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Sammanfattning 

Den svenska möbelindustrin är stor och har alltid varit en viktig del av den svenska ekonomin 

och genomgår just nu en övergång från linjära till cirkulära flöden. De traditionellt linjära 

möbelflödenas drivkraft är massiva raka flöden av möbler som byts ut långt före deras 

tekniska livslängd tagit slut. Cirkulära möbelflöden siktar på att fokusera på att utöka 

möblernas livslängd genom att övergå till produktions- och konsumtionssystem där 

drivkraften är att få intäktflöden över så många användningscykler som möjligt. Detta sker via 

återanvändning och reparation av hela eller delar av möbler. 

Sverige är allmänt känt som ett ledande land när det kommer till hållbarhet och innovation 

och det har blivit en mer och mer påtaglig utveckling att svenska företag/kunder i sitt 

hållbarhetsarbete efterfrågar använda och reparerade möbler. I samma veva upplever vi en 

digitalisering av industrier i stort, även kallat Industri 4.0, där den snabba utvecklingen 

ständigt genererar effektivare lösningar för både industrier som privatpersoner. 

Samlingsbegreppet Internet of things (IoT) syftar på internetuppkoppling inbäddat i fysiska 

produkter och objekt. Genom inbäddad elektronik, internetuppkoppling och sensorer tillåts 

datorer, människor och produkter att kommunicera med varandra i realtid i syfte att höja 

värde och service genom utbyte av data och skapandet av ny information. 

Detta arbete syftar till att utreda om, och i så fall hur, Industri 4.0 kan bidra med förbättringar 

i framtagandet av affärsmodeller som stödjer en cirkulär ekonomi för möbelindustrin. 

Avgränsningar har gjort till att närmare utreda hur molnbaserade plattformar och IoT, som är 

en del av Industri 4.0, kan effektivisera affärsmodeller för cirkulära möbelflöden. Utredningen 

har sammanställts genom en litteraturstudie och intervjuer med två representanter från två 

olika kommuner i Skåne. 

Resultatet visar att införandet av affärsmodeller för cirkulära möbelflöden ger incitament till 

att använda molnbaserade plattformar och att det krävs mer forskning för att motivera 

användandet av sensorer i affärsmodeller för cirkulära möbelflöden. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

The Swedish furniture industry is huge and has always been an important industrial sector in 

Sweden. It’s now experiencing a transition from linear to circular furniture flows. The driving 

force of the traditionally linear furniture flows is massive and direct flows that are replaced 

long before their technical life has ended. Circular furniture flows aim to focus on expanding 

the life of the furniture by changing to production and consumption systems where the driving 

force is to get revenue flows over as many life cycles as possible. This is done through re-use 

and repair of entire or parts of furniture. 

Sweden is generally known as a leading country when it comes to sustainability and 

innovation and it has become a more and more obvious development that Swedish 

companies/customers in their sustainability work are demanding used and repaired furnitures. 

At the same time, we are experiencing a digitalisation of whole industries, which is known as 

Industry 4.0, where the rapid development generates more efficient solutions for both 

industries and individuals. 

The idea of Internet of things (IoT) is aimed at internet connection embedded in physical 

products and object. Computers, people and products can communicate with each other in real 

time through embedded electronics, internet connections and sensors in order to increase 

value and service by exchanging data and creating new information. 

This bachelor thesis is based on business models for circular furniture flows and aims at 

investigating whether and, if so, how Industry 4.0 can contribute with improvements in the 

development of business models that support a circular economy for the furniture industry. 

Delimitations have been made to more closely investigate how cloud-based platforms and 

IoT, which are part of Industry 4.0, can streamline business models for circular furniture 

flows. The study has been compiled though a literature study and interviews with two 

representatives from two different municipalities in Skåne. 

The result shows that the establishment of business models for circular furniture flows 

provides incentives for using cloud-based platforms and that more research is necessary to 

motivate the usage of sensors in those business models.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Förord 

Detta arbete är ett resultat av kandidatexamensarbete på Kungliga Tekniska Högskolan 

genomfört under vårterminen 2019. Arbetet har sin grund i resurseffektiv produktion i 

tillverkande företag.  

 

Jag vill tacka alla inblandade i arbetet, från handledare och studenter till intervjupersoner som 

gjort detta möjligt. 

 

KTH, Stockholm 
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Kapitel 1 
 

Inledning 
 

1.1. Bakgrund 

Den svenska möbelindustrin är stark och har alltid varit en viktig del av den svenska 

ekonomin. I världen är Sverige den 19:e största möbeltillverkaren och år 2016 

producerades det möbler för 22,8 miljarder kronor i Sverige där produktionen av möbler 

för offentliga platser, det vill säga kontorsmöbler, låg bakom nästan en fjärdedel av den 

svenska produktionen [1].  

Just nu genomgår möbelindustrin i Sverige en övergång till cirkulära möbelflöden. 

Sverige är allmänt känt som ett ledande land när det kommer hållbarhet och innovation 

och det har blivit en mer och påtaglig utveckling att svenska kunder i sitt 

hållbarhetsarbete efterfrågar använda och reparerade möbler [2]. 

De traditionellt linjära möbelflödenas drivkraft är massiva raka flöden av möbler som 

byts ut långt innan deras tekniska livslängd tagit slut. Nya trender inom mode, material 

eller teknik är ofta incitament som ofta leder till detta. Vad som händer med de 

offentliga möblerna efter att de bytts ut finns det väldigt lite statistik på [2].  

Arbetet med cirkulära möbelflöden siktar på att fokusera på att utöka möblernas 

livslängd genom att övergå till produktions- och konsumtionssystem där drivkraften är 

att få intäktflöden över så många användningscykler som möjligt. Detta sker via 

återanvändning och reparation av hela eller delar av möbler [2].  

Man vill ha ett system med så korta loopar att man slipper återvinna möbler och istället 

utnyttjar det värde som redan finns i produkten sedan första produktionen. Med de korta 

looparna vill man ge incitament till att öka systemets hållbarhet i avseende på miljö, 

ekonomi och den sociala hållbarheten genom att minska resursanvändandet, kostnader 

för logistik och skapa mer loka arbetstillfällen [2]. 

