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 Hej! Trä & Möbel- 

forum är TMF:s 

medlems tidning 

där vi vill till föra värde till dig som 

medlem genom att bidra med 

verktyg och inspiration. 

Vad tycker du att vi ska 

skriva om? Mejla redaktionen 

och berätta! 

tomf@tmf.se
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Nyhet I osäkra Coronatider, med 
rådande reserestriktioner, går 
 utemöbeltillverkaren Hillerstorp 
starkare än någonsin. 

När fler spenderar mer tid hemma, 
och planerar för hemester i sommar, 
investeras det i trädgård och utom-
husliv i anslutning till egna boendet. 
Första kvartalet 2021 ökade Hillers-
torp med 78 % i omsättning.

 – Pandemin innebär att fler åter-
upptäcker sin egen trädgård och 
uteplats. Vi satsar ordentligt i år 
och erbjuder både uteklassiker och 
 spännande nyheter. Vi är  övertygande 
om att våra möbler sätter rejäl guld-
kant på utomhuslivet, säger Jonas 
Netterström, VD Hillerstorp.

Företaget grundades redan 1929 
och har en stor del av sin produktion 
i Hillerstorp, mitt i det småländska 
möbelriket. Med en kombination av 
teknik och hantverk tillverkas här 
möbler i norrländsk furu, men man 
här även en ny fabrik i Kina. 

Satsning mot den 92:a utomhus-
säsongen inleddes på NK i Göteborg i 
början av april. 

 – Att vi visar våra nya  kollektioner 
på just NK känns naturligt.  Varuhuset 
är en plats där klassisk och modern 
formgivning möts och skapar nya 
spännande uttryck –  precis som hos 
oss på Hillerstorp, säger Anders 
 Mårtensson, marknadschef på 
 Hillerstorp.

Hillerstorp ökar med 78 procent  
– när svenska folket väljer ”hemester”

Nyhet Den 14 april var ledningen för Markaryds 
kommun hos Johanson Design och tilldelade 
dem pris för deras engagemang inom hållbar-
het. Utmärkelsen är ny för i år och Johanson 
Design är därmed först att få det. 

Några saker som Markaryds kommuns lyfte 
fram angående Johanson Designs hållbarhets-
arbete är: Hur de jobbar med hållbarhetsfrågan 
internt, från produktutveckling till internut-
bildningar.  Att de arrangerade ett Hackaton för 
studenter där produkter skapades av återbrukat 
material. Hur företaget marknadsför sigi frå-
gan.

Johanson Design först ut att få  
kommunens hållbarhetspris

Hur väljer man när  
alla säljer hållbarhet?

H ållbarhet är sannerligen ordet för 
dagen. LCA, PEF och EPD, ECO-
label och FSC. Hållbarhet är bra 
och viktigt och det är dessutom 

en stor konkurrensfördel för de allra flesta 
av TMF:s medlemsföretag eftersom deras 
 huvudsakliga råvara är trä.. 

För möbelindustrin är det redan en konkur-
rensfördel i exporten där svensktillverkade 
möbler oftast står för det bättre miljövalet. 
 Samtidigt närmar sig den vind som det industri-
ella träbyggandet har i ryggen i förhållande till 
övriga material orkanstyrka. Även här handlar 
det om trovärdighet och självklart även långsik-
tighet.  Det stannar dock inte där. Inom en snar 
framtid kommer hållbarhet inte bara att vara en 
konkurrensfördel utan en hygienfaktor och den 
som inte anträder resan kommer snart att vara 
passerad och lämnad på perrongen. 

Det finns andra som hungriga och passio-
nerade kommer att springa fortare. Resan dit 
är dock inte lätt, bara att passera genom den 
fullkomliga märkningsinfarkt som råder stäl-
ler stora krav på både tillverkare och bestäl-
lare. Vilka system är relevanta och i så fall för 
vilka marknader? Vilka system är allmängiltiga 
och vilka gynnar egentligen bara utfärdarna av 
märkningen? 

