
Cirkulär ekonomi:
möbelbranschen ställer om



Välkomna!



3Cirkulär ekonomi – ett begrepp som funnits ett tag





5Koppling till FN:s globala målbild



• Vad skiljer den från “vanlig” resurshushållning i en linjär ekonomi?
• Slutna materialflöden?

• Genom t.ex återvinning?
• Idag: Avfalls- och resursfokus
• Vår utgångspunkt: AFFÄRSMODELLER

 Sättet att tjäna pengar
• Ett cirkulärt paradigm bygger på encirkulär logik för att tjäna pengarVad är cirkulär ekonomi?





8Tre typer av cirkulär ekonomiBiobaserad CE: Skifte mot biobaserade produkter. 
• Cirkularitet genom nedbrytbarhet
• Nackdel: Biomassa blir bristvara. Ökat tryck på ekosystemet. Konkurrens mellan sektorer (t.exmellan mat, biobränsle, bioplast)1



9Tre typer av cirkulär ekonomiSymbiotisk CE: Integrering av industrier/processer över sektorsgränser
• Cirkularitet genom industriell symbios (”waste=food”)2



10Tre typer av cirkulär ekonomiTjänstefierad CE: Skifte från produkt-orienterade affärer mot tjänstebaserade.
• Cirkularitet genom ökad produktlivslängd, återbruk, återtillverkning, återvinning3



• Cirkulära affärsmodeller har fått acceptans hos beställare och brukare.
• Möbelproducenter, inredare och återförsäljare har organiserat för cirkulära flöden.
• Möbler är i högre grad designade för användning i ett produkt/tjänstesystem med ökat produktutnyttjande och ökad livslängd.
• Möbelbranschen har ökat sin cirkulära affär och sin konkurrenskraft.
• Avfallsmängder och klimatpåverkan från offentlig inredning minskar.
• Svensk möbelbransch inspirerar andra till cirkulär ekonomi, såväl nationellt som internationellt. 11Målbild



• Steg 1: Förstudie, start 2014/2015.
• Steg 2: Pilotfas, 2015-2017. 
• Steg 3: Industriell skala 2017-2019.Omfattning:- 80 000 timmar, minst.- 3 000 filer, minst.- 31 Snabbfaktor, 14 rapporter, 3 verktyg 12Projektets sammanfattat



• Att hela värdeflödet behöver delta i en omställning.
• Att drivkraft är resurseffektivitet och ekonomi.
• Att spårbarhet är centralt.
• Att kunder är möjliggörare, ger affärsmöjligheter.
• Att förändringar tar tid, ett lärande behöver ske. 13Projektets slutsatser



Agenda09.30 – 10.00 Kaffe10.00 – 10.30 Välkomna 10.30 – 12.00 Cirkulära erbjudanden finns!12.00 – 13.00 Lunch13.00 – 13.30 Cirkulära erbjudanden finns, forts.13.30 – 14.30 Konkreta tips14.30 – 15.00 Kaffepaus15.00 – 16.00 Omställningen är i full gång16.00 – Mingel!





Finansierat av:Referensgrupp



Cirkulära erbjudanden finns!



Gärsnäs

Dag Klockby & Magnus Eriksson



GärsnäsSince 1893SINCE 1893





Partner / ÅFVintagePartner / ServiceReparationKRETSLOPP Slutbrukare



MÅL 2030 100% Cirkulär design100% Ansvarsfullt erbjudande 100% Förnybar energi



PRODUKTLIVSCYKELNRestaureringGröna listan



MADE IN SWEDEN SINCE 1893





FLOKK

Ola Tjade



FLOKK.COM/RH

Healthy and effective sittingCelebrating Movement

Work healthy – sit smart
Design for 

sustainable meetings Bringing life to roomsDesign to work

Design for 
human perfomance

A fully integrated House of Brands



FLOKK.COM/RH

Market Approach

Our KAM approach means working alongside both architects, 
ergonomists and dealers in creating up the best workspace 
solutions for our joint customers