 

1.2. Syfte och avgränsning  

Detta arbete har som utgångspunkt i affärsmodeller för cirkulära möbelflöden och syftar 

till att utreda om, och i så fall hur, Industri 4.0 kan bidra med förbättringar i 

framtagandet av affärsmodeller som stödjer en cirkulär ekonomi för möbelindustrin. 

Avgränsningar har gjorts till att närmare utreda hur molnbaserade plattformar och 

Internet of things (IoT), som är en del av Industri 4.0, kan effektivisera affärsmodeller 

för cirkulära möbelflöden.  
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1.3. Frågeställning  

Frågeställningen utgår ifrån cirkulära möbelflöden och dess affärsmodeller med syfte att 

utreda de utmaningar som övergången från linjära till cirkulära möbelflöden innebär för 

möbelindustrin samt att undersöka hur digitaliseringen med hänsyn till IoT och 

molnbaserade tjänster kan implementeras för att effektivisera cirkulära möbelflöden. 

Frågeställningen formuleras på följande sätt: 

➢ Kan användandet av nya affärsmodeller för cirkulära möbelflöden ge incitament 

till en implementering av Internet of things och molnbaserade plattformar inom 

möbelindustrin? Om ja, på vilket sätt? 

 

1.4. Metod 

Frågeställningen besvaras med hjälp av en litteraturstudie kring affärsmodeller för 

cirkulära möbelflöden, IoT och molnbaserade plattformar. Vetenskapliga publikationer 

kring områdena IoT och molnbaserade tjänster finns det gott, medan det är begränsad 

tillgång på skrifter kring affärsmodeller för cirkulära möbelflöden.  

I hopp om att få en djupare inblick i dessa områden har intervjuer genomförts med 

representanter från Ystad och Malmö kommun som implementerat en molnbaserad 

tjänst i deras arbete för cirkulära möbelflöden.  
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Kapitel 2 
 

Affärsmodeller för cirkulära  
möbelflöden 
 

2.1. Affärsmodeller 

I en cirkulär ekonomi behövs det affärsmodeller som skapar effektiva flöden av material 

och produkter som skapar största möjliga värde för kunderna. Man vill ha intäktsflöden 

som sträcker sig över fler än en användningscykel och då måste det vara effektivare att 

hantera möblerna över flera cykler än att producera nytt. Det ställs krav på fördjupade 

relationer mellan aktörer och integrerade lösningar av hanteringen av möblerna.  

Istället för värdekedjor talar man snarare om ett affärekosystem då det oftast krävs ett 

omfattande samarbete som inte bara innefattar en värdekedja utan en integration av 

olika värdekedjor för att skapa de mest kompletta lösningarna för cirkulära flöden.  

Idag använder de flesta företagen affärsmodeller med en linjär logik där produkterna 

slutar upp som avfall till slut. Cirkulära affärsmodeller siktar på att i hela 

affärsekosystemet [3] minska användandet av nytt material i produktionsprocessen och i 

slutet av produktens livslängd istället återfånga det värde som redan finns sedan den 

primära produktionen, vilket visualiserar i figur 1.  

 

Övergången till cirkulära affärsmodeller kräver ett helt nytt sätt att tänka för alla 

inblandade aktörer i systemet. Samarbeten mellan tillverkare och kunder måste 

fördjupas för att skapa incitament som levererar fördelar med återköp, returhantering, 

och renovering före det linjära tillvägagångssättet. Designen av möbler och logistiken 

måste framförallt planeras och utföras på ett sätt som ger tillräckligt mycket värde att 

den linjära logiken väljs bort.  

Cirkulära affärsmodeller som tas fram för enskilda företag ger nödvändigtvis inte 

cirkulära flöden, men kombinerat med andra affärsmodeller i hela affärekosystemet där 

andra aktörer involveras och kompletterar systemet så kan en cirkulär ekonomi stödjas. 

Alla i systemet har fördelar att hämta med cirkulära affärsmodeller, men det krävs 

strategiskt samarbete mellan inblandade parter. Enskilda företag kan inte klara det själv 

[3]. 

Sveriges innovationsmyndighet, Vinnova, har identifierat fyra olika samhällsutmaningar 

[2] där Sverige anses ha förutsättningarna för globalt ledande innovationskraft. Hållbar 

industriell utveckling är en av de fyra utmaningarna och inom vilket projektet 

”Affärmodellinnovation för cirkulära möbelflöden” skapats. Olika koncept har 

utvecklats och testats i syfte att kasta ljus på hur nya och innovativa affärsmodeller för 

cirkulära möbelflöden kan medverka till ett mer hållbart samhälle. 
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Affärsmodeller för cirkulära möbelflöden kan se ut på många olika sätt. Beroende på 

var i värdekedjan man fokuserar på återtagandet passar vissa koncept bättre än andra. 

Nedan listas ett antal koncept som testats i det Vinnova-finansierade projektet. 

 

Löpande renovering 

• Lagning och byte av slitna delar, omlackering, omtapetsering etc. Renoveringen 

kan utföras av anställda hos antingen återförsäljaren, producenten eller lokala 

renoverare. Vill man knyta de som renoverar närmare verksamheten kan det i 

vissa fall vara aktuellt med ”auktoriserade renoverare”. Kan ske till ett fast pris 

eller genom att reservdelar, licensavgifter eller utbildningsavgifter genererar 

intäkter för renoveraren. 

 

Återköp och begagnatförsäljning 

• Möbler köps tillbaka av producent eller återförsäljare från befintliga kunder 

och säljs sedan vidare till nya kunder i samma skick där intäkterna genereras av 

pris på möbel. På detta sätt kan man ta sig in på andrahandsmarknaden (av 

möbler.)  

 

Centraliserad renoveringstjänst 

• När större ytor som rum eller kontorslandskap ska renoveras kan det vara 

effektivera att en större aktör hanterar allt i en enda stor aktivitet där 

renoveringen sker snabbt utan att störa verksamheten. Oftast är det producenten 

eller en återförsäljare som har en etablerad relation med kunden som genomför 

renoveringen. Mindre aktörer utan någon relation till kunden kan vara delaktiga 

som underleverantörer. Här genereras intäkter ett avtalat paketpris, pris per 

möbel eller ett kostnad-plus-påslag-avtal. 

