruption, anti-

diskriminering, säkerhet, miljö etc.  

Lindström Group tog fram sin Code of Conduct år 

2014 och den är idag signerad av nära nog samtli-

ga av företagets leverantörer – även inom områ-

den som fordon och maskiner.   

Marknadspotential i tusentals kronor vid olika grader av 
marknadspenetration av mycket sannolika respektive 
sannolika kunder. 

Anders Fredriksson, ICA Hjertberg AB, Kajsa Ezelius, ordf. 
Miljö- och klimatutskottet, Irene och Carl-Gustav Persson, 
Tvättmäster AB. Källa Lidköpings kommun 
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Enligt Berendsens uppförandekod ska produkter 

och tjänster som levereras till företaget vara 

framställda under förhållanden som är förenliga 

med de 10 principerna i FN:s Global Compact, 

som företaget skrev under redan 2009.  

I båda fallen görs uppföljning av att koderna ef-

terlevs genom interna eller externa audits. Ett 

annat sätt att erhålla kontroll över leverantörs-

kedjan är att delta i amfori Business Social Comp-

liance Initiative (BSCI) Monitoring System, där 

medlemmarna har en gemensam uppförandekod 

och ett gemensamt system för revision och där de 

sociala arbetsvillkoren i hela leverantörskedjan 

granskas av en extern part. Över 80 svenska före-

tag inom textilområdet är medlemmar och Texti-

lia är ett av dessa. Flera av de svenska företag 

som deltar i BSCI är textilimportörer och potenti-

ella leverantörer till mindre aktörer inom textil-

servicebranschen som på detta sätt kan säkerstäl-

la hållbarhet i sin leverantörskedja.  

Genombrott för textilåtervinning  

Naturvårdsverket avslutade nyligen ett stort re-

geringsuppdrag med syfte att öka återvinningen 

av textilier i Sverige. Flera forskningsprojekt har 

också under de senaste åren utforskat möjlighe-

terna för återvinning av textilfibrer. Där har 

blandmaterial hittills varit ett problem, men i ett 

projekt inom forskningsprogrammet Mistra Futu-

re Fashion har en ny process för detta lanserats. 

Processen kallas Blend Re:wind och innebär att 

tre cirkulära produktströmmar kommer ut från 

återvinning av tyg som består av en bomull/poly-

ester mix. 

Separationen innebär att bomull återvinns till nya 

viskosfilament med samma kvalitet som filament 

gjorda av dissolvingmassa som används i kom-

mersiell viskosproduktion. Den separerade resten 

från polyester, polyestermonomerer, kan polyme-

riseras till polyester av hög kvalitet genom integ-

ration med befintliga kemikalieprocesser. Proces-

sen kan vara en game-changer inom textilåtervin-

ningsområdet, där återvinning av bomull ur 

blandmaterial hittills setts som mycket svår. Då 

bomull är både vatten- och kemikaliekrävande, är 

en utveckling mot ökad cirkulär användning av 

bomullsfibrer ett viktigt steg mot en mer hållbar 

textilbransch.  

Textilservicebranschen skapar jobb och 
integration 

Arbete är viktigt för en lyckad integration. Att Sve-

rige behöver fler riktiga jobb som kan fungera 

som en brygga in i det svenska samhället är 

många överens om. Textilservicebranschen har 

redan utgjort denna brygga för många människor. 

Andelen anställda inom branschen med utomnor-

disk bakgrund är hög och många företag visar tyd-

ligt på en fortsatt stor vilja till ansvarstagande.  På 

hemsidan www.textilservicebranschen.se presen-

terar Tvätteriförbundet exempel på branschens 

engagemang inom området. 

Några av de personer vi berättar om är Shiden, 

som flydde från Eritrea och efter en tid kom i kon-

takt med Textilias anläggning i Rimbo. En dag frå-

gade han om det fanns chans att jobba i produk-

tionen på anläggningen och har sedan dess arbe-

tat kvällsskift på Textilia. Samtidigt fortsätter han 

sina studier i svenska, men det är på jobbet som 

han lär sig språket allra bäst. Även Taif Hasan kom 

till Rimbo efter att ha flytt sitt hemland. Efter ett 

år i Sverige fick han ett sommarvikariat på Textila.  