Sales managersKAM

Architects and 
designers

End users

DEALERS

Customers

Sales managersSales managers



FLOKK.COM/RH

Circular design analysis

Circular LCA

Re - manufacturing analysis

Cirkulæra møbelflødenCase of RH Logic



FLOKK.COM/RHFLOKK.COM/RH

100,8 Kg Co2 Global Warming 95,5 Kg Co2

1595 MJ Total energy use 1378 MJ

44,5% Use of recycled materials 61%

RH Logic 400
RH New Logic

EPD Cradle to gate A1-A3

RH New Logic: New Flokk standard for sustainable design
Focus on maximising the use of recycled 
plastics, facilitating for easy disassembly 
and a long life span. 



FLOKK.COM/RHFLOKK.COM/RH

Designing for recycled materials 
Recycled plastic requires extra attention 
when designing

• Special snap features to allow for easy 
assembly/disassembly without breaking 
the parts.

• Computer simulation and lab testing to 
ensure the strength of seat and back



FLOKK.COM/RHFLOKK.COM/RH

Designing for disassembly

All components are easy to separate at the end 
of the chairs life. No moulding or gluing different 
materials together.

Redesign of the original RH Mereo tension 
wheel to avoid mixing materials



FLOKK.COM/RHFLOKK.COM/RH

Designing for disassembly
Original RH Mereo tension wheel

Redesigned tension wheel



FLOKK.COM/RHFLOKK.COM/RH

No Glue, No staples!
• Use of glue in the manufacturing process hinders 

disassembly at end of life.

• RH New Logic has therefor glue free on all 
upholstery solutions, even the back shell 
upholstery!

• Drawstring spindle system used on all 
upholstered parts!



Total rebuild of NASDAQ Stockholm HQ

Initial tender for 1000 new chairs 

Instead Flokk refurbished 500 existing RH Logic chairs 
and supplemented with 500 new of the same model and 
configuration.

Cost save for customer of approx. 30% 

Customer Case



FLOKK.COM/RH36

Monumental Challenge – not to be solved in isolation



FLOKK.COM/RH

Ensure products & components are distributed in 
the appropriate loop for each deployment change in 
the most efficient way.

New partnerships and efficient disassembly 
processes will give rise to more specialized recycled 
material streams to utilize both up and downstream. 
(appropriate allocation of worn out components and 
sourcing of more homogenous recycled materials)

Circular Economy – Our visionEcosystems are crucial



FLOKK.COM/RH

Take-Back / Refurbish

Product tracking systems

Second life partners Pilot 1 Pilot 2 Pilot 3

As-a-Service models Research

Materials & value chain 
innovation

Viability test
Collaborative 
Pilot.
A Commercial 
“new” build 
provided 
“as a service”

Market test 
demand for 
Furniture-as-a-
service

Value-
proposition test 
in as-a-service 
model with pilot 
customer.

New/improved partnerships for 
Take-back, refurbish and 
redistribution. Co-development of 
efficient processes. 

Currently operationalized in 
Holland.

Continued and strengthened focus 
on developing new material 
streams 

Circular strategy verticals
Context based circular product design



Time to act – lets build the ecosystem faster! 
Come see me at the Flokk stand to discuss potential 
collaboration & pilot opportunities!





RP

John Hultberg & Andreas Andersson



VisionEn värld där det är självklart för företag och organisationer att återvinna och återanvända kontorsinredning. Varför finns vi?Minska slöseriet i företag och organisationer200415 års erfarenhet 75anställda 6orter



Att med denna arbetsordning få till en väl fungerande och trivsam möblering borde vara en skyldighet för varje inköpare, inredare och inredningsarkitekt i vår gemensamma strävan att nå de globala målen 2030!1Internt: se över vad som finns tillgängligt i egna förråd och bestånd 2Externt: vilken begagnad inredning kan anskaffas? 3i sista hand: köp nytt (tänk miljövänligt)3 steg till hållbar inredning:



Konkreta erbjudanden som finns idag
● Digitalisering! 

