





Slik innreder du hjemmet mer bærekraftig 

En av vår tids store utfordringer er at vi må begynne å ta vare på planeten vår. Å ta aktive og 
bærekraftige valg i hverdagen er avgjørende – inkludert innredningen vi konsumerer. Essem 
Design ønsker å dele sine viktigste innsikter om bærekraftige interiørvalg for hjemmet og 
gangen. 

Den alarmerende rapporten fra IPCC er klar – vi må gjøre en enorm omstilling. Aktive og 
bærekraftige valg vi tar på individnivå vil også være avgjørende for at vi skal nå miljømålene. 
Små endringer i våre innredningsvalg kan bidra til å skape mer miljøvennlige boliger og redusert 
klimabelastning. 

Essem Design ga nylig ut en bærekraftsrapport angående deres arbeid med å lage bærekraftige 
produkter som er designet og produsert for å vare over lang tid. Det er avgjørende å ha et 
helhetlig perspektiv på bærekraft gjennom hele prosessen – fra design til levering og garanti. 
Basert på rapporten ønsker de nå å dele de viktigste aspektene å vurdere når man kjøper 
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møbler for å oppnå et mer bærekraftig hjem. Nedenfor er 4 perspektiver å ha i tankene når du 
skal kjøpe nye møbler til hjemmet. 

Å være bevisst på valg av materiale er et viktig grunnlag 
Når du innreder er det viktig å være oppmerksom på hvilke materialer du tar med inn i hjemmet. 
For å skape et sunt hjemmemiljø både for seg selv og naturen, er materialvalget et viktig 
grunnlag. Noen materialer kan kreve farlige kjemikalier under produksjon, inkludert syntetiske 
materialer. Materialvalget har også stor betydning for hvordan interiøret holder seg over tid. Et 
eksempel på et slitesterkt materiale er aluminium. Det er mulig å resirkulere i evig tid uten noe tap 
i kvalitet. 

Viktigheten av mulighet for reparasjon og tilgang til reservedeler 
Selv når du kjøper et nytt innredningsprodukt, er det viktig å undersøke muligheten for reparasjon 
og tilgjengeligheten av reservedeler. Dette er avgjørende for at et produkt skal vare lenge og 
unngå slitasje. Å kjøpe møbler hvor reservedeler er tilgjengelige er en enkel måte å forlenge 
levetiden til et produkt. 

Lokalprodusert design for å redusere transport 
Hvor møblene er produsert er et viktig aspekt. Møbler som lages i nærområdet gjør det lettere å 
få oversikt over produksjonen og dermed også dens påvirkning på miljøet. Å handle lokalt og 
lokalprodusert reduserer unødvendig transport – og reduserer dermed også karbonutslipp og 
luftforurensning. Lokalproduserte møbler utnytter også i større grad materialer som finnes lokalt. 

Klassisk design som varer over generasjoner  
Kanske det mest fundamentala i att leva en mer hållbar vardag är att vi måste konsumera mindre.  
För att vara mer varsamma med jordens resurser bör varje inköp vara genomtänkt. Det är av stor 
vikt att konsumera produkter som håller över tid – inte enbart kvalitetsmässigt utan även själva 
designen. Ofta bidrar inredningstrender till väldigt kortsiktig konsumtion. Vi borde istället fokusera 
på klassisk inredning som kan gå vidare till fler ägare och fungera över generationer.  

Kanskje det mest grunnleggende for å leve en mer bærekraftig hverdag er at vi må konsumere 
mindre. For å være mer forsiktige med jordens ressurser, bør hvert kjøp være gjennomtenkt. Det 
er av stor betydning å konsumere produkter som varer over tid – ikke bare når det gjelder 
kvalitet, men også selve designet. Interiørtrender bidrar ofte til svært kortsiktig forbruk. Vi bør 
heller satse på klassisk interiørdesign som kan føres videre gjennom tid og generasjoner. 
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For mer informasjon, kontakt Robert Bladh, administrerende direktør og markedssjef, 
robert@essem.se  

Om Essem Design: 
Essem Design er synonymt med hjemmets første rom – gangen. Essem Design er det personlige 
selskapet som skal utvikle, produsere og promotere bærekraftig, funksjonell og godt utformet 
ganginnredning for private og offentlige miljøer i et globalt marked. 
https://www.essem.se/no/
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