 

Återköp och renovering 

• På samma sätt som affärsmodellen ”återköp och begagnatförsäljning” köps 

möblerna tillbaka från kunderna av producenten eller återförsäljaren men 

renoveras istället till en kvalitet som är nästan som ny, lika bra som ny eller 

uppgraderad till det bättre för att sedan säljas vidare till nya kunder. Säljs alltså 

inte på en andrahandsmarknad. Intäkterna genereras på samma sätt, dvs. av 

pris per möbel. 

 

Hyra 

• Uthyrning av möbler under en bestämd kontraktstid. Denna modell ger 

incitament till att möblerna är tåliga och lätta att renovera då 

ersättningsförsäljning av nya möbler när möblerdetaljer går sönder blir mindre 

lönsamt, samtidigt som de använda möblerna troligare blir används till nya 
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eller renoverade möbler då de finns kvar i producentens informationssystem. 

Till skillnad från leasing är producenten ägare av kontraktet med kunden och 

inte en leasingpart. Intäkter fås genom en hyra per produkt och per tidsenhet. 

 

Möbelhotell 

• En aktör, oftast en leverantör, tar över möbelöverskott hos befintliga kunder och 

hanterar ett möbellager. Genom att flytta, byta ut eller renovera möbler efter 

kundernas behov uppnås flexibilitet då kunden slipper hantera logistiken samt 

att leverantören skapar en omfattande kunskap att se hur många 

användningscykler som möbler har och därmed inte gör sig av med möbler i 

onödan tillsammans med möbler vars livslängd är slut. Genom att ta ut en 

månatlig kostnad per möbelstock eller per tillgänglig möbelfunktion genereras 

intäkter och täcker upp den annars dyra lagerhållningen. 

 

Funktions- och prestationsförsäljning 

• Funktionsförsäljning går ut på att återförsäljaren uppfyller en funktion per 

tidsenhet, t.ex. ”en sittplats” eller ”en arbetsplats”. Prestationsförsäljning är på 

liknande sätt med skillnad att återförsäljaren här ska uppfylla kvalitéer som 

kunden efterfrågar. Det kan exempelvis vara en god arbetsmiljö. Dessa modeller 

inkluderar oftast flertalet produkter och olika reparationstjänster, byten etc. Då 

producenten har ägarskapet kan de kontrollera vilka möbler och delar som bäst 

stödjer cirkulering. Ersättningen fås per funktion/resultat och tidsenhet. 

 

Inredningstjänst och återbruk 

• Kunden ger i uppdrag att inreda en miljö där en viss andel återbrukade möbler 

ingår. I uppdraget finns oftast flera krav som kunden efterfrågar så som en 

kreativ miljö, god arbetsmiljö mm. Kräver oftast ett samarbete mellan flera 

aktörer för att uppfylla kraven. Intäkter fås av pris per möbel, per 

renoveringsarbete och pris för inredningstjänsten. 
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Figur 1: Visualisering av exempel på affärsmodeller för cirkulära möbelflöden [4] 
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2.2. Utmaningar för affärsmodeller för cirkulära möbelflöden 

Företag som vill uppnå ett cirkulärt möbelflöde har stora fördelar att förvänta sig om de 

lyckas ta sig an utmaningarna som finns i att skapa affärsmodeller som ger största 

möjliga cirkulering. Det finns idag ingen affärsmodell som resulterar i en total cirkulär 

ekonomi, men en studie [3] visar att det finns fem karakteristiska drag hos 

affärsmodeller som avgör vilken grad av cirkulering modellerna har: 

➢ Mängden arbete som krävs för att designa om produkter för att kunna 

implementeras i affärsmodellen 

➢ Vilket ansvar tillverkaren har över produkterna när de är hos användarna 

➢ Graden av samarbete och koordinering som krävs mellan aktörer i systemet 

➢ Vilken säkerhet som finns mot resursbrister och flexibilitet i användandet av 

resurser 

➢ Vilka extra intäktsflöden som kan genereras av affärsmodellen. 

Företag behöver omdefiniera sitt eget syfte i systemet och genomföra stora systematiska 

och beteende förändringar för att möta behoven som uppkommer i affärsmodeller där 

ägandet skiftar från slutkunderna till tillverkarna och leverantörerna. Affärsmodeller för 

en cirkulär ekonomi gör de ansvariga för återtagandet och återanvändningen av 

produkterna och slutkunderna går från att äga produkterna till att endast betala för 

användandet av dem vilket ger tillverkarna en centralare roll i systemet.  

De har möjligheten att även bli leverantörer vilket kan ge dem mer makt med en större 

kontroll av systemet. Kreativt tänkande och nytt sätt att se på värde krävs i framtagandet 

av affärsmodeller. Det är fundamentalt att affärsmodellerna stödjer fortsatt innovation 

och affärsutveckling för företag om de ska överleva i en marknad där kunderna kräver 

snabba förändringar [5]. 

Skapandet av affärsmodeller som stödjer cirkulära flöden behöver förutom en stark 

närvaro av ovanstående karakteristiska drag även överkomma ett antal barriärer [3]. Det 

finns idag ingen lagstiftning som pressar företag att återta sina produkter för återbruk 

eller renovering eller kunder att delta i en sådan process. För företagen blir det viktigt 

att kunderna skapar en kultur där cirkulering främjas vilket inte är lätt utan till exempel 

marknadsföring som sprider medvetenheten om ämnet. Det lär kosta en del för 

företagen att få kunderna att följa det spåret och en mängd andra investeringar lär 

behövas för att nå ett effektivt cirkulärt flöde, vilket i många fall är ansträngande för 

både små- och medelstora företag.  