○ Viktigt att matcha det befintliga utbudet med efterfrågan.
○ RP FMS: Ett praktiskt verktyg som låter varje företag/organisation maximera användandet av befintliga resurser.

● Halva priset jämfört med att köpa nyproduktion
● 3 års garanti
● Hyr eller köp
● Kontakta oss gärna för en konsultation kring hur vi kan hjälpa dig att förena miljö och ekonomi!



RP FMSFurniture Management System



Detta vill vi göra i framtidenRP verkar för en värld där det är självklart för företag och organisationer att återvinna och återanvända kontorsinredning.



TACK!Ni hittar oss på RP.se



Albin i Hyssna - Stolab

Martin Johansson



Cirkulära möbelflöden



• CM i Produktdesign
• CM i Material
• CM av färdig produkt2 år sedan…



• Stora möjligheter med egen svensk produktion.
• Många möbler ute på marknaden.
• Utjämna beläggning i fabrikerna.2 år sedan…



• Visat upp våra återbrukademöbler.
• Skapat Åter i bruk och Nytt Liv.
• Streamat möbler.Vad var vi gjort?



• Vi letar aktivt upp gamla kunder där vi kan hjälpa dem med att cirkulera deras möbler.
• Prislista för kunder.Resultatet?



• Vi vill återse mer möbler
• Vi vill få folk att inse att den bra maten man köper på restaurang är inte tillverkad av Någon Annan.Om 2 år…



Vasakronan

Daniel Jighede



SMART & KLART KYRKOGATANÅTERBRUKSPROJEKT





Den goda staden där alla människor trivs 
och verksamheter utvecklas
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GRESB 2019
Global Real Estate Sustainability Benchmark



1. Återbruk av planlösning – Utgå från befintlig 
plan/struktur

2. Återbruk av byggdelar på plats – Återanvänd 
material som redan finns i projektet

3. Återbruk från annan plats – Från byggprojekt i 
närheten eller återbruksentreprenör

4. Upcycling - Använd kasserade delar till nya 
ändamål

5. Hyra/leasing - Leverantören tar ansvar för sina 
produkter genom cirkulära flöden

6. Nya inköp – Planera för lång livslängd och 
förbered för återbruk

ÅTERBRUKSHIERARKI



RESURSEFFEKTIVT OCH KLIMATNEUTRALT



Förutsättningar Kyrkogatan 20-22





VÄLKOMNA PÅ BESÖK!Daniel JighedeUthyrningschef031-743 42 24 daniel.jighede@vasakronan.seSMART & KLARTKYRKOGATAN 20-22



Kinnarps

Johanna Ljunggren









VI SPARAR 270 KG EMBALLAGE/CONTAINER.





PRODUKTDESIGN













TJÄNSTER









FUNKTIONSHYRA



Rekomo

Sebastian God



Det finns bara en planet. Därför inreder vi kontor med begagnade kontorsmöbler utan att påfresta miljön eller plånboken. / Vad vi gör



Vi hjälper dig inreda budget- och klimatsmart. / Vad vi gör



Vi hjälper företag att tänka andrahand i första hand. / Hur vi gör det



• Köpa: Vi har ett stort utbud av begagnade möbler till försäljning.
• Sälja: Hör av dig till oss innan du slänger dina kontorsmöbler. Vi kan köpa eller byta in era möbler som mellanskillnad när ni köper ”nya” av oss.
• Hyra: Vi erbjuder smarta hyreslösningar för små och stora behov, skräddarsytt för dig. Från 1 dag till 5 år !Tjänster:- Tvätt/Rekonditionering- Utbyte av slitagedelar- Hjälp att planera din kontorsyta- Leverans- Montering- Omlackering av möbel- Omtapetsering av möbel



GöteborgFlöjelbergsgatan 11-13431 37 Mölndalinfo@rekomo.se031-87 49 60KartaStockholmArchimedesvägen 1-3168 65 Brommainfo@rekomo.se08-518 170 20Karta MalmöVästkustvägen 21211 24 Malmöinfo@rekomo.se040-93 94 95Karta



