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Lifestyle & Design Cluster afviklede i november i samarbejde med Det Kongelige Akademi det 
tilbagevendende møbelseminar.

Det skete fysisk i rammerne af Det Kongelige Akademi med 15 oplægsholdere fra branchen og 
fra vidensinstitutionerne og med omkring 200 deltagere i salen og online.

Fra klassikere til født cirkulære
Dagen bød på oplægsholdere fra såvel små som store virksomheder med hver deres tilgang og 
udfordringer. Deltagerne kunne blandt andet høre om erfaringerne hos Ikea, der med en 
eksperimenterende tilgang til løsninger er i gang med at vende knap 80 års lineær produktion til 
en fremtid som klimaneutral, og fra møbelproducenten Takt, der er født med et fokus på 
bæredygtigt design, sourcing og produktion.w
Temaerne spændte over mærkning/certifikater til materialer, design, produktion, branding, 
CO2-beregninger, til take back-ordninger og cirkulære forretningsmodeller.

Fokus på mærkning/certifi-
kater, materialer, design, 
produktion, branding,
CO2-beregniner, til take 
back-ordninger og cirkulære 
forretningsmodeller



Som en del af seminaret blev rappor-
ten, ”Bæredygtighed i den Internati-
onale møbelbranche” lanceret. Den 
rummer interviews med 12 virksomhe-
der fra 
henholdsvis, Finland, Tyskland, Norge, 
Belgien, Italien, USA og Frankrig.
Redaktører på rapporten er Kristina 
Kjær Hansen PBA Furniture Design, 
TEKO Cand. mag. Designledelse, SDU & 
Designskolen Kolding. Eva Paarmann, 
Cand. arch., møbeldesigner og lektor. 
Underviser og specialeteamkoordina-
tor på VIA Design & Business.
Blandt læringspunkterne i intervie-
wene fremhævede Eva Paarmann og 
Kristina Kjær Hansen de mange for-
skellige tilgange, der er til at håndtere 
klimaud-
fordringerne. 
Nogle af virksomhederne havde valgt 
at producere lokalt/nationalt med 
maximalt 200 kilometers transportbe-
hov.
Der var dog samtidig en bevidsthed 
om, at klimaaftrykket af den grund 
ikke nødvendigvis blev lavere, end 
hvis der blev produceret i eksempelvis 
Østen.
Her kommer andre faktorer ind, som 
nærhed til produktionen og en større 
mulighed for at sikre en bedre kontrol 
med arbejdsprocesser og produktet, 
ligesom muligheden for at sikre den 
sociale ansvarlighed vægter.

Certificeringer på godt og ondt
Virksomhederne havde over en bred 
kant brugt ressourcer på certificerin-
ger og verifikation af deres produkti-
on, materialer og klima-aftryk.
Nogle brands så certificeringer som 
en fordel, da gennemsigtigheden giver 
dem en konkurrencefordel í kraft af 
forbrugerfokus på klima-aftryk i for-
bindelse med køb.
Andre fandt certificering som et nød-

vendigt onde, da de hellere ville bruge 
ressourcerne på at finde bedre og 
mere bæredygtige måder at designe 
og 
producere på frem for at bruge kræf-
terne på dokumentation.
Det er desuden lettere for store virk-
somheder, der gennem en lang årræk-
ke har kunnet tjene gode penge på 
at have produceret miljøbelastende, 
nu at kunne bruge ressourcer på at få 
certifikater.
Head of Sustainability, Jaye Buchbin-
der, EMECO, USA ser de dyre certifika-
ter som en ekstra udgift på bæredyg-
tighed.
- Hvad er egentlig i overensstemmelse 
med vores miljømæssige mål? Skal vi 
virkelig bruges vores penge på at få 
en medalje eller skal vi bruge ressour-
cerne på rent faktisk at gøre noget 
miljømæssigt? Nogle opgaver kræver, 
at man har certificeringer, men vi helst 
brugen tiden på det, som betyder no-
get for os, siger hun.

Kvalitet giver ikke credit nok
En række af virksomhederne finder, at 
deres produkter ikke får den ”credit”, 
de fortjener i forhold til at beregne et 
miljø-aftryk.
Et produkt kan godt være produceret 
miljøvenligt, men hvis det kun holder 
et år eller to, vil et produkt, der holder 
i 50-150 år have nogle helt andre kva-
liteter i forhold til det miljømæssige 
regnskab.
Så her savner flere en beregning, der 
inkluderer mål for levetiden på møb-
ler.
Chef-konsulent i Træ & Møbelindustri-
en Søren Hinge-Christensen kommen-
terede på møbelseminaret, at det rent 
faktisk kan lade sig gøre få en forlæn-
get levetid indregnet i EPD (Environ-
mental Product Declaration), hvis man 
kan dokumentere det. 

Bæredygtighed i den 
internationale møbelbranche
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- Det er nemt for gamle designklassikere, for dem kan man se blive solgt på Den Blå Avis 
eller Lauritz.com, så man kan se, de holder i mange mange år, men for nye produkter kan det 
være svært. Der ligger nok en opgave for designere og producenter over for de forskellige 
certificerings- og verficerings-organer med at dokumentere, at det, man laver, rent faktisk 
holder længere tide end de her 5-10 år, som man normalt  angiver på sine produkter, og det 
betyder jo meget for miljøaftrykket på en stol, om den holder fem eller 150 år, sagde han.

Læs hele rapporten her

Bring ideas to life
VIA University College
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Mærkning og certifikater - Jakob Zeuthen, 
miljøpolitisk chef i Dansk Erhverv

Designed to Last 
Peter Byrial Jensen, industriel designer og 
ph.d.-stipendiat på AAU 

Kobling af bæredygtighed til brand - 
Henrik Taudorf Lorensen, stifter og CEO i 
TAKT 

Eje – leje, take back og leasing - Morten 
Broberg, daglig leder hos jkOffice 

Fremtidige cirkulære forretningsmodeller 
- Pia Huusfeldt, Global Business Leader 
hos Ingka Group, IKEA

Mathilde Serup, arkitekt og institutleder 
på
Bygningskunst og Design, Det Kgl. Akademi

Nicolai de Gier, arkitekt og programansvarlig
på kandidatprogram Møbel & Objekt,
Det Kgl. Akademi

Om aktiviteter i Lifestyle & Design Cluster 
Betina Simonsen, direktør i Lifestyle & 
Design Cluster 

Nye indsatser for ansvarlig produktion 
Bæredygtighed i en mulitibrand-organisa-
tion med fokus på kommende klimakrav
Eva Samuelsson, CSR manager, Rosendahl 

Materialer for bæredygtig designpraksis
Mette Bak-Andersen, designer og ph.d.

Using the UN Sustainable Development Goals 
as a framework for Responsible Manufacturing 
Sian Berkley, Group Sustainability & Environ-
mental Manager at Four Design 

Bæredygtig møbelbranche – udenfor 
Danmark - Eva Paarmann, møbeldesigner 
og lektor på VIA University College og
Kristina Kjær Hansen / møbeldesigner

CO2-beregninger; hvordan gør man? 
Jacob Aaen stifter og Head of International 
Sales og-  Anders Koefoed, medstifter og 
Head of Analytics and Data i Målbar