Som alltid i brytningstider skapas marknader 
och som alltid kommer mer eller mindre seriösa 
organisationer att muta in sitt hörn. Hur välja 
när alla säljer, eller i vart fall påstår sig sälja, 
hållbarhet? Hur säkerställa att kraven upp-
fylls hela vägen ner i underleverantörskedjan?  
 Oavsett om man tar ställning eller inte, riskerar 
företag att straffas. Vad är rätt och riktigt och 
vad styrs i slutändan av de sunda marknadsmäs-
siga principer som över tid alltid måste råda? 

Det här och mycket mer reds ut i detta num-
mer av Trä & Möbelforum som i vanlig ordning 
bjuder på en späckad utgåva. Det gäller bl a 
 klimatberäkning hos Fiskarhedenvil-
lan samt ett pågående EPD-pro-
jekt med IVL. Missa inte heller 
vår halvtidsavstämning med 
riksdagspartiernas bostads-
politiska talespersoner.

SENASTE NYHETERNA FRÅN BRANSCHENAktuellt

David  
Johnsson  
Vd, TMF
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Nyhet Trivselhus styrelse har 
utsett Jonas Regnander till ny 
vd. Jonas är 42 år och bosatt 
i Vetlanda. Han är utbildad 
civilingenjör och har även läst 
företagsekonomi på hög-
skolenivå. Närmast kommer 
Jonas Regnander från Elit-
fönster som produktionsdi-
rektör. I en kommentar säger 
han:

– Jag är hedrad 
över att anta rol-
len som vd för 
Trivselhus, och 
ser fram emot 
att bli en del 
av detta väl-
renomme-
rade före-
tag. 

Jonas Regnander – 
ny vd på Trivselhus

Svedbergs skärmvägg 
Langfoss tilldelas Red 
Dot Award
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Nyhet Ett stort engagemang samt fokus 
på högsta kvalitet och hållbarhet för att 
skapa kundens unika hus, det är några av 
de delar som kännetecknar årets  vinnare 
i tävlingen Årets Småhus 2021 – Villa 
 Schelin från Willa Nordic. Vinnaren pre-
senterades den 18 mars på Gar-Bos digita-
la event Småhusdagen Live 2021.

Vinnarhuset finns i Nässjö och är en kom-
bination av suterräng och 1,5-plans villa på 
187 kvadratmeter, med en sidobyggnad på 19 
 kvadratmeter. Arkitekt är Patrik Windisch. 

Så här lyder juryns motivering:
”Med en genomtänkt anpassning till plat-

sens unika förutsättningar, och med hänsyn 
taget till väderstreck och komplicerade ter-
rängförhållanden, har huset idealiskt passats 
in till platsen. Uppdelningen av huskroppens 
volymer tar vara på platsens och naturens 
unika förutsättningar på bästa sätt. Med fing-
ertoppskänsla skapas hållbarhet över tid i allt 
från sofistikerat integrerade solcellspaneler i 
takets söderläge, till en genomtänkt planlös-
ning anpassbar till olika familjer och hållbara 
materialval. Husets interiöra utformning 
skapar naturliga funktionella flöden som gör 
vardagslivet lätt att leva. I ett startfält med 
mycket stark konkurrens går priset för Årets 

småhus 2021 till Villa Schelin som är byggt av 
Willa Nordic.”

– Det är verkligen roligt och hedersamt att 
vinna utmärkelsen Årets Småhus. Det känns 
extra bra då det som premieras i Gar-Bos 
 tävling är värden som vi inom Willa Nordic 
håller väldigt högt; hållbarhet, kundnöjdhet 
och kvalitet, genom hela processen fram till 
ett färdigt hus utan anmärkningar, säger Klas 
Fridsäll, vd på Willa Nordic.

I årets tävling har juryn – förutom ordina-
rie kvalitetskriterier – haft ett extra fokus på 
hållbarhetsområdet. Att bygga hållbart och 
för framtiden är två viktiga parametrar som 
juryn haft med i sin bedömning.

