
MarknadsdialogCirkulära arbetskläder

- Så får vi det att hända tillsammans!

Cirkulär kommun



Syfte och önskat resultat med dagen

Syftet är att stimulera och underlätta en cirkulär omställning av 
arbetskläder, med offentlig upphandling och 
gränsöverskridande dialog som verktyg.

Önskat resultat:

• Skapa en gemensam målbild för cirkulära arbetskläder. 

• Tydliggöra vad som krävs för att nå målbilden.

• Få en förståelse för marknadens mognad och hur vi kan 
kravställa för att främja en cirkulär omställning.



Agenda

09.00- 09.10 Introduktion

09:10- 09:15 ”Vi vill bli den cirkulära kunden ” – Nina Wolf & Matilda Olenmark , Göteborg Stad

09:15- 09:30 Textil introduktion kopplat till cirkularitet - Mats Johansson, Science Park Borås

09:30- 09:40 Cirkulär omställning - vad innebär det och vad krävs? - Erik Valvring, Science Park Borås

Bensträckare

09:45- 10:00 Genomgång och introduktion till workshopen

10:00- 10:40 Workshop- pass 1 och 2 i grupper

10:40-10:45 Kort samling i helgrupp 

10:45-11:00 Rast 

11:00-11:35 Kort intro / Workshop pass 3 i grupper

11:35- 12.00 Återsamling och summering i helgrupp



”Vi vill bli den cirkulära kunden –
med upphandling som verktyg” –



Textil introduktion kopplat till 
cirkularitet



Cirkulär omställning - vad innebär 
det och vad krävs?



Introduktion till workshop



Utgångspunkt för dialog

• Ramverket för cirkulära designstrategier

• Tre utvalda produktgrupper

Produktgrupp 1. 
Enkla plagg utan avancerade 
funktioner eller komplex 
konstruktion.

Produktgrupp 2. 
Komplicerade 
arbetsplagg med höga 
krav på funktion

Produktgrupp 3. 
Skyddsplagg med höga 
krav på funktion



Workshop i tre delar

1. Identifiera och 
rangordna de 

viktigaste cirkulära
principerna per 
produktgrupp.  

2. Vilka möjliggörare
finns för att nå de 
utvalda cirkulära

principerna?

3. Hur kan vi kravställa
för att nå de cirkulära 

principerna?

identifiera framtida
möjligheter att jobba

vidare på

Konflikter?



Skapa värde utan en fysisk produkt
Multifunktionella produkter

Nyttja cirkulerade 
resurser

Lång användning Återanvändning 
av hela eller delar 
av plagget

Resurseffektiv 
och hållbar 
tillverkning

Resurseffektiv 
och miljösäker 
användning

Resurseffektiv 
och miljösäker 
återvinning

Nyttja resurser 
som bidrar till 
återuppbyggnad 
av ekosystemet

Användning 
bidrar till 
återuppbyggnad 
av ekosystemet

Resurser kan 
återföras till 
ekosystemet på 
ett miljösäkert 
sätt

Konflikter mellan 
strategier



HINDER FÖR EN LÅNG LIVSLÄNGD
• Design och materialval (fel passform, 

felkonstruktion, fel kvalitet på material)
• Förslitning i tvätt
• Förslitning i bruk
• Begränsningar satta av upphandlingsperiod

HINDER FÖR ATT VÄLJA MATERIAL MED SÅ LÅG 
MILJÖPÅVERKAN SOM MÖJLIGT VID 
NYTILLVERKNING
• Högre pris
• Låg tillgång till jämförbara data

HINDER FÖR ÅTERANVÄNDNING AV PLAGG
• Låg efterfrågan på begagnade arbetskläder
• Unik design, unika färger, permanenta loggor 

HINDER FÖR ÅTERVUNNET MATERIAL
• Begränsningar hos återvunnet material

ÅTERVINNING AV RESURSER
• Begränsningar i dagens teknik för återvinning
• Design och materialval (komplexa 

konstruktioner, fiberblandningar, etc)
• Kontamination
• Logistik
• Begränsningar satta i kravställning (Samma 

kravställning för olika produktgrupper)

Exempel på upplevda hinder idag



Dags för Workshop!

- återsamling i helgrupp 10.40



Rast!

- återsamling kl 11.35



Dags för Workshop, del 3

kort introduktion



Workshop del 3



Dags för Workshop, del 3

- återsamling i helgrupp 11.35



Redovisning av resultat 

2- 3 minuter per grupp

Produktgrupp 1. Enklare plagg
Produktgrupp 2. Mer komplicerade plagg
Produktgrupp 3. Skyddsplagg



https://textileandfashion2030.se/en/summit2021/

Anmälan

Läs mer

https://textileandfashion2030.se/en/summit2021/
https://ui.ungpd.com/Surveys/78d30f60-f092-44fd-991c-0cf74714a824