IVL Svenska MiljöinstitutetIVL valde att genomföra sina flyttprojekt i både Stockholm och Göteborg så hållbart som möjligt genom att återanvända och köpa begagnad inredning istället för ny.Resultatet blev en kostnadsbesparing på 3,3 miljoner kronor inklusive ökade arkitektkostnader och en klimatbesparing på 94 ton Co2ekv./ Case



/ Case / IVL Svenska Miljöinstitutet



/ Case / IVL Svenska Miljöinstitutet



AdidasNär Adidas behövde renovera sitt huvudkontor i Solna valde dom att köpa 70% av de nya möblerna begagnat och samtidigt sälja de möbler som inte passade längre.Vi lyckades också återanvända mycket utav de möbler kunden redan hade genom att klä om, byta bordskiva, laga mm.Resultatet blev ett härligt & aktivt kontor för 170 personer./ Case



/ Case  / Adidas



/ Case  / Adidas



/ Case  / Adidas



AritcoAritco är ledande tillverkare i Europa utav plattformshissar.Ett aktivitetsbaserat huvudkontor i Sverige för över 100 medarbetare skapat med 75% begagnad inredning./ Case



/ Case / Aritco



/ Case / Aritco



/ Case / Aritco



Framtiden är grönAlla vinner om vi återvinner!



Tack!



Konkreta tips



Att ta fram cirkulära erbjudanden

Ann-Charlotte Mellquist, RISE



RISE Research Institutes of Sweden

REFLEKTIONER -
AP2 ERBJUDANDEN

Ann-Charlotte Mellquist

2019-11-15



106

Affärsmodeller – från steg 1

TID 

KOMPLEXITET



Affärsmodellsarbete Steg 2 -Backcasting



108

Steg 3 AP2 - Marknadsutveckling

 I AP2 driver möbelföretag sina egna 
utvecklingsaktiviteter mot mer cirkularitet med stöd från 
forskargruppen.  
 Utgångspunkten är handlingsplanerna från steg 2

 Mål att implementering och uppskalning av marknaden 
ska kunna ske så effektivt som möjligt 

 Forskargruppen ges möjlighet att analysera hinder och 
möjligheter för framsteg både inom och tvärs företagen i 
ekosystemet.



109

Affärsmodeller – från steg 1

TID 

KOMPLEXITET



110

Cirkulärt värde – efter steg 3

CIRKULÄR VOLYM 
DRIVER VÄRDE

KOMPLEXITET/ 
TJÄNSTEINNEHÅLL 

DRIVER VÄRDE



Hur accelerera volymtillväxt?
 Efterfrågan  Utbuds-/leverantörssidan

 Utmaningar vid uppskalning
 Matchning utbud/efterfrågan - lagerbehov
 Finansiering
 Organisation

 Lösningar
 Ledningsfråga
 Sätt tydliga mål – Walk the talk!
 Intern förankring och drivkraft 
 Sök samarbeten
 Testa med befintliga produkter



Research Institutes of Sweden AB ·  010-516 50 00 · info@ri.se · ri.seBesöksadress: Lindholmspiren 7 A, 417 56 Göteborg · Postadress: Box 857, 501 15 BoråsAnn-Charlotte Mellquistann-charlotte.mellquist@ri.se@ACEMellquist070-265 65 60



Så blir ditt inredningsprojekt cirkulärt

Thérèse Elmqquist, White



Cirkularitet i ett 
inredningsprojekt
Thérèse Elmquist / 2019-11-15
White arkitekter