Juryordföranden David Johnsson, vd på 
Trä- och Möbelföretagen, om att utse årets 
vinnare:

– Juryns arbete blir bara svårare för varje 
år. Det märks av kvaliteten på bidragen 
att  tävlingen börjar bli viktig på allvar för 
 branschen. Bara det att bli omnämnd i de här 
sammanhangen är helt klart väldigt prestige-
fullt och det är roligt att se hur hårt man 
anstränger sig för att uppfylla de hårt ställda 
kraven på kvalitet, hållbarhet och funktion.

Årets Småhus arrangeras av Gar-Bo för 
tredje året i rad.

Villa Schelin från Willa Nordic  
– vinnaren av Årets Småhus 2021

Nyhet  Red Dot 
Award är en 
global utmär-
kelse som fun-
nits sedan 1954. 
Svedbergs fick 
priset i katego-
rin produktde-
sign.

–  Att belönas 
med en Red Dot 
är ett bevis på 
den höga kvalitet och enastå-
ende design som Svedbergs 
produkt håller, säger design-
chefen Johan Körner.

Den prisade skärmväggen 
är inspirerad av ett av Nor-
ges högsta vattenfall och det 
är textilen i nära anslutning 
till duschutrymmet, som kan 
bytas utan att behöva byta 
hela skärmväggen, som är en 
produktens nyheter och håll-
barhetsaspekter.

 MÄSSFLYTT - Trä & Teknik flyttas till 2022 pga Coronarestriktioner – nytt datum 
är 30 augusti – 2 september. Några månader tidigare, 26-29 april, arrangeras fram-
flyttade Nordbygg.
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Aktuellt SENASTE NYHETERNA FRÅN BRANSCHEN

Nyhet År 1994 produce-
rade Gärsnäs 1 356 röda 
sammetsstolar till Göte-
borgsoperans stora salong. 
Nu – nästan 30 år senare – 
har samtliga stolar plockats 
bort för för att  restaureras. 

Förhoppningen är stolarna 
åter ska vara på plats i nyskick 
när Göteborgsoperan öppnar 
för publik igen i höst. 

Operahuset invigdes 1994 
och är ritat av Jan Izikowitz 
på dåvarande Lund & Valentin 
arkitekter, efter ett vinnande 
förslag av arkitekt Carl Nyrén. 
Stolarna formgavs i samar-
bete med arkitekterna och 
fick namnet Thalia efter en av 
de nio muserna i den grekiska 
mytologin. De är utformade 
för att fånga upp salongens 
akustik. 

– Stolarna specialritades 
just för vårt  operahus. En stol 
tom har samma  dämpning 
som när en fysisk människa 
sitter där, så att akustiken 
inte varierar. Vi ändrar inte 
på någonting – till och med 

luggen i det nya röda ullty-
get har exakt samma längd 
för att inga akustikföränd-
ringar ska ske, säger Arne 
 Sahlstedt, teknisk förvaltare 
på Göteborgsoperan.

Att renovera sto-
larna är betydligt mer 
 kostnadseffektivt än att köpa 
nya. 

– Men den en största vin-
sten är ändå  återbruket, säger 
han. 

Stolens grund kommer att 
bestå av samma kvalitet och 
kulör som tidigare. Original-
detaljerna i trä tvättas medan 
tyg, läder och  stoppning byts 
ut på samtliga stolar. 

– Det är en omfattande 
skala på renov eringen och 
restaureringen, säger Anna 
Klockby, marknadschef och 
delägare av Gärsnäs.

I bolagets framtida strategi 
ligger nu att öka försäljningen 
mot privatmarknaden. 

– Genom att vi nu breddar 
oss och tar  ytterligare steg in 

på retailmarknaden kommer 
vi att kunna erbjuda design-
möbler från vår högkvalitativa 
svenska produktion till fler 
målgrupper än tidigare, säger 
Dag Klockby, delägare och vd 
för Gärsnäs.

Det nya kapitlet i Gärsnäs 
historia manifesterades med 
den nyligen genomförda 
utställningen House of Gärs-
näs i Brandenburgska huset 
på Skeppsbron 30 i Gamla 
Stan. 

– Äntligen kan vi förverk-
liga vår dröm om ett show-
room där vi kan visualisera 
och gestalta ett hem med våra 
möbler, säger Anna Klockby. 

