
 

  

Cirkulær Økonomi har udviklet sig fra at være et begreb behandlet i akademisk sammenhæng 

og på den politiske dagsorden til at være et forretningspotentiale for mange brancher verden 

over. I bestræbelsen på optimal ressourceanvendelse og affaldsforebyggelse udvikler 

brancherne nye forretningsmodeller – i særdeleshed også den danske møbelbranche.  
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OPEN CALL FOR 

UDARBEJDELSE AF CØ 

RAPPORT 

CIRKULÆR ØKONOMI I DEN 

DANSKE MØBELBRANCHE  

For at sikre den fortsatte udvikling af branchen ønsker National Cirkulær 

Økonomi Hub ved Lifestyle & Design Cluster at udarbejde en undersøgelse 

af status og perspektiver for Cirkulær Økonomi i den Danske Møbelbranche. 

Undersøgelsens primære fokusområder er:  

1) Kortlægning af markedet, produktion, salg og forbrug.  

2) Analyse af udvalgte mønstercases med fokus på metoder, materialer og 

forretningsmodeller.  

3) Diskussion af de nyeste tiltag inden for Cirkulær Økonomi, behovet for 

intensiverede indsatser og tværgående samarbejder.  

4) Vurdering og perspektivering af potentialet for videreudvikling af branchen 

inden for Cirkulær Økonomi, nye materialer, metoder, forretningsmodeller og 

værdikædesamarbejder.  

Vi inviterer dig til at udarbejde denne rapport i samarbejde med Lifestyle & 

Design Cluster. Vi opfordrer særligt stærke CØ-profiler og 

møbelinteresserede til at ansøge om at forfatte denne undersøgelse. 

Lifestyle & Design Cluster vil sikre samarbejder med virksomheder og 

relevante fagpersoner, hvilke kan anvendes som cases samt danne 

partnere og netværk for dig. Isabella Holmgaard, leder af National Cirkulær 

Økonomi Hub, vil være din sparringspartner gennem hele forløbet. Lifestyle 

& Design Cluster vil stå for layout og tryk af rapporten, der vil blive udgivet 

for møbelbranchen, akademia og beslutningstagere.  

Rapportens resultater skal løbende offentliggøres og forventes udgivet 

ultimo 2017. Udarbejdelsen af rapporten ønskes påbegyndt snarest og 

omfanget forventes at være max 50 sider inkl. statistik, cases og 

illustrationer.  

Ansøg om at forfatte undersøgelsen  

Formuler dine overvejelser omkring rapportens udformning, struktur og 

indhold. Du bedes anslå forventet timeforbrug samt ønske om honorarets 

størrelse. Fremsend din ansøgning til Isabella Holmgaard 

isabella@ldcluster.com. Ved spørgsmål mail eller ring til mobil nr.: 

41247911.   

Deadline for ansøgning er d. 26.09.2017.  

HONORERET 

UDARBEJDELSE 

AF RAPPORT OM 

CIRKULÆR 

ØKONOMI I DEN 

DANSKE 

MØBELBRANCHE  

 

Vi opfordrer stærke 
CØ profiler og 
møbelinteresserede til 
at ansøge om at 
forfatte denne 
undersøgelse.  

Der kan ansøges som 
enkeltperson eller 
som team. 
Ansøgningen skal 
indeholde 
overvejelser omkring, 
hvordan 
undersøgelsen vil 
blive udarbejdet.  

Du disponerer selv 
over din tid, men skal 
overholde deadline 
for udgivelsen ultimo 
2017.  

Opgaven er 
tidsbegrænset og 
honoreret.  

 

For inspiration til 
rapportens struktur se 
da gerne rapport om 
modebranchen ’Pulse 
of the Fashion 
Industry’. 

Ansøgning sendes til 
isabella@ldcluster.co
m. CV, udgivelser og 
relevante bilag bedes 
vedhæftet 
ansøgningen.  
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