Den grad av som samarbete som alla aktörer i affärsekosystem behöver är svår att 

koordinera. Att få alla parter i systemet att vara lika villiga till denna grad av samarbete 

och komma överens om parternas olika roller är en stor utmaning. Flera aktörer måste 

som sagt omdefiniera sin roll i ett system som går ifrån den linjära logiken om det ska 

kunna bli lönsamt att övergå till en cirkulär affärsmodell. Lagerhållning, transporter och 

renovering är ansvarsområden som kan behövas att dirigeras om i värdekedjan. 
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2.3. Logistik 

Effektiv logistik är fundamentalt för att affärsmodeller för att uppnå maximal 

cirkulering. Linjära affärsmodeller behöver inte handskas med den omvända logistiken 

som cirkulära affärsmodeller måste upprätta.  

Den omvända logistiken ska täcka ansvarsområden som renoveringen av de använda 

möblerna, lagerhållningen och transporten av de använda möblerna från kunderna till 

produktionslokaler och tillbaka till nya eller befintliga kunder efter renoveringen. 

Därför är det till stor fördel om producenten har ägandet av möblerna då kunderna inte 

har resurser för att täcka en sådan omfattande logistik.  

Lagerhållningen bör vara hos de som har störst intresse i materialskicket hos möblerna, 

vilket producenten har med sitt ägande av produkterna. Vid inventering har de med sin 

kompetens om materialen och sin samlade data om möblerna störts nytta av att ansvara 

för lagerhållning [6]. 

Omvänd logistik skiljer sig mycket ifrån traditionell logistik som är mycket lättare att 

förutspå och därför lättare att planera [7]. Kunderna har ansvar för initieringen av den 

omvända logistiken vilket försvårar planeringen.  

Skillnaden vid transport är att första transporten av nya möbler går från en punkt, oftast 

produktions- eller lagerlokal, till flera slutdestinationer medan det vid omvänd transport 

flyttas möbler från flera olika platser till en slutdestination. Det förväntas då att ett 

centralt system för återtagandet av möblerna är upprättat. Vid den omvända transporten 

finns det en osäkerhet kring vilka platser som ska besöka som den första transporten 

inte har [6]. 

Packningen är också mer komplicerad i den omvända logistiken. Vid första transporten 

är produkterna packade säkert och kan palleteras vilket möjliggör att en stor volym kan 

lastas på transporten. Vid den omvända transporten är möblerna utan förpackning vilket 

ökar risken att de återtagna möblerna skadas vid transport [7]. 

Lagerhållningen är en ny aktivitet för många aktörer. Det blir viktigt för den aktör som 

ansvarar för lagerhållningen att efterfrågan på renoverade möbler är minst lika stor som 

utbudet på återtagna möbler om det ska vara lönsamt med lagerhållningen. 

 

2.4. Designen av möbler 

I det linjära möbelflödet designas och utvecklas möbler av tillverkare med syfte att ge 

intäkter för en användningscykel. För att cirkulära affärsmodeller behöver framtagandet 

av möblerna ha som syfte att ge intäktsflöden över flera användningscykler vilket kräver 

en design som ger en tillräcklig flexibilitet att man kan underhålla, renovera och 

uppdatera möbler vid behov.  

Sammanfogningsmetoder som svetsning limning bör ersättas med kardborreband och 

skruvar exempelvis för att underlätta isärtagning av möbeldelar. Dessa fästelement ska 

samtidigt minimeras till antalet och vara lätta att komma åt vid renovering [2].  
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En och samma möbel bör designas med så få olika material som möjligt och med 

material som inte tappar hållfasthet, som är spröda eller missfärgas. Designprocessen 

ska med andra möjliggöra att möblerna har en konstruktion som gör det lätt att renovera 

och byta ut/uppgradera delar. 

Förutom den fysiska designen bör man ta hänsyn andra faktorer som får kunder att göra 

sig av med möbler långt före deras tekniska livslängd. Sociala, estetiska, tekniska, 

ekonomiska och funktionella förändringar är incitament för kunder att köpa nya möbler 

och därför bör man ha det i åtanke tidigt i designprocessen [2]. 

 

2.5. Spårbarhet och märkning 

Nytillverkade möbler behöver precis som alla produkter uppfylla standarder och lagkrav 

för ett garantera konsumenters säkerhet. En extern part [8] måste se till att produkterna 

följer Produktsäkerhetsdirektivet och även säkerställa att kemikalielagstiftningen följs, 

vilket innebär att inga olagliga ämnen får förekomma i produkten samt att nödvändig 

information om mängden och vilka kemikalier som produkten innehåller.  

Återanvända möbler möter samma krav som nytillverkade möbler och därför är tillgång 

till information om möblerna viktig då möblerna innan varje försäljning måste uppfylla 

samma krav på nytt. Sådan information ska t. ex. alltid en återförsäljare kunna hämta 

från producenten, men i cirkulära möbelflöden kan möbler återanvändas flera gånger 

vilket med stor sannolikhet innebär flertalet reparationer av använda möbler under deras 

livslängd. Repareras möbler av någon annan aktör än producenten kan det lätt bli att 

tillgången på information försämras.  

Inom det Vinnova-finansierade projektet har ett system för spårbarhet och en lista med 

kriterier för återanvända möbler tagits fram genom tester, diskussioner och 

undersökningar med projektets berörda parter som är verksamma i möbelindustrin.  

Listan på kriterier innehåller följande tre delar: 

• Bakgrundsinformation, 

• Produktkriterier, samt 

• Processkriterier. 

 

Med bakgrundinformation syftar man på den information som behövs om produkten för 

att identifiera vilken produkt det är samt fundamental information som tillverkare och 

tillverkningsdatum. I ett system för spårbarhet i cirkulära möbelflöden bör sådan 

information vara grundläggande. 

Med produktkriterier syftar man på olika kriterier så som att dokumentation om 

material, nytillkomna eller borttagna ämnen finns tillgänglig. Dokumentation om 

genomförda modifieringar efter reparationer ska även finnas med. Bekräftelse på att 

produktsäkerhetskrav är uppfyllda och att produkten genom gått en riskbedömning vad 

gäller dess innehåll av olagliga kemikalier. 