– Det här är lanseringen 
av vår resa mot privatmark-
naden, en introduktion till 
 Gärsnäs värderingar och 
designfilosofi. Vi berättar vår 
historia med hjälp av möbler 
som inspirerar, väcker känslor 
och skapar välbehag. 

Dag Klockby understryker 
att alla möbler som Gärsnäs 

skapat är ”välkomna tillbaka” 
till företaget. 

– Vi vill göra skillnad för 
klimatavtrycket och visa att 
ett bredare återbruk inte 
behöver kompromissa med 
designen. 

Gärsnäs stolar får nytt liv på operan Award
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GÄRSNÄS
Ägare: Dag Klockby 33,3 %, 
Anna Klockby 33,3 %,  
Åke Axelsson 33,3 %. 
Omsättning 2019: 82 Mkr.
Resultat efter finansnetto 2019: 
0,3 Mkr.
Antal anställda: 40.
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Svensk industri 
tar krafttag  
för elen
SIDAN 10

FÖR DIG SOM VILL UTVECKLAS
NR 4 • NOVEMBER 2019 • ARBETSMILJÖ, MILJÖ & HÅLLBARHET

SMÅHUS PÅ 
OLIKA GRUNDER

Skilda vägar in i småhusbranschen, men 
likheterna är fler för de två vd:arna. SIDAN 12

JOHAN SÖDER
QVIST SKA TA 
MÖBELFAKTA  
IN I FRAMTIDEN
SIDAN 7

6
drömlyor!
Lägenheterna på 
SI i Paris är klara 
för inflyttning. 

SIDAN 8

Läs även  
våra nyheter på 

www.traomobelforum.se

Skanna QR-koden  
med din swish-app  
och ge ditt bidrag.

Vi vill bli fler som inte skräpar ner. Vill du hjälpa till?  
Gå med i Sveriges största rörelse mot skräp eller swisha 90 02 817.

 



Minska risken att bli sjuk.

Tvätta 
händerna!

1. Löddra ordentligt.
2. Tvätta mellan fingrarna, ovanpå 

handen och runt tummen.
3. Skölj och torka.

sekunder

I hela

30



N
i har investerat 
rekordmycket i en ny 
avdelning för sprut-
lackering. Hur har 
ni lyckats med det 

under pandemin?
– Vi hade under flera år tittat på 

att skaffa en ny sprutapparat och i 
det arbetet pratar man med många 
maskinleverantörer och tillverkare 
och dessutom sprids info att vi är på 
hugget. Elgiganten som säljer köks-
inredningen Epoq fick reda på våra 
planer och hörde av sig. De skulle 
plocka hem sin tillverkning av kund-
orderstyrd produktion och nu är det 
vi som har den. Det här betydde att 
vi behövde skaffa fler maskiner än vi 
först hade tänkt.
Hade ni utrymme och personal för 
att direkt kunna ta er an det nya 
samarbetet?

– Vi har funnits i samma loka-
ler sedan 1936, och eftersom vi har 
 hållit på med en  produktionsbaserad 
 industri med stora lager har vi nu 
 öppnat upp avdelningar som vi 
 tidigare stängt ner. Personalmässigt 
har vi samma antal nu som tidigare, 
alltså 35 pers. Vår vanliga  produktion 
av möbler för mötesrum och kontor 
har  sjunkit under pandemin, men 
tack vare Epoq har vi fullt upp. När 
 marknaden för mötesrum och kontor 
kommer igång igen kan det bli fråga 
om nyanställningar.
Hur har ni klarat av coronapandemin 
ur ett smittskyddsperspektiv?