Stänga
- Återvunna material, 
förnybara material

Effektivisera
- Mindre resurser till samma nytta

Bromsa
- Bevara, vårda, återbruka, renovera

C I R K U L A R I T E T  I  E T T  I N R E D N I N G S P R O J E K T



Stänga
- Återvunna material, 
förnybara material

Effektivisera
- Mindre resurser till 
samma nytta

Bromsa
- Bevara, vårda, 
återbruka, renovera

C I R K U L A R I T E T  I  E T T  I N R E D N I N G S P R O J E K T



C I R K U L A R I T E T  I  E T T  I N R E D N I N G S P R O J E K T



C I R K U L A R I T E T  I  E T T  I N R E D N I N G S P R O J E K T



K E E P  Y O U R  D A R L I N G S



Bild myran



Så kravställer du för en cirkulär design

Thomas Nyström, RISE



Så kravställer du för en cirkulär design, eller..Hur planera för en produktdesign som “keep(s ) your darlings ”up to date? Thomas Nyström RISEDesign process Metoder & verktyg



Affärslogiken; styr designlogiken Designlogiken; påverkar affärslogiken”For everyday use, just throw on your second watch" -- "Swatch" Loop chair by Willy Guhl, Designed 1954 für Eternit AG. Entwurf von 1954. Einteilige Konstruktion ausFaserzement (Eternit) … Numera reproducerad i fibercement. ”The reason you can´t see any revolutionary design changes on our cars is simple: there aren´t any.” 



Möbler som inte klarar av förändringar under användningstidenriskerar att bli utdaterade i förtidoch minskar i ekonomiskt värde. Typer av förändringarEstetiskaTekniskaSocialaFunktionellaEkonomiskt värdeoch värdeutveckling TidProduktlansering AvfallRåvarorProduktion (Åter-användning)MaterialNyförsäljningEtt långt produktliv (för möbler)spelar roll, men… Tusentals kronor förfungerande och tids-enligaprodukter minskar då till några få kronor vid materialåtervinning. 



TidProduktens totala livslängd (där värde kan fångas)Durability FlexibilityDurability Specific-adaptability FlexibilityDurability General adaptapt-abilitySpecific-adapt-ability FlexibilityDurabilityÖveraskningarDet vi vet kommer händaGrad av förändringsbarhetsom krävs av produkten föratt minska affärsriskerna Det som sannolikt kommer att händaSlitstarka, flexibla & anpassningsbara produkterkan minska de produktrelaterade affärsriskerna



Designa den cirkulära produkten för att kunna:
Sluta/stänga material och resursflöden
Effektivisera användningen av material, resurser och energi
Bromsa ner flödeshastigheten

 Bärande stomme (skelett) 
 Funktionellt lager (organ) 
 Visuellt och taktilt lager (skinn) 
 Förbrukningsmaterial (metabolism)
 Information att bevara (DNA)

För att åstadkomma en robust och förändringsbar och cirkulerbar produkt….. …dela upp produktarkitekturen i separerbara lager



Praktisk hjälp på vägenDokument Beskrivning Användningsområde Ungefärlig tidsåtgångCirkulär designbrief. Kortversion En sammanfattande mall med de viktigaste kriterierna för att en designer skall kunna börja skiss och utvecklingsarbetet Lämplig som en utgångspunkt för kortare projekt eller i tidiga faser för att generera konceptuella designförslag. Eller då företaget sedan tidigare har en cirkulär vision med definierade kriterier för en cirkulär produktstrategi där nya produkter skall tas fram inom samma strategi. Ca 2-4h i workshopform med funktioner ifrån affärs/produktutvecklingCirkulär designbriefFullständig version En fördjupande mall som i detalj fångar upp det tillverkande företagets strategiska ambitioner med cirkulära affärsmodeller och cirkulära produktkriterier Lämpliga för de företag som idag inte har en tydligt definierad cirkulär vision med detaljerade handlingsplaner. Workshop 4-8 hmed representanter ifrån företagsledningTotalt 16h inkl. summeringCirkulär kravspecifikation Ett verktyg som i detalj stödjer arbetet att identifiera krav och önskemål som den cirkulära möbelprodukten skall uppnå. Mallen är tänkt att utvecklas succesivt under utvecklingsprocessen. I det inledande arbetet ger den stöd åt att inte glömma av viktiga krav för att i senare skeden låsa de krav som skall finnas med i den slutliga produkten Workshop 4 -8h med designer, Sedan kontinuerlig utveckling under utvecklingsarbetetDesign/Produktutvecklingsansvarig slutligt ansvarig för låst version.  



