
Häng med och utforska 
möjligheterna med 

Produktpass 
för möbler 

Chalmers Industriteknik och Antrop  
vill utforska hur möbelbranschen kan 
implementera produktpass (spårbarhetssystem) 
för att möjliggöra fler cirkulära lösningar för 
både nya och återanvända möbler. 

Den 11 maj kl. 10.00-11.00 bjuder vi in till 
en digital workshop där vi berättar mer om 
initiativet och tar emot förslag på hur vi kan 
anpassa idén för att den ska bli så relevant som 
möjligt för alla deltagande projektpartners.  

Varmt välkommen! 



PRODUKTPASS FÖR MÖBLER 

Tidigare forskningsstudier visar att aktörer som säljer, köper och 
använder möbler saknar information för att kunna fatta hållbara 
val såsom att välja rätt produkter från början, förlänga möbelns 
livslängd och i slutet säkerställa en effektiv materialåtervinning. 

Inom EU diskuteras spårbarhet och så kallade produktpass, där 
varje produkt ges en unik identitet innehållandes information 
som kan delas mellan aktörer och underlätta hållbara val längs 
hela livscykeln. 

Vi vill därför initiera ett projekt och söka stöd för att undersöka 
och testa hur svenska möbelföretag kan implementera 
produktpass för sina produkter som en del av ett 
spårbarhetssystem. 

Varför?



PRODUKTPASS FÖR MÖBLER 

Projektidén är framtagen av Antrop och  
Chalmers Industriteknik. Vi vill dock bli fler och 
söker följande aktörer:   

• Möbelproducenter som vill märka sina produkter 

• Inköpare/upphandlare av möbler  

• Uthyrare och rådgivare för möbelinköp 

• Branschorganisationer och möbelkluster 

• Kommuner och andra ägare av mycket möbler  

• Upphandlade leverantörer inom återbruk av möbler   

• Aktörer inom återvinning av möbler  

• Teknikleverantörer av spårbarhetssystem 

• Övriga?

Vilka 
projekt-
partners 
söker vi?



KONTAKT

Antrop är en prisbelönt tjänstedesign- och UX-byrå 
som hjälper företag att skapa användarnytta, 
affärsnytta och samhällsnytta. Antrop är partner i det 
nordiska nätverket LOOP vars uppdrag är att initiera 
och testa nya cirkulära lösningar i Norden. 

Maria Klint 
Tjänstedesigner och facilitator 
maria.klint@antrop.se  
0763 446681

Kristina Liljestrand 
Projektledare, PhD 
kristina.liljestrand@chalmersindustriteknik.se 
070–952 42 31

Chalmers Industriteknik erbjuder akademisk 
spetskompetens i konsultformat inom områdena energi, 
material, digitalisering, design, cirkulär ekonomi samt 
innovations- och projektledning.  

Kristina Liljestrand är projektledare för KEEP som arbetar 
med spårbarhet och produktpass för elektronikprodukter.   
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