Med processkriterier syftar man på kriterier relaterade kring processen för 

återanvändning. Riskbedömningar ska vara genomförda gällande miljöpåverkan och 
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farliga ämnen, eller att man följt de direktiv som finns gällande bra arbetsvillkor, samt 

jämställdhet och mångfald. 

 

2.6. Personcertifiering 

I linjära möbelflöden kvalitetssäkras möbler på ett sätt som inte kommer att fungera för 

cirkulära möbelflöden [9]. En enskild möbel hållfasthet testas tills den hamnar i ett 

trasigt tillstånd och utifrån testerna görs en generell bedömning för hela modellserien. 

För att säkerställa att en möbel följer kemikalielagstiftningen behöver tillverkaren 

endast skicka dokument som intygar att inga olagliga ämnen finns i möbeln. 

För cirkulära möbelflöden krävs det att man för återanvända möbler gör en enskild 

bedömning då varje återanvänd möbel haft en unik bakgrund och använts på olika sätt i 

varierande omfattning. Risken finns även att använda möbler befunnit sig i miljöer där 

de utsatts för farliga kemikalier, vilket innebär att varje enskild möbel på nytt måste 

testas för att försäkra att kemikalielagstiftningen följs.  

Det går inte att typtesta återanvända möbler då man inte kan göra generella 

kvalitetsbedömningar i cirkulära möbelflöden vilket kräver ett annat sätt att 

kvalitetssäkra möbler. Offentliga upphandlare lär inte lätta på sina krav på säkra, 

funktionella och miljövänliga möbler. Det hade kunnat leda till en andrahandsmarknad 

där massa möbler av låg kvalitet är i cirkulering och därmed inte ger incitament till att 

lämna den linjära logiken för den cirkulära. 

I en sammanställning gjord för Vinnova-projektet  tas ett möjligt system för märkning 

av återanvända möbler fram där det föreslås att istället för att kvalitetssäkra eller märka 

möbler med hjälp av bland annat typtester så kan en person som har som uppdrag att 

kontrollera den återanvända möbeln certifieras, i syfte att säkerställa kvalitén på varje 

enskild möbel. Certifiering kan ses som ett sätt att frambringa förtroende och säkerhet 

på marknaden det mer handlar om att styrka en varas eller en process kvalitét innan den 

sätts på marknaden och dess förmåga att uppfylla de kriterier som existerar.  

Nedan följer Nationalencyklopedins definition [10]: 

 

”Åtgärd genom tredje part – vanligtvis certifieringsorgan - som visar att tillräcklig 

tilltro har erhållits att en produkt, process eller tjänst är i överensstämmelse med 

standard eller annat regelgivande dokument”. 

 

En implementation av en särskild personcertifiering där personen som har som uppgift 

att granska möbler genomgår en utbildning och erhåller en certifierad kompetens att 

utföra granskningar av återanvända möbler skulle kunna vara en möjlig lösning för att 

ge cirkulära möbelflöden tillräcklig tilltro vid offentliga upphandlingar. 

Återanvända möbler kan precis som nya möbler orsaka olyckor och då kan inblandade 

parter ta ansvar samt vara försäkrade som vid användning av nyproducerade möbler vid 

en implementering av en personcertifiering. 
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Kapitel 3 

 

Digitaliseringen 
 

3.1. Internet of things 

Samlingsgreppet Internet of things (IoT) syftar på internetuppkoppling inbäddat i 

fysiska produkter och objekt. Genom inbäddad elektronik, internetuppkoppling och 

sensorer tillåts datorer, människor och produkter att kommunicera med varandra i 

realtid i syfte att höja värde och service genom utbyte av data och skapandet av ny 

information. Internet of things grundar [11] sig på tre pelare relaterade till smarta 

objekts förmåga att kunna identifieras, kommunicera och interagera. När objekt får 

förmågan att läsa av sin omgivning och kommunicera med varandra blir de medel för 

förståelse av och reaktioner på komplexitet [12].  

 

Uppkopplingen av fysiska produkter är ingen ny teknik, men digitaliseringens 

utveckling senaste tiden har resulterat i billigare och bättre sensorer, datorkraft till 

förmånligare pris, framväxten av maskininlärning och förbättrade inbäddade system etc. 

Den tekniska utvecklingen och alltmer utökade tillgången på internet gör att antalet 

uppkopplade produkter kommer att öka kraftigt kommande åren. Det förutspås [13] 

redan år 2020 finnas över 20 miljarder uppkopplade objekt.  

 

En undersökning, publicerad av IoT-Barometern 2017 [14] där 651 svenska 

beslutsfattare inom energi-, teknik-, fastighets- och industriföretag fick svara på frågor 

om Internet of things och vad det innebär för deras organisationer, visade att i stort sett 

alla såg Internet of things som viktig för deras organisation och bransch. Slutsatsen var 

att Sverige har tillräcklig kompetens, innovation och infrastruktur för att lycka 

implementera Internet of things, men att det samtidigt att brist på kunskap var en 

huvudskälen till att organisationer misslyckats med implementeringen. 

 

Internet of things skapar möjligheter att samla och analysera information om produkters 

användningscykler, från design- och tillverkningsfasen till hela användningen hos 

kunder. Ett obegränsat flöde av information kan upprättas och läsas av i princip var och 

när som helst. Kombinerandet av IoT och den cirkulära logiken kan leda till effektivare 

affärsmodeller för cirkulära flöden [15]. IoT anses vara en av de viktigaste faktorerna 

för att effektivisera cirkulär ekonomi som ett lönsamt koncept [16]. 
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3.2. Sensorer 

Tekniken och konceptet att kombinera datorer, sensorer och nätverk har existerat i 

årtionden [17]. Den tekniska utvecklingen på senare tid har resulterat i bättre 

kommunikation mellan datorer och sensorer vilket kan ha bidragande faktor i att 

effektivisera verksamheter.  

Förbättringar av trådlös teknik har lett till utveckling av små, billiga, energisnåla och 

multifunktionella sensorer som består av komponenter som kombinerat kan känna av 

sin omgivning, behandla datainformation och kommunicera korta sträckor. 