 Skapa  förståelse och förankring hos företags ledningen för en cirkulär strategi
 Skapa en cirkulär vision för företaget som är tydligt definierad (med cirkulära principer och mätbara mål )
 Ta fram affärs och designbrief
 Arbeta med att utveckla cirkulära erbjudande och produktdesign parallellt
 Utveckla,  i små steg och testa på verkliga kunder. Ge inte upp vid motgångar utan “skruva ”på innehållet i erbjudande & produkt
 Utveckla kravspecifikationen  under affärs & designprocessen
 Glöm inte bort att stämma av så att kraven både leder mot att uppfylla visionen och  fånga  ekonomiskt värdeHur börjar man?



Cirkulär kravspecifikationSyfte: skapa en gemensam och detaljerad målbild för den tänkta produktenDen cirkulära kravspecifikation bör ses som ett levande dokument där krav kan tillkomma och utvecklas under utvecklingsprocessen för att sedan reduceras, viktas och slutligen låsas innan tillverkningen är tänkt att starta.Två typer av krav; lösningsbegränsande respektive lösningsdrivande krav. Lösningsbegränsande=  tydligt mätbara, specificerar ett visst material, tillverkningsprocess, hållfasthet, säkerhets eller krav på vissa kemikalier som inte får ingå i produkten. Lösningsdrivande krav, handlar om sådana krav som kan lösas på många olika sätt. Tex kan kravet på en sitthöjd 54cm lösas tekniskt och gestaltningsmässigt på många olika sätt. Designbrief KravspecifikationLösningsdrivande Lösningsbegränsande FramtidaönskattillståndNuvarandeproblem, behov



Vad är viktigt?Designstrategier för att sluta materialflöden 
• Är produktens arkitektur modulär
• Är produkten uppdelad i biologiska och tekniska material? 
• Är produkten baserad på redan återvunna material? 
• Kan produkten enkelt demonteras för materialåtervinning 
• Kommer produkten att innehålla ämnen (från återvinning) som är eller riskerar att förbjudas under den avsedda användningstiden för produkten?
• Är de material som ingår i produkten farliga för människor och natur? 
• Finns det ett sätt att spåra materialinehållet i produkten, 
• och hur länge den har varit i användning och vad som hänt under användningstiden? Designstrategier för att effektivisera material och resursanvändningen under produktens livscykel 

• Är produktens design optimerad för att minimera spillet i produktionen?
• Används spillmaterial i produkten, och om inte kan spillmaterial användas för nya produkter eller komponenter? 
• Kommer produktionen av produkten att använda förnybar energi?
• Kommer produkten att använda förnybara material och råvaror för förbrukningsmaterial? (tex rengöringsmedel och slitagedelar)
• Är det möjligt att uppgradera produkten med mer energieffektiva teknologier? (tex för ljuskällor och justeringsfunktioner i el-användande komponenter mm.) Designstrategier för att bromsa ner 

flödeshastigheten av resurs-
användningen under produktens 
livscykel

• Är den möjliga livslängden av produkten 
definierad? (är detta möjligt att verifiera eller 
uppskatta?)

• Är produkten anpassad för enkel montering, 
demontering och underhåll?

• Är reservdelar tillgängliga för hela den tänkta 
användningsperioden?

• Kan produktens skick och hälsa mätas, 
kontrolleras och dokumenteras? 

• Finns det ett scenario för hur produkten kan 
uppgraderas? (estetiskt, funktionellt, med ny 
teknik, och för ändrade lagstiftning och 
kundbeteenden mm)

• Finns det ett scenario för hur produkten kan 
renoveras (återtillverkas) och vad kostnaden 
är för detta?

• Finns det ett scenario med olika kundtyper 
som kan tänkas köpa produkten, eller delar av 
produkten i olika skick/pris under den totala 
livscykeln?



