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Cirkulära flöden
som affärskritisk faktor 
för lönsamhet och 
hållbarhet
Lina K Wi les, Hål lbarhetschef
Berendsen Texti l Service & El is  Cluster Nordics

Anyone who thinks you can have 
infinite growth on a finite planet
is either a madman or an economist.

- Kenneth Boulding
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Är hållbar tillväxt möjlig?

JA!*

VÄRDE
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Cirkulär omställning
är ett måste för att

… frikoppla värde-
utveckling från 
resursanvändning,
… nå målen för 
klimat och 
hållbarhet,
… möjliggöra 
hållbar tillväxt!
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70 års erfarenhet av cirkulära hyrlösningar

Berendsen är ledande inom textilservice både i Sverige och Europa, och 
hanterar varje år mer än 75 000 ton arbetskläder, lakan, handdukar, 
hygienutrustning och mattor åt hotell, restauranger, vårdgivare, industrier 
och fastighetsägare.

Genom att kontrollera hela kedjan från design till logistik, tvätt och 
återvinning kan vi optimera både miljöprestanda och effektivitet.
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Vår affärsmodell: textil som tjänst

Vi äger textilierna, som cirkulerar 
varv på varv mellan kund och 
tvätteri.

Vi är experter på att få ut 
mer värde av mindre resurser.

Användning av
produkterna

Kvalitetskontroll

Tvätt
Upp- och

avhämtning
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Våra affärsområden

Hotell & Restaurang

Arbetskläder

Hygien

Mattor

Torktrasor Renrum

Vård & Omsorg
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Berendsen ingår i Elis, en internationell multiserviceleverantör inom
hyrlösningar inom textilier, hygientillbehör och facility service

En internationell koncern

50,000 medarbetare

440 anläggningar runt om i världen

Servar 400,000 kunder

Omsätter €3.1 miljarder

Huvudkontor i Paris

Finns i

28 länder
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Marknadsledande i Sverige

1500 medarbetare

26 anläggningar runt om i Sverige

Fler än 35 000 kunder fördelade

på 70 000 leveransställen
Den enda

rikstäckande
leverantören i 

Sverige

Huvudkontor i Malmö
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Över 300 ton…
…textilier lämnar våra 

anläggningar varje dag.
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Vi är 3 gånger så stora som närmsta 
konkurrent

…men 5 gånger så 
lönsamma
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Cirkulär 
affärs-
modell

Linjär 
affärs-
modell Småskaligt

/start-up
Storskaligt
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Vårt mål: att sluta fler cirklar

Råvara Textil Transport Återvinning / avfall

Vårt hållbarhetsansvar sträcker 
sig långt utanför våra egna 
väggar; från produktionen av 
textilier uppströms, till
återanvändning, återvinning 
och avfallshantering nedströms.
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Tillsammans för en renare framtid

MÄNNISKOR KLIMATTEXTIL
100% Hållbara Textilier 2030

100% Återanvänt eller Återvunnet 
Textilavfall 2030

’Great Place To Work’ 2025

Välmående medarbetare 2025

Ansvarsfull leverantörsskedja 2030

Klimatneutral värdekedja 2035

Klimatneutrala tvätterier 2030

100% Fossilfri fordonsflotta 2030
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Vårt klimatavtryck 2018
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Användarfasens betydelse för klimatavtrycket
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Lyx eller second hand?

Produkt eller funktion?
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• Från produkt till funktion

• Från köp till tjänst

• Design och val för lång livslängd och cirkularitet

• Från slit och släng till fokus på användning

• Beteendeförändring

• Från leverantör till expertpartner

Cirkulärt mindset för hållbar tillväxt
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lina.k.wiles@elis.com
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