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 Livscykelperspektiv

 Återanvända, återtillverka
komponenter och produkter

 Ej materialåtervinning

Cirkulära flöden



Svensk möbelindustri är internationellt erkänd för 
att visa hur storskalig övergång till cirkulär ekonomi 
kan genomföras i praktiken.
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Vision



Finansierat av:
Referensgrupp



3-stegs raket: idé, koncept, storskaligt införande

 Affärsmodeller från erbjudandesidan

 Inredning och design för cirkularitet, olika guider

 Hållbarhetsanalys/LCA

 Återtillverkningsanalys, att se hinder

 Logistik: centraliserad eller decentraliserad renovering 

 Acceptans hos slutanvändare

 Märkning och spårbarhet

 Beställares motivation och kompetens
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Exempel på projektaktiviteter

Övergripande slutsatser steg 2



Många olika affärsmodeller



 Helhetsansvar för inredning

 Ingår renovering

 Pris per kontor och tid, eller annat sätt

 Testas i mindre skala

Office as a service



Tillverkare
5 %

Återförsäljare
10 %

Cirkulerare
20 %

Är det lönsamt?  Vinstmarginal:



Är det lönsamt för kund?
 Begagnat och/eller renoverat vanligen billigare än nypris

 Inte nödvändigtvis (mycket) lägre pris

 Hyra och office as a service behöver ses i ett större perspektiv, relativt kundens egna kostnader 
idag
 Underhåll
 Lager
 Ändrade behov
 Hanteringstid, vaktmästartid
 ...
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Klimatpåverkan
Försurning

Övergödning
Marknära ozon

Påverkan på ozonlagret
Resursuttag – mineraler

Resursuttag – fossila

Miljömässigt bättre?
 Utifrån ett livscykelperspektiv

 Antaganden om användning och 
kvittblivning



Klimatpåverkan i livscykelns olika steg

Råmaterial Processer i egen 
produktion Distribution Användning Avfallshantering

69% 11%5%15%

85% 10%2%2%

0%

0%



LCA två olika stolar
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Avfallshantering

Transport

Möbelproduktion

Råmaterial

- 20 %

- 35 %



Äter transporter upp 
miljövinsten?



Oftast inte!



- 30%- 50%



Acceptans

Status

Makt



Att vara en ”cirkulär kund”
 Helhetssyn: Anskaffning – innehav – avveckling –

organisation

 Centraliserat vs decentraliserat ägande och förvaltning

 Resultatansvar, incitament

 Strategiska riktlinjer, inköpspolicy mm

 Upphandling: inte bara nyinköp utan även arkitekt, 
begagnatköp, tjänster... 

 Beställarkompetens, hanteringskompetens

 Spårbarhet fysisk, kontraktsmässig, materialmässig

 Hur får och bör vi avyttra?

 ...?
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Framtidsspaningar
 Kommer att behövas/bli maktskiften inom organisationer och i affärsekosystem. Vissa 

funktioner kommer inte behövas, behöver förändras! Ger motstånd.

 Behov att vara mer lättfotad – Finns ett utrymme i det nya affärsekosystemet tar någon detta.

 Affärsetik är viktig för kunder, och för företag för att hitta anställda?

 Behov finns av system och standard kring fysisk spårbarhet. Detta ser vi egentligen inom alla 
områden. Stark koppling till digitalisering.

 Vi har goda förutsättningar att sprida och inspirera andra branscher/områden. Vi ser att kunder 
kan sprida arbetssätt med upphandlingar till fler områden.

 Fastighetsföretag ser vi som en allt viktigare intressent/aktör.

 Policy-frågor behöver arbetas med. 

 Industrin har en mycket stor potential. 



Mer information

 Hemsida: Cirkularitet.se

 Nyhetsbrev: Anmälan på hemsida

 Utbildningsmaterial för beställarstöd tas fram bl.a. ihop med SKI, inför nästa höst
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