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Målsättning för cirkulär ekonomi

Alla nämnder och kommunala bolag ska med 
utgångspunkt i EU:s avfallstrappan minska 
konsumtion av nytillverkat och prioritera 
återanvändning före återvinning genom att 
skapa förutsättningar för cirkulära kretslopp.

Indikator för Kommunstyrelseförvaltningen
Andel upphandlingar där moment av cirkulär 
ekonomi applicerats. 

Etappmål 5% för 2021 
Sedan en ökning med 5 %enheter/år 
upp till 50 % till 2030.
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Varför arbetskläder i RE:Source projektet

• Ville välja en upphandling som ändå var planerad att genomföra för att möjliggöra att 
resurser finns.

• Tydligt mål från KSF verksamhetsplan samt Miljöprogrammets mål att minska farliga 
ämnen i produkter.

• Samt välja ett avtal med flera potentiella möjligheter.
• Produktionen, materialval, livslängden, användandet och omhändertagandet efteråt.

• Har sett deltagandet i projektet som en kick-off för Huddinges arbete med cirkulär 
ekonomi i upphandlingar.
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Tillvägagångssätt och lärdomar 





Några frågeställningar vid uppstarten

• Finns det kläder som kan delas internt?

• Går det att få återvunnet material i 
produktionen? 

• Hur arbetar marknaden med att minimera 
kemikalierna?

• Finns det nån social verksamhet inom 
kommunen som syr/reparerar textilier?

• Går det att standardisera designen, loggans 
placering mm?
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Marknadsmöjligheter för hållbarhetskrav
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Syftet är att undersöka vad marknaden kan för att vi 
ska känna en trygghet i att ställa proportionerliga 
krav samt om det påverkar kostnaden.

• Vad kan marknaden leverera?

• Vad kommer det att kosta?

• Vilka mallar/förslag finns redan framtagna?



RFI frågor kopplat till cirkulär ekonomi

Har ni idag någon tjänst där vi kan hyra arbetskläderna? Hur fungerar den? Eller är ni intresserade 
av att starta en sådan tjänst?

Har ni idag någon tjänst för att underhålla, laga eller reparera arbetskläderna? Hur fungerar 
den? Eller är ni intresserade av att starta upp en sådan tjänst?

Hur arbetar ni idag med att använda återvunna/biobaserade material i arbetskläderna 
och/eller skorna? Samt är några plagg mer lämpade?

Hur skulle en ökning av återvunna/biobaserade material ske? Vad krävs för att detta ska 
genomföras? 
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Fortsättning på RFI frågor

Hur skapar ni en design på arbetskläderna och/eller skorna för att bidra till en så lång livslängd som 
möjligt?

Hur arbetar ni med designen av kläderna och/eller skorna för att minimera den totala 
materialåtgången utan att kompromissa på kvalitén?

Hur arbetar ni för att minimera avfallet under produktionen?

Har ni någon gång gjort en livscykelanalys på de material ni använder i era produkter? Har den i så 
fall lett till att ni ändrat design och/eller material?
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Sammanfattning av leverantörssvaren

• Hyrtjänst finns bara genom en tvätteritjänst. 

• Lagning och reparation ingår i tvättjänsterna.

• Finns även separata företag med 
lagningstjänst. Inte lika utvecklat än, vad vi 
kan se.

• Däremot svarade 2 företag som säljer kläder 
att de funderar på att starta upp en tjänst för 
lagning.

• Utmaningar att laga andra företags kläder, 
pga. av garantitid, unik konstruktion osv.
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Fortsatt sammanfattning av leverantörssvar

• Svårt med återvunnet material i kläder då 
mycket blandmaterial förekommer. Men 
mycket utveckling och forskning verkar pågå.

• Återvunnet material har inte samma 
slitstyrka, vilket skapa en kortare 
användningstid av plagget.

• Vård- och omsorgsområdet lite längre fram 
och restaurangkläder kan vara nästa område.

• Lång erfarenhet av att optimera tillskärningen 
av materialen för att minska spillet.

• Begränsad information gällande 
livscykelanalyser.
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Behovsanalys av beställarna

Vad köper ni för 
typer av 

arbetskläder?

Används 
personliga kläder?

Används enhetlig 
färg och modell på 

kläderna idag?

Vilken funktion ska 
på plaggen fylla?

Var, av vem och 
hur tvättas 
kläderna? 

Vilken typ av 
slitage är mest 
förekommande 

och var?
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Vidare arbete med leverantörsdialoger

- Vad skulle ni tycka om vi ställde krav på att ni ska ta emot utslitna 
textilier/kläder för att återvinna materialet? 

- Går det att köpa till extra ytbehandling för att förstärka skyddet, då det är 
ofta det som försvinner och görs så att plagget behöver bytas ut?

- Var är ni och branschen om 5 år kopplat till cirkulär ekonomi? 

- Kan ni utveckla ert svar gällande att starta upp en lagningsverksamhet? 

- Finns det några plagg som inte går att få certifierade enligt Ökotex?
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Tankar på fortsatt internt arbete

• Samarbete med Arbetsmarknadsenhetens 
textilverkstad att starta upp en tjänst att laga 
arbetskläderna internt.

• Nån verksamhet ska lyfta frågan om att ställa 
om till icke personliga kläder. 

• En verksamhet har ett större lager av kläder 
som i första hand ska användas vid 
nyanställning, vikarier och sommarjobbare. 
Men är villiga att dela detta utanför den egna 
verksamheten. 
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Lärdomar

• Avsätt tid.
• Omsättning av höga mål är utmanande första gången.
• Positiv respons från leverantörerna.
• Utvecklingsarbete pågår hos flera leverantörer.
• Svårt att få med beställarna, även om de tycker att det är bra.
• Potentiell verksamhetsförändring.
• Alla sorters kläder har inte funnits med i förra avtalet, dvs. svårt att veta vårt exakta 

behov och framtida paketering.

•Vi har lärt oss massor och vi kommer bli bättre nästa gång!
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Tankar, frågor 
och 
funderingar
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Kontaktuppgifter vid ytterligare frågor

Lena Mårdh
Hållbarhetsstrateg Huddinge kommun och Upphandling Södertörn
08-535 302 75
Lena.Mardh@huddinge.se

Linkedinprofil:
https://www.linkedin.com/in/lena-m%C3%A5rdh-657a59a9/
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