EXAMENSARBETE
RETURSYSTEM FÖR BEGAGNADE MÖBLER
VERKSAMHET
Ekeby Möbler är ett familjeföretag vars historia började 1980 då Bengt Persson öppnade en
möbelbutik på 600 m2 i den gamla Konsumbutiken i Ekeby. Företaget växte snabbt och redan 1987
utsågs Bengt Persson till årets företagare i Bjuvs kommun. Under årens lopp har flera utbyggnader
gjorts och idag är Ekeby Möbler ett modernt inredningsvaruhus på 10 000 m2 utställningsyta med
flera välkända varumärken och ca 50 anställda. Detta gör Ekeby Möbler till en av Sveriges största
fristående möbelbutiker. Vid utbyggnaden 2006 tillkom Restaurang & Café Sitt In och 2010 byggdes
lagret ut.
2015 firade företaget 35-års jubileum och lanserade en ny logga och bytte namn från Ekeby
Möbelaffär till Ekeby Möbler. I april 2016 korades "Helsingborgs bästa butiker 2015" av Nöjesnytt och
Ekeby Möbler blev vinnare av kategorin "Årets Möbelbutik".
Ekeby Möblers filosofi ar att "Genom personlig service och god kunskap erbjuda kunder i hela Sverige
prisvärda kvalitetsmöbler i butik och e-handel".
Ekeby Möbler har valt att vara ett fristående företag vilket innebär att de inte ingår i någon
möbelkedja samt att de väljer sitt egna sortiment. Företaget köper direkt från tillverkare över hela
världen och arbetar med ett flertal välkända varumärken och leverantörer.

UPPGIFT
Ekeby Möbler erbjuder sina kunder service i form av ett retursystem för begagnade möbler, vilket
betyder att vid leverans av nya möbler kan kunden få hjälp att göra sig av med sina gamla möbler.
Detta innebär att transportören, vid leverans av en ny möbel, tar med sig den exempelvis gamla
sängen eller soffa tillbaka till Ekeby Möblers lager alternativt tar kunden själv med sig sin gamla möbel
vid upphämtning av den nya möbeln i butiken. Retursystemet är ett kostsamt system då Ekeby
Möbler årligen betala ca en halv miljon för att kunna göra sig av med dessa möbler och man anser
från företagets sida att det dessutom är ett enormt resursslöseri då möblerna allt som oftast är fullt
fungerande.
Företaget är nu intresserat av att undersöka om det går att hitta några andra lösningar/system för att
kunna återanvända de begagnade möblerna? Syftet med projektet är att underöka potentialen i att
bygga upp ett alternativt system som innebär att möblerna inte slängs utan återanvänds, vilket i sin
tur förlänger produktens livslängd. Vilka potentiella målgrupper finns? Hur skulle ett sådant system
kunna organiseras? Finns det andra partners som kan vara intresserade av att samarbeta kring frågan?

Miljöbron är en ideell organisation som förmedlar projekt mellan företag och studenter. Projekten
har miljö och hållbar utveckling gemensamt. Genom Miljöbron får studenter kontakter och
arbetslivserfarenhet, samtidigt får företag hjälp att utveckla sitt miljöarbete.

Projektet kan grunda sig i antingen miljövetenskaplig eller ekonomisk teori. Skrivs projektet ur en
miljövetenskaplig synvinkel ska projektet ta sitt avstamp i miljönyttan med återanvändning och EU:s
avfallshierarki, skrivs projektet ur en ekonomisk synvinkel ska det istället ta avstamp i potentiella
affärsmodeller och/eller organisationsstrukturer. Oavsett inriktning i projektet ska stor vikt läggas vid
att systemet ska vara praktiskt genomförbart.
Slutgiltiga avgränsningar av projektet görs i samråd med handledaren på skolan samt kontaktpersonen
på företaget. Både student och företag ska vara medvetna om att relevant akademisk förankring ska
tillämpas i arbetet.
Förkunskaper
Projektet är lämpligt för dig som läser en miljövetenskaplig alternativ ekonomisk utbildning.
Omfattning
Uppsats på kandidatnivå, 15 hp.
Ort
Ekeby (Bjuv)
Reseersättning inom Skåne
Ja
Kontaktperson Miljöbron Skåne
Malin Planander, tel. 0732 – 75 04 29
Ansökan
Maila CV, personligt brev och kursförteckning till Miljöbrons kontaktperson: malin@miljobron.se

Anmäl ditt intresse snarast, rekrytering sker löpande!

Miljöbron är en ideell organisation som förmedlar projekt mellan företag och studenter. Projekten
har miljö och hållbar utveckling gemensamt. Genom Miljöbron får studenter kontakter och
arbetslivserfarenhet, samtidigt får företag hjälp att utveckla sitt miljöarbete.