Mitt i en pandemi tvekar inte 85-åriga Horreds Möbel 
att välja en modig väg och nysatsa. Investeringen 
på 24 miljoner kronor är den största i företagets 
historia. Och vd:n Per-Ola Johansson utesluter 
inte nyanställningar framöver.
 TEXT PEDER EDVINSSON  FOTO ANNA KARLSSON

– Väldigt bra, vi 
har  skapat en intern 
bubbla och har ständiga 
möten för att hela tiden 
påminna om hur viktigt 
det är att vara försiktig 
som  privatperson. En av 
oss blev smittad av sin 
partner som jobbar inom 
vården, men sedan  början 
av året är alla på plats. Ett 
tag hade vi totalförbud för 
utomstående i våra  lokaler, nu 
är de välkomna under förut-
sättning att man  håller avstånd, 
använder vår  handsprit och 
sätter på sig munskydd när 
det behövs.
Hur ser du på framtiden för 
er som specialistföretag 
inom kontors- och mötes-
möbler?

– Det finns frågetecken 
om hur marknaden ser ut. 
Kanske tar arbetsgivare ett 
arbetsmiljöansvar och ger 
anställda ett bidrag för att köpa 
möbler till sina hemmakontor, 
men den marknaden är svår att 
styra. Positivt är att mer av vår 
produktionsnisch verkar flyttas 
hem till Sverige 
i stället för att  förläggas i till 
exempel Baltikum och Polen. 
Där har både våra egna  politiker 
och EU ett ansvar att bidrag och 
 subventioner inte skapar orätt-
visa  förhållanden. 

Hallå där!

PER-OLA JOHANSSON

Gör: vd Horreds Möbel AB

Aktuell: Har inlett ett samarbete 
med Elgiganten där Horreds Möbel 
ska sprutlackera köksinredning 
med varumärket Epoq.

”Vi behövde skaffa 
fler maskiner än vi 
först hade tänkt”

MAJ 2021 TRÄ&MÖBELFORUM   9



Roger Hedlund, SD
1  Svar:  Här behövs även fler finan-

sieringsmöjligheter så som startlån 
för unga och fördelaktigt bostadsspa-

rande samt ett 
avskaffande av det 
andra uppstramade 
amorteringskravet. 
Vi vill även för-
bättra byggkredi-
ten för mindre 
byggbolag så att 
fler företag kan 
konkurrera på 
byggmarknaden, 

vilket skulle leda till minskade bygg- och 
bostadskostnader. 

2  Svar:  Lägenheter behöver byggas 
så energieffektivt som möjligt och 

nya metoder för att minska energikostna-
derna genom effektivare sätt att förbruka 
värme och el i bostäder behöver utredas.

Byggreglerna ska bidra till teknikneu-
trala val, som hållbara uppvärmnings-
system som inte är fossilbränslebaserade, 
effektiv elanvändning i uppvärmningen 
och långsiktigt energieffektiva byggna-
der med bra klimatskärm. Dessutom ska 

reglerna ta hänsyn till effektutmaningen,  
elsystemets förmåga att leverera effekt 
under årets alla timmar i elnäten. 

3  Svar:  En standard behövs från 
nationellt håll för att motverka att 

kommuner sätter upp egna vitt skilda 
särkrav med syfte att sticka ut på det mil-
jöpolitiska området. För att kunna pressa 
priserna, öka konkurrensen och i förläng-
ningen skapa bättre förutsättningar att 
bygga miljövänligare, så ska de kommu-
nala särkraven motverkas. 

4  Svar:  Det handlar om den politiska 
viljan, där konservativa partier mer 

verkar för möjligheten till fler småhus. 
Den kraftigt ökade befolkningen i form 
av hög invandring till Sverige har pressat 

Roger Hedlund

”Lägenheter  behöver 
byggas så energi
effektivt som möjligt 
och nya metoder för 
att minska energi
kostnaderna genom 
effektivare”

Hösten 2022 är det riksdagsval och Trä & Möbelforum tar   
politikerna på pulsen – drygt halvvägs in på nuvarande 
 mandatperiod. Vi  kontaktade samtliga riksdagspartiers 
 bostadspolitiska  talespersoner för att få svar på branschens 
 viktigaste frågor och framtiden för småhusmarknaden.
TEXT PEDER EDVINSSON 

HUR LÖSER NI 
BOSTADSPOLITIKEN?

Perspektiv

kommunerna till att verka för fler bostä-
der varför småhus kommit i skymundan i 
större utsträckning. 