Typer av förändringarEstetiskaTekniskaSociala FunktionellaDesign for ..keeping yourdarlings updated!Ekonomiskt värdeoch värdeutveckling TidProduktlansering AvfallRåvarorProduktionMaterialNyförsäljning Läs mer på www.cirkularitet.se och
www.ri.se/sv/vad-vi-gor/expertiser/framtidsadaptiv-design-en-cirkular-
ekonomiEller kontakta gärna oss:Thomas Nyström Thomas.nystrom@ri.se +46 730 79 58 21Derek Diener derek.diener@ri.se +46 73 572 05 82



Så blir du en cirkulär kund

Emma Rex, RISE



- 30%- 50%



Kunden:del i ett flöde!En cirkulär kund ger förutsättningar för: 
• Långa liv
• Flera liv



Kunden:del i ett flöde!En cirkulär kund ger förutsättningar för: 
• Långa liv
• Flera liv



Brukarcykeln - En helhetsbild på innehav



ANSKAFFNINGVad är behovet nu och framöver?Tänk på innehav och avvecklingredan här!Anskaffa
• Inom organisationen
• Återbrukat
• Hyra/funktion
• NyköpBeakta behov, miljöpåverkan och kostnad över tid



INNEHAV
• Acceptans och stolthet
• Status och omtanke
• Lös logistiken

• Lager
• Hitta varann

• Tjänster för långa liv



AVVECKLING
• Hur avveckla? Och vem? 
• Vad får vi göra?
• Ha 

• kompetens i organisationen
• avtal och samarbetspartners
• incitament att göra rätt



ORGANISATION
• Vem har/känner ansvar? 
• Se över befintliga roller 
• Införa nya roller, tex ”möbelansvarig”
• Vilka policys och riktlinjer finns? Tex till upphandlare
• Nya incitament och KPI



Inköp och upphandlingKravställningNya upphandlingsföremål!Medvetenhet och stöd i organisationen – lätt att göra rätt!



It takes two to tangoBåde utbud och efterfrågan behövs
• Visa intresse
• Ställ krav 
• Visa på ambition
• Samverka
• Gör affärer!



Erfarenheter från Volvo

Thorsten Cziuppa, Volvo Group Real Estate



Cirkulära möbelflöde
Möbelkatalog
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What do we buy
Back-office Furniture related to office environment. 

Includes: 

 Work stations 

 Conference room furniture

 Accessories (curtains, shelves, white boards, etc.)

 Layouts, transportation and installation

Excludes: 

X Furniture related to industry and production

X Front office furniture (reception, shop, lounge, etc.)

X Art

145
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What do we buy
Volvo Group Future Workplace 

We are and should aim to buy according to 

Volvo Group Future Workplace Concept (VGFW)

‒ Global concept 

‒ Launched in 2016 / updated in 2019 

‒ Directives to : 

o Create healthy, functional, sustainable and creative 
office environments 

o Support the activities performed by our employees

o Standardize products embracing Volvo Group culture

o Optimize space utilization

‒ Aim is to develop activity base workplace environments 
when required and fitting the organization
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How do we buy? 
Furniture Catalogue based on framework contracts

 Pre-defined range of furniture that is reviewed bi-annually with 2 suppliers

Goal for updating our catalogues in 2019:

 We wanted to support our colleagues to make sustainable decisions while purchasing furniture

 Creating awareness on circular economy was our goal while updating the catalogues 

 Addition of usage areas based on our Future Workplace concept to make sure that furniture 
with right functionality are being bought

 Already existing environmental measurements like Möbelfakta & Svanen will stay the same
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Furniture Catalogue 2020 
Process to add an additional measurement 

2019.05 Initial discussions with RISE 

2019.07 Piloting different measurements with Kinnarps

C-metric, Co2-impact and Spårbarhetsdata

2019.09 Decision to continue to work with C-metric as a first step

2019.10 First trainings with Facility Managers in Europe to create awareness about 

the future measurement (C-metric = What is it and why do we implement it)

2019.11 Suppliers start calculating C-metric for range of products

2019.12 Launch of new catalogues 

2020.02 Implementation of C-metric in existing catalogue
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Furniture Catalogue 2020 
Preliminary result

C =0,xx

C =0,xx

C =0,xx

C =0,xx

C =0,xx
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C-Metric

Circularity, C, is a measure of how much of a product is made from previously used products 
and materials. C ranges from 0% to 100%. The higher the better. 

