
Dina arbetskläder betyder något!
Arbetskläder möjliggör en trygg och bekväm vardag för dig som användare. 
De ska hålla en hög kvalité, ha god passform och kännas bekväma under 
hela arbetsdagen. Det är det viktigaste, men dina arbetskläder är så mycket 
mer än så.

Textilindustrin är en av världens mest resurs- 
intensiva och mest förorenade branscher.  

Miljöpåverkan är stor i alla delar av den textila  
värdekedjan, men störst i produktionsledet där 
80% av den totala klimatpåverkan uppstår.  
Produktionsledet sträcker sig från framställning  
av råvara till färdigt plagg. Arbetsförhållanden när 
kläderna tillverkas är många gånger också dåliga.  
Vi vill därför använda de kläder som tillverkas så 
länge som möjligt.

Produktion av textil genererar inte bara CO2-  
utsläpp och en påverkan av vårt klimat, det  
används också stora mängder vatten och  
kemikalier. Beroende på fiber och produktions- 
metod kan det för 1 kg nytillverkad textil krävas  
så mycket som 29 000 liter vatten och 6,9 kg  
kemikalier.

Omkring 50% av de anställda i en 
kommun använder arbetskläder.  
I exempelvis Malmö Stad är det  
ca 13 000 personer. Varje dag. 
Tillsammans kan vi göra skillnad!

En bussarong med 
fördubblad livslängd 

ger oss…

... en CO2-besparing
på 42% *

…en kostnadsbesparing på  
ca 16%* Pengar som kan  
användas till något roligare  

än arbetskläder!

*utsläpp och kostnad för tvätt inberäknat.
1Dagens textila flöden – en global miljöutmaning (naturvardsverket.se).
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https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/textil/dagens-textila-floden-ar-en-global-miljoutmaning


Att förlänga livslängden
Fördubblar vi antalet användningar av ett plagg kan alltså miljö- och 
klimatpåverkan nästan halveras. För att det ska fungera måste vi ta 
hand om våra arbetskläder på bästa sätt. Här är lite tips och trix!

Använder 
du dina 

kläder dagligen? 
Börja här!

Har jag kläder 
liggande i skåp 

och omklädnings-
rum som aldrig 

används?

Lämna för tvätt! 
Att tvätten 

cirkulerar gör att 
vi behöver färre 

plagg totalt!

En reklamation 
ska göras

Prata med din 
chef vad ni har 
för rutiner på 
arbetsplatsen 
för reparation 

av kläder

Kasserade 
rena kläder samlas 
på arbetsplatsen, 
eller lämnas till 

leverantören för rätt 
sluthantering

Vid 
arbetsdagens slut 
– lämna till tvätt, 

men först…

Har fickor tömts? 
(Inga pennor, 

papper, personliga 
tillhörigheter eller 

annat)

Går det att laga?

Eventuellt 
sortera flergångs-  

(till tvätt) och 
engångsmaterial 

(ska slängas)

Lämna kläder 
för tvätt!

Har du 
trasiga kläder? 

Börja här!

Är det 
fabrikationsfel? 

(Sömmarna går upp, 
tyget spricker, 
färgen släpper)

JA

JA

JA NEJ

NEJ