Sedan dess har han gjort karriär inom företaget 

och är sedan några år tillbaka avdelningschef. Shi-

den och Taif är bara två av många som på liknan-

de sätt kommit in i det svenska samhället genom 

Textilias anläggning i Rimbo, där totalt 30 nationa-

liteter är representerade bland de 170 anställda. 

Ett annat exempel på företag som tagit ett tydligt 

samhällsansvar kring integration är Berendsen, 

som under en längre tid har samarbetat med Ock-

elbo kommun genom att erbjuda praktikplatser 

för nyanlända. Genom praktik, som sker parallellt 

med SFI, ökas takten i språkinlärningen. Praktiken 

ger även en inblick i det svenska arbetslivet, samt 

kollegor och referenser vid vidare arbetsansök- 
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Arbetsförmedlingens övergripande och långsiktiga uppdrag 

är att effektivt sammanföra dem som söker arbete med dem 

som söker arbetskraft och prioritera dem som befinner sig 

långt från arbetsmarknaden. 

Ett jobb lägger grunden för människans oberoende, själv-

ständighet och frihet. Ett jobb ger kraft och förutsättningar för skapande och växande. Företag och organi-

sationer som har arbetskraft med rätt kompetens kan agera på bättre villkor. Det lägger grunden för tillväxt 

och välfärd. När människor och företag möts uppstår utveckling och innovation. På så sätt växer människor, 

företag och samhället. 

 

Hitta rätt kandidat med Arbetsförmedlingens rekryteringstjänster: 

Det finns många vägar att gå när du ska rekrytera. Vi hjälper dig att se över alternativen. Med våra kost-

nadsfria rekryteringstjänster kan du söka efter kandidater i vår kandidatbank, anordna rekryteringsträffar 

eller få hjälp med skräddarsydda utbildningar för att få den kompetens du behöver. Vi har verktygen för att 

du ska lyckas. 

 

https://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetsgivare 

https://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetsgivare/Vara-digitala-tjanster.html 
 

Välkommen att kontakta oss! 

ningar. Kommunen hade inledningsvis svårt att 

hitta företag som ville ställa upp med att ta emot 

praktikanter. Berendsen har dock varit med från 

start och ser insatsen både som en del i ett viktigt 

samhällsengagemang samt ett sätt att hitta in-

tressanta kandidater för framtida anställningar. 

Under 2017 inledde även Berendsen ett samarbe-

te med arbetsförmedlingen i Vara genom att sätta 

ihop en rekryteringsutbildning riktad till nyanlän-

da.  

Fjorton personer har hittills genomgått den åtta 

veckor långa utbildningen där undervisning i yr-

kessvenska varvats med praktiska moment förlag-

da på Berendsen.   

Deltagarna har även fått undervisning inom ergo-

nomi, säkerhet, hygien och arbetsrätt. Efter ut-

bildningen erbjöds samtliga en sommaranställ-

ning med möjlighet till förlängning. Två andra 

goda exempel är KTI i Järfälla som har givit flera 

nya svenskar möjlighet till praktikplats och sedan 

fasta arbeten, samt Skånetvätt, där ca 50 % av  

arbetsstyrkan har utomnordisk bakgrund, och  

praktikplatser varje år ordnas för ett antal perso-

ner som står längre ifrån arbetsmarknaden.  

Allt mer förnybart inom branschen  

Allt fler anläggningar inom branschen intresserar 

sig för fossilfria bränslen – främst genom konver-

tering av pannor från olja eller gas till pellets eller 

bioolja. Ett exempel är Tvätteriet Alingsås, där 

Regionservice har konverterat från gasol till pel-

lets och därmed minskat utsläppen av koldioxid 

med hela 4 000 ton per år. Även TvNo konvertera-

de för ett antal år sedan från gasol till pellets, och 

Skånetvätt använder sedan ett antal år tillbaka 

bioolja för sin ångproduktion.   

