
Ett cirkulärt mindset från start 
+ 

Systemstöd 
= 

Lyckat återbruk! 





Sajklas vision är att skapa en ny 
marknad som gör det lika enkelt att 
återbruka möbler och inredning som 
att köpa nytt.



Vi är en oberoende 
plattformsleverantör

Sajkla strävar efter att skapa frihet och flexibilitet för hela den 
återbruksmarknad som nu växer fram och vårt mål är att inte låsa ute några 
aktörer som vill bidra till en mer cirkulär ekonomi. Kunden styr själv över vem 
som inventerar, vem som inreder och vilka specifika leverantörer som 
upphandlas vid rekonditionering av möbler osv. Plattformen tillhandahåller 
underlag och processer som möjliggör ett effektivare och mer transparent 
återbruksarbete. 



Mattias
Benjaminsson

Erfaren utvecklare av digitala 
plattformar och system

Jenny Ekman
VD i Sajkla

Bildkonstnär och tidigare 
projektledare av Möbelbruket.

 Stort kontaktnät inom kommuner, 
landsting, arkitekter och 

influencers inom miljöfrågan

Stefan Lundberg
Civilekonom och har jobbat med 

möbeltillverkning i 25  år.
Stor kunskap om marknaden.

Christer Hedman
Företagare inom IT sedan 15 år

Möbler, marknad Teknik



Hållbar utveckling



Vänd på inköpstrappan!

















Miljömässiga och ekonomiska 
vinster 

Sänker utsläpp av CO2 genom att
inte bryta ny råvara till nya möbler. 

Sparar pengar eftersom 
verksamheten kan se & välja bland 
befintliga möbler istället för att 
köpa nya eller begagnade.



Sparar minst 10% av den årliga 
möbelbudgeten 

1. Inventera och synliggör möbler inom 
organisationen. 

2. Använd först befintliga möbler 
istället för inköp av begagnade och nya 
möbler.

3. Rekonditionera möbler istället för att köpa 
nya. Sparar även lokalytor och arbetstid. 



Ställ om hela kommunen till ett 
cirkulärt möbelflöde på 3 år 



Återbruk av möbler fungerar men upplevs så 
krångligt och svårt att de allra flesta ger upp

Problemet







En molnbaserad plattform för återbruk av möbler 
och inredning.

Lösningen



● Inventering
● Möbelbibliotek
● Bokningssystem 



● Inventering
● Möbelbibliotek
● Bokningssystem 
● Klassificering
● Rekonditionering
● Marknadsplats



Inventering
Vem som helst utan förkunskaper om möbler kan 
inventera och få med rätt information på ett snabbt 
sätt. 

 













Möbelbibliotek
● Skapar överblick över möbler och 

inventarier. 
● Skapar möjlighet att filtrera, sortera 

och välja ut.
● Sorterar ut bokningsbara möbler  

 









Bokningssystem 
● Enkelt att synliggöra & boka möbler som är över.
● Bokningsbara möbler visas via en publik länk på intranätet. 

Endast medlemmar i din organisation kan boka. 
● Under våren 2021 utvecklas ett orderflöde. 

 

Med ett knapptryck blir  
inventerad möbler 
bokningsbara. 









Support 
Support ingår i abonnemanget och finns tillgängligt 
direkt i plattformen via en chattfunktion. 
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jenny.ekman@sajkla.se

sajkla.se

https://www.linkedin.com/company/sajkla/

https://www.instagram.com/sajkla.se/