5  Svar:  Möjliggöra för fler att äga sin 
egen bostad genom att se över 

finansieringsmöjligheterna för bostads-
köpare, standardisera inom byggandet, 
förstärka de mindre byggbolagen för en 
ökad konkurrens. Detta tillsammans med 
en trygghetsreform i bostadsområdena.

CarlOskar Bohlin, M
1  Svar:  Det är en fråga som en 

bostadspolitisk talesperson eller 
bostadsminister för den delen inte kan 

lösa på egen hand. 
De grundläggande 
förutsättningarna 
är ett samhälle som 
möjliggör social 
rörlighet, en bra 
skola och en väl 
fungerande arbets-
marknad. I nästa 
steg handlar det 
om en fungerande 

marknad för finansiering. Som bostads-

Carl-Oskar Bohlin

10     TRÄ&MÖBELFORUM MAJ 2021



politisk talesperson har jag bäst möjlig-
heter att bidra genom att driva på för 
omfattande regelförenklingar, på så sätt 
kan det bli billigare att bygga och därmed 
möjligt att bygga fler bostäder som är 
åtkomliga också för personer med lägre 
inkomst.   

2  Svar:  Att skapa förutsättningar för 
ett resurseffektivt samhälle ligger 

högt upp på Moderaternas agenda. Det 
finns många fördelar ur både ett miljö-
mässigt och ekonomiskt perspektiv med 
att återvinna mer och fler material samt 
att optimera användningen av de resur-
ser som finns. Precis som inom andra 
politikområden måste omställningen till 
en cirkulär ekonomi präglas av kostnads-
effektivitet och resultatfokus.

 För att uppnå bättre resurseffektivi-
tet bör den så kallade avfallshierarkin 
användas som utgångspunkt. Enligt hie-
rarkin ska avfall i första hand förebyggas 
och därefter återanvändas, återvinnas 
eller förbrännas. I sista hand ska avfal-
let läggas på deponi. I Sverige återvinns i 
dag en stor del av avfallet, men vi kan bli 
ännu bättre och ta tillvara fler material än 
vad vi gör. Moderaterna står bakom EU-

kommissionens förslag om att hållbara 
produkter ska vara norm, till exempel 
vad gäller att produkter ska vara enkla 
att återanvända, reparera och återvinna 

samt att tillverkningen utifrån återvun-
net material ska öka. Det behöver appli-
ceras också i bygg- och fastighetssektorn. 

3  Svar:  Det är otillåtet för kommuner 
att formulera egna tekniska krav 

utöver de statliga föreskrifterna. Om 
kommuner ställer andra krav är dessa 
enligt lag utan verkan. Kommunerna har 
däremot, genom planmonopolet, möjlig-
het att ställa långtgående krav på till 
exempel arkitektur vilket kan vara ett 
hinder för den industriella tillverk-
ningen. Detaljplanerna har under lång tid 
blivit alltmer specificerade och projekt-
anpassade, vi anser att den utvecklingen 

behöver brytas och att detaljplaner bör 
ersättas av mindre detaljerade byggplaner. 

4  Svar:  Det finns främst två skäl. Det 
ena är att hur man vill bo och vad 

man har möjlighet att finansiera är två 
olika saker, många av de hushållen som 
skulle vilja bo i villa har inte råd att efter-
fråga en nyproducerad villa. Vår avsikt är 
att det ska bli billigare att bygga också vil-
lor, till exempel genom kraftiga regelför-
enklingar. Det andra skälet är att bostads-
bristen på många håll i landet är akut och 
då anses det mer effektivt att bygga fler-
bostadshus, det går att få fram fler bostä-
der på kortare tid. Jag är dock inte över-
tygad om att detta senare antagande som 
ofta görs faktiskt håller mot prövning i 
verkligheten. Erfarenheten visar att pla-
nering och genomförd byggnation av 
flerfamiljshus ofta tar mellan 6 och 10 år 
innan huset står färdigt. 