Användningen av sensorer har sin drivkraft i tre faktorer [18]: låga kostnader, förbättrad 

datorkraft och mindre storlek än föregångarna vilket naturligt exempelvis har lett till 

deras integration i smarta mobiler. 

Baserat på sensorers energikälla brukar man kategorisera dem som antingen, aktiva eller 

passiva [11]. Sensorer som är aktiva emitterar energi till sin omgivning och klarar av att 

implementeras i mer påfrestande miljöer medan passiva sensorer tar upp energi från sin 

omgivning och då har som fördel att de kräver mindre energi. 

De största utmaningarna relaterat till sensorer är energiförbrukningen, datasäkerheten 

och dess driftskompabilitet. Behovet av att ladda batterier och ersätta de finns då många 

IoT-applikationer behöver köras över flera år och det är ofta krångligt att komma åt 

sensorerna som oftast placeras i trånga, gömda ytor. Då de i princip heller inte fysiskt 

övervakas kan de manipuleras på plats och behovet av en låg energiförbrukning gör att 

det är svårt att implementera komplexa säkerhetslösningar som skyddar mot till 

exempel hackerattacker [19]. Dock har det på senare tid gjort framgångar inom 

nanoteknik och förbättringar av energikällor vilket stärkt sensorerna skydd mot yttre hot 

[12]. Tabell 1 listar olika typer av sensorer baserade på deras funktioner [20]. 

 

Tabell 1: Typer av sensorer [20] 

Sensortyp Beskrivning Sensortyp Beskrivning 
Temperatur Mäter temperatur vilket är fundamentalt i 

t.ex. kvalitetskontroller av en miljö. 

Tryck Mäter tryck som ges av vätska 

eller gaser. 

Fuktighet Mäter närvaron av vatten i luft eller en 

massa. Viktigt i t.ex. industriella 

processer och i arbetsmiljöer. 

Flöde Mäter till vilken grad vätskor 

eller gaser rör sig. Användbart i 

t.ex. medicinsk teknik. 

Position Mäter den absoluta eller relativa 

positionen av ett objekt. 

Ljud Mäter omgivningens ljudnivå. 

Närvaro Mäter närvaron av ett objekt (t.ex. 

människor). Både i rörelse och när de är 

stillastående. 

Ljus Mäter hur ljusets förändringar 

och närvaro i en omgivning. 

Hastighet Mäter hastigheten objektet rör sig eller 

roterar. 

Rörelse Mäter av rörelser av objekt och 

levande ting. 

Acceleration Mäter förändringen i hastighet hos ett 

objekt. 

Kemikalier Mäter koncentrationen av 

kemikalier i en miljö, tex. 

koldioxid. 
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3.3. Molnbaserade plattformar 

Internet of things plattformar fungerar som en mellanprogramvara och infrastruktur som 

tillåter interaktion mellan slutanvändare och fysiska objekt [21]. Plattformen kan 

antingen vara lokal eller molnbaserad (eng: cloud platforms). Med molnet kan datakraft 

och datalagring göras tillgänglig vid behov utan att man behöver investera i egen 

hårdvara. 

PaaS (eng: Platform-as-a-Service) är en kategori av molnbaserade tjänster där 

applikationer kan utvecklas, hanteras och levereras. SaaS (eng: Software-as-a-Service) 

fungerar som en förlängning av PaaS och ger även tillgång till molnbaserade mjukvaror 

och applikationer där lagring och analysering av data kan ske.  

Fördelar med molnbaserade plattformarna är många. Företag slipper själva investera i 

en egen IT-struktur och underhålla den vilket kräver mycket tid, personal och resurser. 

Det går lätt att anpassa tjänsterna som den molnbaserade plattformen erbjuder till sig 

egen verksamhet. Molnbaserade plattformar är de flesta fallen flexibla i integrationen 

med andra webbtjänster, molnmiljöer och andra datasystem. 

 

3.4. Spårbarhet: Digitala lösningar 

Omfattande information gällande en aktuell möbel i cirkulering ryms oftast inte på en 

etikett och kan därför istället lagras digitalt genom så kallade smarta taggar. Dessa 

taggar fungerar som elektroniska etiketter där information kan lagras digitalt och ska 

automatiskt kunna läsas av. 

Det finns olika typer av taggar [22] och vilken som är lämpligast grundar sig i hur 

mycket information man lagra digitalt. Streckkoder är en sådan typ som är 

endimensionell och därför endast kan lagra en liten mängd information. En liknande 

men tvådimensionell typ är QR-koder (Quick Response). QR-koder kan för att den är 

tvådimensionell lagra mer information än streckkoder men måste precis som 

streckkoder läsas av fysiskt. Både streckkoder och QR-koder kan t. ex. läsas av med 

smartphones. Deras traditionella utseende illustreras i figur 2, respektive figur 3. 

RFID-taggar (Radio Frequency Identification Technology) är en trådlös sensortyp där 

taggar används för att identifiera och spåra enskilda objekt genom radiofrekvenser. 

Lagring av större mängder är möjlig och även funktioner som kan läsa av olika aspekter 

av sin miljö. Detta tillåter att man kan hålla reda på kvaliteten på returnerade produkter 

och sedan använda informationen taggarna har lagrat som grund för nödvändiga 

reparationer.  

Till skillnad från QR- och streckkoder kan RFID-taggar läsas av utan någon fysisk 

kontakt och har betydligt lättare att läsa flertalet produkter samtidigt. Dock begränsas 

dess användning något av att dess läsare inte är lika tillgänglig (jämfört med antalet 

smartphones). I figur 4 illustreras hur ett chip tillhörande en RFID-tagg kan se ut. 
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Figur [2]: Exempel på streckkod [23]. 

 

 

Figur [3]: Exempel på QR-kod. [24] 

 

 

Figur 4: Exempel på en RFID tagg. [25] 

 

 

 

 



15 
 

3.5. Cirkulär ekonomi och digitalisering 

Digitaliseringens viktiga roll för att komplettera och möjliggöra en cirkulär ekonomi 

som lönsamhetsmässigt kan konkurrera ut linjära affärsmodeller är allmänt accepterat. 