Ett antal anläggningar har också sökt och erhållit 

bidrag från Naturvårdsverket genom Klimatklivet 

för att genomföra energikonverteringar. Konver-

tering ger stora miljöfördelar och rimmar väl med 

Sveriges nationella miljömål inom klimatområdet. 

Samtidigt har flera medlemmar upplevt att  kon-

verteringen är förknippad med både tidsödande   

https://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetsgivare
https://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetsgivare
https://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetsgivare
https://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetsgivare
https://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetsgivare/Vara-digitala-tjanster.html
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byråkrati och höga kostnader genom de många 

krav som kommunala miljökontor ställer på verk-

samheten. 

Sveriges Tvätteriförbund genomförde nyligen en 

genomlysning av regelverk och kommuners krav-

ställning på området. Genomlysningen visar att 

kommunala tillsynsmyndigheter främst ser en risk 

för ökade stoftutsläpp vid konvertering från fossi-

la bränslen till pellets. Vissa kommuner har ställt 

en lång rad krav kring bland annat utsläppsmät-

ningar och utsläppsnivåer, medan andra anger att 

de endast uppmuntrar till utsläppsmätningar utan 

att ställa några krav. Noterbart är att flera kom-

muner fortfarande hänvisar till krav för utsläpp av 

stoft enligt Naturvårdsverkets allmänna råd från 

1987, trots att dessa upphävdes 2014. Det tycks 

även finnas olikheter i synen på hur aska bör han-

teras. Vissa kommuner kräver att aska hanteras i 

slutna system för att minimera damning, eller att 

återkommande undersökningar om möjligheten 

för näringscirkulering ska genomföras. Viktigt är 

att Miljöbalkens direktiv följs –  att kommunen 

har en skyldighet att bedriva en effektiv och lik-

värdig operativ tillsyn i syfte att främja en hållbar 

utveckling. Förbundet kommer därför att följa 

denna fråga och arbeta för ökad likvärdighet som 

också underlättar övergången till fossilfritt inom 

textilservicebranschen. 

Hållbart och klimatsmart  

Hr Björkmans Entrémattor deltog i Klimatutma-

ningen 2.0, en konferens med fokus på klimatef-

fektiva företag som förebilder. På Ideon Science 

Park i Lund berättade Carina Nilsson om företa-

gets initiativ EcoSmartSolution™ inför en storpu-

blik av miljöintresserade entusiaster från närings-

livet.  

Tillsammans med 20 företag, branschorganisatio-

ner, myndigheter samt RISE Viktoria och IVL del-

tar Hr Björkmans Entrémattor i forskningsprojekt 

för att få fram ett mått på cirkuläritet. 

Hr Björkman har också medverkat i masterupp-

sats på Chalmers, bland annat tillsammans med 

Volvo Cars.  

Tvätteriförbundet i siffror 
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Kent Pettersson 
föreläser på Kon-
kurrensverkets 
seminarium i 
Göteborg.   

Jens Henriksson 
vd och koncern-
chef Folksam var 
en av flera tänk-
värda talare på 
årsmötet.   
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Källa till artikel: IVA:s rapport – Smart industri – fokus på små och medelstora företags digitalisering, 2018. 
Hedersomnämnandet är i IVA-projektet Smart industris företagstävling.  

Huvudsponsor för 
2017 års höstmöte 
var Almedahls 
Alingsås som intog 
scenen med en 
fartfylld utmaning. 

Båda våra samarbetsklubbar kring samhällsengage-
mang tog guld i sina respektive serier.  
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Tvätteriförbundet och  

Tvätteriförbundets Service AB 
Årsmötet den 18 maj 2017 valde följande sty-
relseledamöter.  

