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Cirkulära möbelflöden – vårt projekt

Vi i projektet Cirkulära möbelflöden (eller ”Affärsmodellinnovation för cirkulära möbel-
flöden – steg 3”) arbetar för att visa hur möbelbranschen konkret kan ställa om till en 
mer cirkulär ekonomi.  

Vårt projekt handlar om att möta samhällets behov av att ta till vara alla typer av 
resurser på ett bättre sätt för att skapa en mer hållbar industriell utveckling. För att 
detta ska fungera måste det ges förutsättningar för en produktion och konsumtion av 
offentliga möbler som är mer resurseffektiv och mindre miljöbelastande – samtidigt 
som företagens konkurrenskraft stärks internationellt. 

Varför är det viktigt med cirkulära möbelflöden?
Enbart i Sverige produceras det möbler för cirka 23 miljarder kronor om året, där ungefär 
en fjärdedel består av kontorsmöbler. Kontorsmöbler för cirka 6 miljarder kronor används 
sedan i några år; nöts, slits och börjar se lite omoderna ut. Ganska så ofta så ändras 
förutsättningarna och behoven för en verksamhet – och så slängs de nötta, omoderna 
eller överflödiga möblerna ut i en container och går till förbränning. Allt detta bidrar till 
klimatpåverkan – såväl slutförbränning som tillverkning. Enbart produktionen av kontors-
möbler i Sverige beräknas bidra till klimatpåverkan med mer än 150 000 ton CO2-ekviva-
lenter varje år! Det är lika mycket som 38 460 flygresor tur och retur till Thailand.

Vi menar att möbeltillverkningens klimatpåverkan och resursförbrukning kan minskas 
genom att använda cirkulära affärsmodeller. I en cirkulär affärsmodell slängs inte mö-
beln när den är sliten eller inte längre passar för organisationen, utan den renoveras, 
repareras och säljs därefter på nytt igen. När vi analyserat vad en cirkulär affärsmodell 
kan ha för klimatpåverkan så kunde vi se att det går att halvera resursförbrukningen 
och klimatpåverkan kan minska med cirka 30 procent i jämförelse med dagens linjära 
system där möbler produceras, används och slutligen slängs!

År 2013 ringde och 

ville ha tillbaka sina 

blå kontorsstolar! Det 

är ärtgrönt som gäller 

2019!

Läs mer på 

nästa sida!

Cirkularitet
Inblick



Snabbfakta är producerat av det Vinnova-finansierade projektet ”Affärsmodeller för cirkulära möbelflöden”. Läs mer på  cirkularitet.se
Version: 1, Februari 2019

Hur och vad gör vi?
I vårt projekt har vi med en bredd av väldigt viktiga parter för att kunna skapa kunskap 
men också faktiskt få igång affärsmodellerna kring cirkularitet. Tillsammans så samver-
kar forskningsinstitut, möbelproducenter, möbeluthyrare, återvinnare och tillfixare; 
regioner, kommuner och landsting, arkitekter och branschorganisationer; universitet 
och fastighetsbolag. Tillsammans jobbar vi nu för en storskalig implementering av olika 
affärsmodeller (renovering, begagnatförsäljning, hyra, inredningstjänst med återbruk 
med mera) – men också genom att ändra attityder till återbruk hos både konsumenter 
och tillverkare. Och, såklart, så driver vi den cirkulära portalen cirkularitet.se – och 
producerar ”Snabbfakta”! 

Det här är vårt gäng:
Albin i Hyssna, Allies, Rekomo, Centigo, FLOKK, Gärsnäs, Input interiör, Region Jönköping, 
Kinnarps, Kammarkollegiet, Linköpings universitet, Lots Design, Offecct, Recycling part-
ner RP, RISE, Region Skåne, SKL Kommentus inköpscentral, Svenssons, Swedese Möbler, 
Swerea IVF, Trä- och möbelföretagen (TMF), Vasakronan, Västra Götalandsregionen, 
Volvo, White Arkitekter.

Dessutom har vi en referensgrupp bestående av:
100-gruppen, Lerums kommun, Möbelfakta, Naturvårdsverket, Region Kronoberg, 
Sustain in Time, Svanen, University of Exeter, Upphandlingsmyndigheten.

Läs mer
www.cirkularitet.se 
Hållbarhetsanalys av cirkulära möbelflöden (2017) https://bit.ly/2RGu9Da
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