Den möjliggör att en visibilitet och intelligens kan bäddas in i produkter och tillgångar i 

form av kunskap om position, befintligt skick och tillgänglighet [15].  

Kännedom om produkters position kan förlänga deras användningscykler och öka deras 

användbarhet. Kännedom om produkter och deras komponenters skick gör det lättare att 

förutse när underhåll är nödvändigt och tillåter träffsäkra analyser och prognoser av 

produkter och komponenter. Kan man förutspå när underhåll behövs ökar produkternas 

tillförlitlighet och tillgänglighet som då tillåter att reparationer genomförs med 

produkternas och dess komponenters historik som utgångspunkt. Ökad kunskap om 

produkters tillgänglighet är något som producenten eller leverantörer sedan kan dela 

med sig med kunder och marknaden i stort via digitala plattformar. 

Cirkulära flöden generar stora mängder data som åskådliggöras för alla inblandade 

parter tack vare digitaliseringen. Beslut om produkters återstående livslängd, hur och 

vilka material som borde återanvändas, hur den omvända logistiken ska koordineras och 

vilka aktörer som ingår i värdekedjan måste tas. Digitaliseringen bidra med en ökad 

förståelse för värdeerbjudande som värdekedjorna levererar, vilket är fundamentalt [26]. 

Digitalisering ger möjligheten till en virtualisering av distributionskanalerna och på så 

sätt kan värde levereras till kunderna via digitala kanaler, t.ex. online butiker och 

digitala produkter. Detta skulle kunna bidra till en reducerad miljöverkan och 

effektivare affärsmodeller [26]. 

I cirkulära flöden är spårbarheten fundamental för en effektiv cirkulering. Material- och 

informationsflöden behöver koordineras och analyseras att nå maximal effektivitet. Här 

kan digitala teknologier som sensorer vara till stor hjälp med att hantera information om 

produkters kvantitet och kvalitet. 

Digitaliseringen tillåter även att kunskap, strukturer, äganderätt och olika nivåer av 

produktanpassning kan delas mellan inblandade aktörer i systemet. 
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Kapitel 4 
 

Intervjuer 
 

Svenska företaget Off2off arbetar kort sagt med grön it. De tillhandahåller en 

molnbaserad plattform för hantering av undernyttjade produkter så som möbler. Den 

digitala plattformen är beståendes av en förmedlingstjänst samt möjligheten till 

expertråd kring strukturerad återanvändning. Idag används deras tjänst främst av 

kommuner i Sverige där fokus ligger på att återanvända möbler som finns inom 

kommunen. Deras plattform fungerar som en kommunikationstjänst där en handelsplats 

skapas för användare som kan sälja och köpa begagnade produkter i syfte att 

resursoptimera. 

Intervjuer har gjort via telefon med två personer från Ystad, respektive Malmö 

kommun, som båda jobbat med hållbarhet inom kommunen i minst fem år samt varit 

med i arbetet kring implementeringen av Off2offs digitala plattform. Intervjupersonerna 

har inledande informerats om min frågeställning och därefter har intervjuerna fortsatt i 

en semistrukturerad form.  Sammanfattningar från de två intervjuerna redovisas nedan. 

Intervjupersonerna har valt att vara anonyma och därför kommer representanten från 

Ystad att benämnas som Y, respektive M från Malmö. 

4.1. Sammanfattning av intervjun med Y 

Y konstaterar att Ystads kommun sparat in massa pengar via off2offs plattform. 

Implementeringen av tjänsten började år 2014 och har bidragit till ekonomisk, 

miljömässig och social hållbarhet. Utmaningen enligt Y har varit att få så många 

användare inom kommunkoncernen som möjligt att använda tjänsten och på så sätt 

aktivt delta i det cirkulära arbetet. Det har de lyckats med konstaterar Y och berättar att 

74 % av användarna använde tjänsten för att boka något (möbler, renovering etc.) redan 

första året och av de hade 2 av 3 använt sig av extra tjänster för att lösa det logistiska 

(transport och lagerhållning). 

Innan off2off har det inte funnits ett etablerat arbete kring möblers cirkularitet och 

därför ingen statistik på hur använda möbler hanteras när de inte används. Det 

statistikverktyg som Off2offs plattform erbjuder har uppskattats då det möjliggjort att 

man kunnat få resultaten mätbara vilket inte alltid är lätt med miljörelaterade frågor och 

använts i utvecklingsarbetet mot ett cirkulärt tankesätt i kommunen.  

Plattformen de använder fungerar som ett internt ”blocket” där överblivna möbler och 

dylikt läggs upp i systemet som sedan synliggör överskottet av inventarier och sedan 

kan bokas av andra användare inom kommunen för att återanvändas. På frågan om det 

hade fungerat att upprätthålla cirkulära möbelflöden utan IT-verktyg säger Y att det i 

deras fall hade varit komplicerat och betydligt dyrare. Y kan inte se att kommunen hade 

sparat lika mycket pengar utan en gemensam kommunikationstjänst och framförallt att 

det hade varit svårt att få många användare att delta i arbetet med återanvändning av 

kommunens möbler.  
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Den digitala plattformen gör det väldigt simpelt att boka använda möbler för användare 

i helt olika användningsområden vilket hade varit betydligt krångligare utan en 

gemensam portal. Möjlighet till att beställa en lättare uppfräschning av de använda 

möblerna finns även och när överblivna objekt läggs upp som överskott på plattformen, 

uppskattar även den som laddar upp vilket skick objektet har. 

Y uppger att sensorer inte finns integrerade i möblerna men ser det som något intressant 

för framtiden. Ystads kommun jobbar hela tiden med att förbättra sitt cirkulära arbete 

och siktar på att vara en av de ledande kommunerna i landet. Hon tror på att man 

generellt i samhället är i ett tidigt skede när det gäller cirkulär ekonomi kopplat till 

möbler och tror att man inom en snar framtid kommer att ha kommit betydligt längre 

med hanteringen av använda möbler i Sverige i offentliga miljöer. Digitaliseringens 

utveckling kombinerat med den världsledande roll Sverige har inom arbete med 

miljöfrågor gör det oundvikligt avslutar hon. 

