
DAGS ATT STÄLLA OM

VAD INNEBÄR CIRKULÄRA INKÖP?

KONSUMTIONS- 
PYRAMIDEN

SAMORDNING FÖR ÖKAD 
CIRKULARITET

KÖP
NYTT

KÖP
BEGAGNAT

DELA MELLAN 
VERKSAMHETER

LAGA OCH UPPDATERA 
DET VI HAR

VÅRDA DET VI HAR

ANVÄNDA DET VI REDAN HAR

BEHÖVS VERKLIGEN ETT NYTT PLAGG?

FINNS DET PLAGG I 
LAGER ELLER I ANDRA 
VERKSAMHETER SOM 

KAN NYTTJAS?

GÅR DET ATT KÖPA 
ÅTERBRUKADE PLAGG 
ELLER KAN HYRA VARA 

ETT ALTERNATIV?

I Sverige lever vi som att vi hade 4,2 jordklot – jordens resurser räcker inte till.  
Klädindustrin står för ungefär tio procent av jordens koldioxidutsläpp. Offentlig 
verksamhet är en stor konsument och har därför en viktig roll i omställningen till ett 
mer hållbart samhälle. Vi behöver förändra vårt beteende och börja efterfråga bättre 
cirkulära produkter och tjänster.

Denna guide finns för dig som är inköpare och som behöver stöd och tips kring 
hur din arbetsplats kan ta sig an arbetet med cirkulära arbetskläder.

•  Vi köper produkter som är designade för en  
lång livslängd

•  Vi köper produkter som kan återanvändas  
och återvinnas

• Vi köper produkter av återvunnet material
• Vi köper begagnat och återbrukat

•  Vi köper produkter som är producerade på ett  
mer hållbart sätt

•  Vi förlänger livslängden på produkten genom  
reparation och uppgradering

• Vi hyr i stället för att äga själva

Konsumtionspyramiden visar hur 
vi bör tänka kring konsumtion. 
Ytans storlek visar vad som är 

viktigast – alltså ska basen 
prioriteras mest.

•  Fundera på om ni kan samordna beställ-
ningar med andra verksamheter 

•  Se till att du som beställer också har 
kontroll över det som finns på lager

• Reducera antal lager och förråd

GÅR DET ATT 
LAGA PLAGGET? 
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VERKSAMHETEN
ÄR INTE I BEHOV AV 

ETT NYTT PLAGG

VERKSAMHETEN 
KAN BEHÖVA ETT 

NYTT PLAGG

HUR KAN VI JOBBA MED 

CIRKULÄRA ARBETSKLÄDER?

CIRKULÄR KOMMUN
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UPPMUNTRA ANSTÄLLDA
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Plagg som gått sönder kan 

nya igen

ofta repareras och bli som 

exempelvis pantsystem

eller kasseras i onödan genom
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CIRKULÄR KOMMUN

FRÅGOR ATT STÄLLA SIG  
NÄR ETT PLAGG INTE  

LÄNGRE ANVÄNDS

OM DU MÅSTE BESTÄLLA NYA ARBETSKLÄDERATT DISKUTERA MED 
LEVERANTÖREN 

VID BESTÄLLNING

Hur jobbar leverantören med 
cirkulära lösningar? Finns 

det plagg i det upphandlade 
 sortimentet som är mer hållbara 

 och cirkulära?

Finns det service/reparationsavtal 
att tillgå?

Finns det reservdelar till plaggen?

Erbjuder man återbrukade plagg?

Arbetar man med återtag  
av plagg och vad händer i så  

fall när plagget återtas?  
Vilka samarbetspartners finns?

•  Varför kasseras plaggen? Vad slits ut först? 
(Återkoppla gärna till tillverkaren.)

•  Hur kan vi möjliggöra att plagget används färdigt 
inom vår eller någon annan verksamhet?

•  Finns det övergripande rutiner för hur orga-
nisationen tar hand om plagg som inte längre 
används? (Här kan du behöva ställa frågan  
till upphandlingsenheten eller kommunens  
miljöstrateg.)

•  Kan befintlig leverantör ta tillbaka plagg som  
är uttjänta eller inte längre används?

•  Ta reda på vilka ramavtal ni har och välj plagg ur det upphandlade  
sortimentet. Välj ut några få modeller och färger som ni använder i er 
organisation. Det ger både miljö- och kostnadsmässiga vinster

• Välj funktioner som tillgodoser användarens behov 
• Välj plagg av hög kvalitet. Det blir billigare på längre sikt
• Välj plagg som är enkla att reparera
• Välj miljöcertifierade produkter
• Undvik färger som lätt blir smutsiga eller tappar färg

Kan nyttjas av 
exempelvis 
vikarier och 

extrapersonal

Tvätt har stor 
påverkan på 

plaggets livsläng. 
Följ tillverkarens 

råd för tvätt  
och underhåll

TA HAND OM PLAGGET

Hur du förlänger livslängden 
på dina arbetskläder

Loggor är bra eftersom de skapar tydlighet och genererar trygghet. 
Plaggen är mindre benägna att försvinna och det kan även finnas 
skattemässiga regler som kräver loggor på arbetskläder. 

Men dessa kan vara ett hinder för framtida återbruk och delning 
av ett plagg. Ofta är det tryckta loggor som slits ut först, varför 
många av plaggen kasseras i förtid. 

Så hur löser vi problemet med loggor?

LOGOTYPER

HUR KAN VI JOBBA MED 

CIRKULÄRA ARBETSKLÄDER?

Kolla om leverantören kan erbjuda flexibla eller  
icke-permanenta loggor
Sätt loggan på en mönsterdel som enkelt kan bytas ut
Beställ plagg med kommunövergripande logga så att dessa 
kan återbrukas i andra förvaltningar och verksamheter


