CO2- neutralitet och
biophilic design
Design är ett kraftfullt verktyg med möjlighet att förändra våra attityder, vanor och
beteenden och därmed långsiktigt säkerställa hållbar utveckling och ett hållbart
samhälle. De senaste åren har ett paradigmskifte skett inom hållbar möbeldesign. Det
har gått mot mer enklare materialsammansättningar där design, marknad, tillverkning,
miljö och kvalitet samspelar. Det handlar om att skapa flexibla, återanvändningsbara
och mångsidiga möbler som överlever över tid. Helt enkelt, lite så som det var förr,
men med funktion och design för en ny tid. Vi ser två tydliga möbeltrender inför 2021:
koldioxidneutralitet och biophilic design.
CO2-neutralitet/positivitet
Klimatet är sedan några år huvudfokus i hållbarhetssammanhang. Många
organisationer, städer och länder har lovat klimatneutralitet 2030, nu behövs verktygen
för detta. Marknaden kommer dammsugas efter klimatsmarta lösningar och system.
Då CO2 är väldigt konkret och lätt att mäta är det även lätt att ställa krav på som
upphandlare. De företag som bedriver klimatneutral/positiv verksamhet kommer att
främjas 2021 och vara en drivande kraft för att uppnå miljömål.
När vi nu dessutom ökar andel av hållbart placerade pensionspengar och besparingar i
allt mer hållbara fonder kommer värdering av hållbara företag att stiga. Även där är
CO2-utsläpp ett fokus och ett enkelt mätetal - vi kommer se fonder som bara investerar
i klimatneutrala eller klimatpositiva företag och att värderingen av dessa kommer stiga
kraftigt.
Biophilic design - naturmaterial, naturliga former och grönska
Naturen gör oss harmoniska, det har vi vetat länge. Nu börjar man också se det
ekonomiska värdet i att jobba som naturen, och med naturen, på platser där många
människor vistas. Gröna kontor fyllda av växter gör oss effektivare och friskare. Träd i
stadsmiljö ger en harmonisk stad med mjukare klimat både när det gäller väder och
mellan människor. Och på handelsplatser kan man se hur naturmaterial och grönska
inte bara gör besökare nöjdare, det ökar dessutom människors benägenhet att stämma
träff på platsen, att dröja sig kvar, ta en fika och njuta av livet.
Rent konkret handlar biophilic design om att använda naturen i arkitektur, möblering
och dekoration. Växter, träd, gröna väggar, men också naturmaterial som trä och ull.
Allt detta bidrar till en skön miljö både visuellt och akustiskt. 2021 kommer vi i större
utsträckning se en övergång till, och anammande av, naturtrogen design.
Johan Berhin, Designer & founder, Green Furniture Concept
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