 

Jan Kluge - Malmö 
 

Tor-Björn Angin - Kållered  

Anders Bonnevier - Nässjö 

Jonas Wästberg  - Malmö 

Lise Björevall - Bengtsfors  

Fredrik Lagerkvist - Bromma 

Jonny Hägerström - Åby 

Fredrik Andersson - Oskarström 

Extra årsmöte den 16 november valde Johanna 

Persson, Trelleborg till styrelseledamot då Jonas 

Wästberg avsagt sig uppdraget. 

 

Daniel Kärrholt — Staffanstorp 
 

Anders lsgren — Bromma 

Carl-Johan Björkman — Limhamn 

Patrik Keller — Tyresö 

Auktoriserad revisor 
Katarina Persson --Malmö  

Ersättare Auktoriserad revisor 
Christian Rosén — Malmö  

Lekmannarevisor 
Lennart Jaldin — Göteborg  

Ersättare 
Robert Serruys — Höllviken  
 

Vid årets slut fanns 76 företagsmedlemmar och 
49 leverantörsmedlemmar.  

Styrelsemöten 

2017-02-08  2017-09-18 

2017-05-17  2017-11-15 

2017-05-18  2017-12-14 

    

    

Ordinarie bolagsstämma med Tvätteriförbun-
dets Service AB hölls måndagen den 26 juni. 
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Beträffande den ekonomiska ställningen för såväl Tvätteriförbundet och Tvätteriförbundets Servi-

ce AB hänvisas till separata resultat- och balansräkningar. 

 

MALMÖ i mars 2017 

 

 

Jan Kluge         

          

Tor-Björn Angin Anders Bonnevier Fredrik Lagerkvist  Lise Björevall 

Johanna Persson  Jonny Hägerström  Fredrik Andersson  

 

Daniel Kärrholt 

IKEMS AVTALSRÅD  

Avtalsrådet utgör en viktig kontaktyta mellan 

IKEM och IKEM-anslutna företag inom tvättin-

dustrin för avstämningar och diskussioner rö-

rande anställnings- och kollektivavtalsfrågor. 

Avtalsrådet fungerade även under 2017 som 

förhandlingsdelegation vid kollektivavtalsför-

handlingarna våren 2017. Efter ett kortare ett-

årigt kollektivavtal kunde ett treårigt avtal fram-

förhandlas gällande fram till och med den 30 

juni 2020. Kostnadsökningarna för treårsperio-

den följer industrin i övrigt och vissa förbätt-

ringar gjordes kring arbetstidsförläggning, bl.a. 

rörande schemaläggning av chaufförer. 

 

BRANSCHINDEX – SCB  

Tvätteriförbundet och SCB fortsätter att presen-

tera kostnadsprisindex för Tvätteribranschen. 

Indexet presenteras månadsvis och levereras 

som en PDF-fil via e-post. Index finns också för 

nedladdning via hemsidan. Index finns nu också 

på engelska. 

SAMARBETEN 

De organisationer Tvätteriförbundet samverkar 

med i Norden är Brancheforeningen for vask og 

tekstiludlejning (BVT), Textilserviceförbundet i 

Finland och Norsk Renseri- og Vaskeriforening. 

På europeisk nivå är vi medlemmar inom ETSA-- 

European Textile Services Association och CI-

NET Professional Textile Care, samt samverkar 

med andra nationella branschföreningar i Euro-

pa och  TRSA i USA. 
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Sveriges Tvätteriförbund 
040 - 685 14 00 

 

info@tvatteriforbundet.se 

www.tvatteriforbundet.se 

www.kemtvätt.se 

www.textilservicebranschen.se  

Tack för möjlighet att använda bilder och text. Redaktionen vill speciellt tacka:  
Jan Westberg, Iva Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, Elin Welander, Lidköpings 
kommun, Anders Isgren, Tvättstället, Maria och Erik Gunnarsson, Bild & Kultur AB, 
Anders Löwenberg, Malung-Sälens kommun, Jeanette Andersson, Skatteverket 
samt Hr Björkmans entrémattor. 

Since 2016 Sveriges Tvätteriförbund has been committed to 
the UN Global Compact corporate responsibility initiative 
and its principles in the areas of human rights, labour, the 
environment and anti-corruption.  


