
Cirkulära arbetskläder
Erfarenheter från VGR



Västra Götalandsregionen har ett eget tvätteri i Alingsås som tvättar och efterbehandlar 
alla cirkulationstextilier för regionen. 

De stora produktgrupperna är arbetskläder, patientkläder och bädd- och badtextlier.
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Cirkulationstextilier i VGR i siffror

Tvätteriet hanterar 37 ton tvätt per dygn

VGR köper cirkulationstextilier för cirka 22 milj. kr/år
Textilkassation motsvarande ett inköpsvärde på 15 milj. kr/år

Textilsvinn motsvarar ett inköpsvärde på 12 milj. Kr/år

2022-02-09



Kartläggning av hanteringen av cirkulationstextilier 2018 
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Öka kompetens och 
styrning av textil

• Öka medvetenhet & 
kompetens

• Optimera, styr & följ 
upp förbrukning

Minska svinn av 
flergångstextil

• Öka 
omsättningshastighet i 
förråd

• Ta fram kit för 
patientutskrivning•

• Säkra korrekt 
returflöde

Säkerställa effektiv 
hanteringsprocess

• Utöka uppgiftsväxling
• Säkra 

materialförsörjning
• Sprid goda exempel

Intensifiera 
produktutveckling

• Utveckla textilfunktion
• Tydliggör ansvar
• Öka involvering av 

vården
• Se över användande av 

SIS*-standard



Sedan 2018 har…

Ett internt strategiteam för textil har inrättats, strategiteamet tar fram 
långsiktig inriktning och handlingsplan för att nå målet om hållbara 
textilier. 
Strategiteamet stöttar Koncerninköp i textilupphandlingar. 

Deltagit i projektet Conditional Design tillsammans med Science Park 
Borås, där vi fått kunskap om hur vi kan kravställa kring design och 
material för att få produkter med lång livslängd . 
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Hållbara textilier
Hållbar upphandling
Hållbart näringsliv

Delprocess återanvändning/återvinning

NULÄG
E

Intern lagning av textilier hos Tvätteriet

Testbädd för hållbara textilier-
delta i utvecklingsprojekt och 
nätverk

• Upphandla och erbjuda cirkulära 
produkter enligt EU:s roadmap för 
textil inom Green Deal

• Upphandla och erbjuda produkter som 
är designade för cirkularitet.

Strategiteam textilier 
Förflyttningskarta

Minska på engångstextilier till 
förmån för flergångstextilier. 
Minskad klimatpåverkan
Minskat resursuttag
Minskad vattenförbrukning
Minimera påverkan på den 
biologiska mångfalden.

Öka biobaserat och 
återvunnet material  i 
textilprodukterna
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Utsortering av textilavfall

Tydliggöra vad våra egna 
miljömål får för konsekvenser 
för upphandling av textil 

Arbeta med att förstå hur de sociala 
målen kommer in i textilområdet. 
(Berör även de andra delprocesserna)

Ökad funktion och kvalitet tillsammans med 
användarna av arbetskläder (Berör även delprocess 
i inköp)

Ökad funktion och kvalitet tillsammans med 
användarna av övriga textilier. Inredning, kultur 
mm (Berör även delprocess i inköp)

VGR:s textilavfall återbrukas
eller återvinns högt upp i 
avfallshierarkin. 

Upphandla varor och tjänster tydligare 
utifrån ett socialt hållbarhetsperspektiv. 
Möjligheter med viss del reserverad 
upphandling. 

Kartlägga alla produktgrupper som 
innehåller textilfiber/textilier. Ej 
vårdrelaterat. Inredning, kultur mm

Västsverige - Europas 
innovativa spets och kreativa 
mylla för cirkulär textil. 

Förbättrad serviceprocess kring 
arbetskläder genomförd i hela VGR

VGR:s avloppsvatten bidrar 
inte till utsläpp av 
miKroplaster.

Grundkrav (prio kemikalier) i upphandlingar
för produkter innehållande textilfiber

Tydligare kartlägga och kommunicera 
arbetsmarknadsåtgärder med social 
hänsyn som redan görs. Regionservice 
strategi kring detta. Tvätteriet inkluderar 
redan idag personer som står långt ifrån 
arbetsmarknaden

Effektivare hantering av arbetskläder –
kommande projekt/arbete inom 
Logistik- och försörjningsstrategin 

Minska svinn och öka livslängden på 
produkterna (minska miljöpåverkan 
och kostnadseffektivt)



Frågor? 

jonna.bjuhr.manner@vgregion.se
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