Most products have a C-value between 0% and 20%. Above 50% is quite unusual and should be 
considered very good. In qualitative terms, many products with C above 50% could reasonably be 
referred to as "circular products". C correlates well with relative global warming potential and 
abiotic resource depletion for passive products like furniture. 

Metal intensive furniture are more dependent on a high C value than wooden furniture. For the 
environmental problem of climate change and considering the current market options, wooden 
furniture can be a decent option even with a very low C-value. In the long run, also wood will need 
to circulate more.

Linder, M. , Sarasini, S. and Loon, P. (2017), A Metric for Quantifying Product‐Level Circularity. Journal of Industrial Ecology, 21: 545-558. 
doi:10.1111/jiec.12552
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C-Mått

Cirkularitet, C, mäter hur mycket av en produkt som kommer från tidigare använda produkter
och material. C ligger alltid mellan 0% och 100%. Högre är bättre.

De flesta produkter har ett C-värde på mellan 0% och 20%. Över 50% är ganska ovanligt och får 
anses mycket bra. I dagligt tal kan det ofta vara rimligt att kalla produkter med C över 50% för 
"cirkulära produkter". C korrelerar starkt med global uppvärmningspotential och abiotisk 
resursutarmning för passiva produkter så som möbler.

Högt C-värde bör anses viktigare för metallmöbler än för trämöbler. Om man fokuserar på 
miljöproblemet klimatpåverkan och givet dagens marknadsalternativ så är trämöbler faktiskt ofta 
ett bra alternativ till metallmöbler även om trämöblerna har mycket låga C-värden. På sikt kommer 
dock även trä behöva cirkulera mer än det gör idag.

Linder, M. , Sarasini S. And Loon, P (2017). A Metric for Quantifying Product-Level Circularity, Journal of Industrial Ecology, 21: 545-558. doi: 
10.1111/jec.12552.
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Supplier performance
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Bring innovation such as 
connected furniture

Technology Environmentally friendly 
furniture, consciousness for 
material origin, transportations 
used 

Circular economy (re-used 
furniture, recycling, sell our old 
furniture)

Sustai-
nability

Availability and lead time for 
spare parts

Risk
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Implementation 
Challenges & lessons learned

 It takes time – C-metric is new to suppliers and third parties 

 Definition of usable measurements – do not confuse your colleagues with too much choice 

 Creating awareness internally – trainings are substantial 

 Environment vs. budget?

 Take it step by step 
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Open dialogue



Omställningen är i full gång



Cirkulär omställning nationellt & internationellt

Josefina Sallén, RISE



Det händer!?!15 november 2019Josefina Sallén



3 apriltog det slut





Hur cirkulära är EU-länderna?





Det händer!



2 megakrafter driver på
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Tjänster, delande, stora som små 



683 miljarder168







10 1080



Finansierat av:Referensgrupp



100%



Josefina Sallénjosefina.sallen@ri.se072-208 93 60Tack för er uppmärksamhet - Frågor?



Samtal om nästa steg, branschen:

Robin Ljungar, TMF

Hanna Lindén, RISE



Samtal om nästa steg, Circular Hub:

Erik Valvring, Science Park Borås

Birgitta Nilsson, Västra götalandsregionen

Cecilia Karlsson, IDC West Sweden AB



Samtal om nästa steg, upphandling:

Mattias Ek, Kammarkollegiet

Caroline Tottie, SKL Kommentus inköpscentral

Joakim Thornéus, Upphandlingsmyndigheten



”Detta är inte slutet. Det är 
inte ens början på slutet. 

Men kanske är det slutet på 
början.” 178




