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Kan ökat klimatfokus leda till 

ökad gästnytta & sänkta kostnader?

Miljöarbete i textilhanteringen
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Varför nytt synsätt på textilhantering?

Co2 textiltillverkning > Co2 flyg + sjöfraktHög klimatpåverkan

50% av all textil ska återvinnas innan 2025 – EU

50% minskad Co2 från textil innan 2030 - FN 
Lagkrav

80% kan tänka sig att minska klädinköpen

9 av 10 skulle absolut sköta om sina textilier mer om 

de visste att det gjorde skillnad för miljön

Konsument

Sänk vatten & elförbrukning genom att tvätta rätt

Sänk avfallskostnader genom att förlänga livslängden

Sänk tvättkostnaderna genom att hjälpa gästen

Sänkta kostnader

Ökat miljöfokus gör er till en intressant arbetsgivare

Minskad hantering förbättrar ergonominPersonal
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Översyn av textilhantering
För klimatet, personalens & ekonomins skull

Resultat

Erbjöd tvättlappar: sänkte kassering m 10%/år

Ändrade rutin badrockar: 30% färre tvättar

Ändrade tvättrutiner: 12 mån längre livslängd

⚫ Ökad affärsnytta

⚫ Sänkta kostnader

⚫ Bättre arbetsmiljö

Textilhantering
Husfru & städpersonal

Ser våra rutiner till att textilierna håller så 

länge som möjligt?

⚫ Städrutiner

⚫ Tvätt & torkrutiner

⚫ Textilöverlämning till tvätteriet

Metod

Fysiska & digitala möten

Använd idékraften hos personalen

⚫ Planera

⚫ Genomföra

⚫ Utvärdera

⚫ Förbättra



Hur gör vi?
Ökat klimatfokus i praktiken

Genomför förändringen i driften

Kommunicera till övrig personal

Kommunicera med tvätteriet

Mät

GenomförUppnådde vi vårt mål? Bra! 

Engagera och informera

Permanenta rutinen

Behövs mer förbättringar? Finjustera

Förbättra

Är den ändrade rutinen bra? 

Kan vi mäta att vi är på rätt spår? 

Når vi det önskade resultatet?

Korrigera vid behov

Dokumentera

Utvärdera

Identifera möjligheter. Hur gör vi i nuläget? 

Uppskatta förväntat resultat. Vad ska vi uppnå? 

Bestäm mål o mått. Specifikt, mätbart, 

uppnåeligt, relevant och tidsangivet.

Analysera. Vad gör vi för att nå vårt mål?

Planera
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Framgångsfaktorer
i förbättringsarbetet

Involvera & 

kommunicera ert 

arbete till gästerna

Gästerna

Enkla mätbara

uppföljningsbara

realistiska mål

Definiera mål

Förändring

kommer inifrån

Personal

Störst klimateffekt

nås med små steg

Små steg

Få med dem på er 

hållbarhetsresa

Tvätteriet

Involvera

gästen

Personalens

engagemang

Nära

samarbete

med tvätteriet

Ledning Miljöansvarig

Små
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Mål
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