4.2. Sammanfattning av intervjun med M 

M uppger att Malvin, som de valt att namnge den återvändningsportalen som Off2off 

skräddarsytt för deras kommun, varit en succé från start. Konceptet med en gemensam 

återanvändningsportal är en oerhört bra idé och har kommit rätt i tiden där teknologin 

tillåter en sådan lösning och en tid där klimatet behöver det som mest. 

M berättar vidare om tjänsten som erbjuder samma funktioner som Ystads kommuns 

plattform, och hur till exempel nya verksamheter som skolor nästan helt kunnat möblera 

och inreda sina lokaler med återanvända möbler. Tjänsten har även gett jobb i 

kommunen då nästan alla de som bokar ett objekt även använder kringtjänsterna 

(transport, lagerhållning etc.) som erbjuds. 

På frågan hur viktigt digitaliseringen varit för att få cirkulära möbelflöden att fungera 

säger M bestämt att det i princip är ett måste om man vill åstadkomma högsta 

effektivitet. M poängterar att detta koncept egentligen visar hur lätt det kan vara att 

organisera och erbjuda cirkulär ekonomi med dagens IT-verktyg. Idag behöver man inte 

ens ha egenutvecklade system eller underhålla system själv. Det kostar betydligt mycket 

mindre pengar och tid att ta sig an sådana här förändringar när lösningar kan 

tillhandahållas och underhållas av en extern part. Det framtida klimatarbetet i Sverige 

och världen kommer med stor sannolikhet att drivas fram i takt med de lösningar som 

den digitala utvecklingen kan erbjuda oss.  

M svarar på frågan om det finns någon inbyggd teknologi i möblerna som mäter skick 

och användning att det inte finns några sensorer i möblerna vad hon känner till men att 

man har alla möbler är registrerade i portalen och att det hjälpt mycket i beräknar nyttan 

tjänsten ger och potentialen vid vidareutveckling av tjänsten.  

De har uppskattat en potential på över 17 miljoner kronor i besparingar vid 

vidareutveckling av tjänsten och M tror att flertalet funktioner kommer att 

implementeras med tiden de konstant jobbar med att utveckla Malvin.  
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Kapitel 5 
 

Diskussion 
 

Både litteraturstudien och intervjuerna visar att implementering av digitala verktyg som 

molnbaserade plattformar och sensorer för att bistå cirkulära möbelflöden inte är väl 

studerat. Forskning kring både cirkulära möbelflöden och dess kombination med 

Internet of things är begränsad och dess tillämpning i praktiken omogen.  

Möbelbranschen har inte kommit lika långt som andra tillverkande branscher som ägnar 

sig åt smarta och ”hårdare” produkter som redan sedan en lång tid tillbaka har en massa 

inbäddad elektronik. Dessa smarta produkter har ofta en kortare livslängd just för att 

teknikens utveckling ständigt gör äldre modeller oattraktiva på marknaden. Det faktum 

att möbler idag inte vanligtvis bäddas in med elektronik indikerar att det finns en stor 

potential för cirkulära möbelflöden. Antalet smarta möbler lär öka med tiden och 

utveckla hur man kommer hanterar återanvändning, renovering osv.  

Verksamheter som ägnar sig åt återanvändning av möbler lär behöva införskaffa nya 

möbler för att sensorer ska komma till användning eller sätta in sensorer i använda 

möbler. Det måste dessutom tas beslut kring vem som ansvarar för integreringen av 

sensorer i möbler. Ska tillverkaren, den aktör som ansvarar driften molnbaserade 

plattformar eller kunden ansvara för att sensorer sätts in och att dess information lagras 

och analyseras?  

Införandet av sensorer i möbler i syfte att uppnå cirkulering kan skapa uppkopplade 

möbler som på egen hand kan generera nyttig information, men det kostar och det lär 

behövas mer forskning för att veta om hur mycket input som bör hämtas från sensorer 

istället för användarna för att uppnå maximal lönsamhet. 

Det framgår i litteraturstudien att det är svårt att bedriva en cirkulär ekonomi utan ett 

utbrett samarbete mellan alla inblandade aktör där varje aktör är medveten om sin roll i 

systemet. Intervjuerna visar även att bara införandet av en molnbaserad plattform där en 

gemensam marknad för begagnade möbler skapades möjliggjorde en cirkulering av 

möbler som kommunerna inte upplevt tidigare. Plattformen i sig skapade ett samarbete 

mellan kunder och leverantörer som visat sig tillräckligt för att affärsmodeller för 

cirkulära möbelflöden ska generera en lönsamhet. Det kan utifrån detta konstateras att 

affärsmodeller för cirkulära möbelflöden får svårt att fungera utan någon hjälp från 

diverse IT-verktyg. 

Möbeltillverkare har ett stort ansvar att designa möbler och utveckla dem på ett sätt som 

främjar en cirkulär ekonomi. I takt med att fler verksamheter börjar använda 

affärsmodeller för cirkulära möbelflöden kombinerat med molnbaserade plattformar och 

andra IT-verktyg så lär det skapas incitament för möbeltillverkarna att designa för en 

cirkulering av möblerna och det lär även ge incitament till logistikföretag att anpassa sin 

verksamhet till dessa cirkulära affärsmodeller. 
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Kapitel 6 
 

Slutsats 
 

Frågeställningen har varit om användandet av affärsmodeller för cirkulära möbelflöden 

kan ge incitament till en implementering av Internet of things och molnbaserade 

plattformar. Det framgår av arbetet att införandet av affärsmodeller för cirkulära 

möbelflöden underlättas av användningen av molnbaserade plattformar. Det finns ett 

antal faktorer som pekar på att det skulle påverka marknaden positivt med avseende på 

tid och samordning vilket ger ekonomiska incitament till att kombinera affärsmodeller 

för cirkulära möbelflöden med molnbaserade plattformar. Forskningen och den 

praktiska tillämpningen av sensorer i offentliga möbler är begränsad och det behövs mer 

forskning för att avgöra om införandet av affärsmodeller för cirkulära möbelflöden ger 

incitament till användningen av sensorer. 
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