5  Svar:  Jag skulle fokusera på att 
 Sverige kunde bli ett land för 

nybyggare. Det finns många saker som 
måste till parallellt, men att skapa förut-
sättningar för att fler ska kunna bygga ett 
eget småhus är definitivt en av de 

”För att uppnå bättre 
resurseffektivitet bör 
den så kallade avfalls
hierarkin användas 
som utgångspunkt”

1  FINANSIERING   
Hur säkerställer du i 

din roll som bostadspolitisk 
talesperson att det eget 
ägda boendet kan uppnås 
oavsett socioekonomisk 
bakgrund? 

2  HÅLLBARHET 
21 procent av Sveriges 

inhemska utsläpp kommer 
från bygg- och fastighets-
sektorn. Vilka politiska 
 reformer anser du behöver 
komma på plats för att 
 minska detta?

3  REGELVERK 
En av industriella 

 tillverkningens största 
 hinder är kommunala 
 särkrav  (tekniska egen-
skapskrav)  
– hur kommer man åt den 
problematiken? 

4  SMÅHUS  
Undersökningar visar 

att 7 av 10 svenskar vill bo i 
villa/småhus – ändå har inte 
den boendeformen priorite-
rats vid planering av nya 
bostadsområden. Vad anser 

du är den största 
 anledningen till att det som 
planeras och byggs inte är i 
linje med befolkningens 
 önskemål och att vi bygger 
mer varierat? 

5  REFORM 
Om du var 

 bostadsministern i en 
 enpartiregering, vilken 
bostadspolitisk reform 
 skulle du  prioritera först?

Här är frågorna vi ställde:
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Perspektiv

 centrala uppgifterna. Mer mark behöver 
tillgängliggöras genom tydligare möjlig-
heter för enskild aktör att kräva plan-
läggning, liksom att detaljplanerna bör 
ersättas med mindre detaljerade bygg-
planer. Kostnaden för byggandet behö-
ver tryckas ner genom att städa bland 
alla möjliga och omöjliga utformnings-
krav som uppställs i bland annat BBR, 
liksom att den kommunala handlägg-
ningen behöver snabbas upp för att däri-
genom också göra den billigare.

Larry Söder, KD
1  Svar:  Kristdemokraterna har 

länge arbetat med att ta fram för-
slag på just den frågan. Vi har presente-

rat ett eget förslag 
till subventionerat 
bosparande, vars 
konstruktion spe-
cifikt utformats 
för att nå socio-
ekonomiskt sva-
gare hushåll. Vi 
har föreslagit en 
modell för start-
lån, åtgärder för 

ett ökat ägande i utsatta områden, till 
exempel hyrköp och ägarlägenheter, 
och föreslagit åtgärder för att minska 
kreditrestriktionernas omfattning på 
hushåll med lägre men  stabila inkom-
ster. Detta arbete har nu renderat i att 
regeringen tillsatt en utredning gällande 
förstagångsköpare och ska utvärdera 
kreditrestriktionerna. 

2  Svar:  Det viktigast är att se till att 
energikällorna för denna produk-

tion sker på ett klimatneutralt sätt. Då är 
det viktigt att svensk energiförsörjning 
består av förnyelsebar och koldioxid-
neutral elproduktion. Kärnkraften är 
därför mycket viktig. Klimatdeklaratio-
ner  kommer snart införas. Sedan behö-
ver omställningen i branschen stöttas, så 
att maskinparken och framtagandet av 
insatsvaror sker med el och inte fossilt 
bränsle. Utöver det anser vi att man bör 
utöka och underlätta användningen av 
trä i bostadsproduktionen, eftersom 
 trähus har en bättre koldioxidprofil och 
under en livscykel binder koldioxid.   

3  Svar:   Vi håller med om att sär-
kraven sätter käppar i hjulet för 

en effektiv produktion. Vi menar att 
det bör utredas om det går att ”typgod-
känna” delar av byggnader eller bygg-
system, så att redan godkända delar 
eller byggsystem inte behöver granskas 
igen. Detta enligt ett förslag från 
Boverket. På så vis skulle serieproduk-
tion förenklas. Samtidigt får ett sådant 
system inte hämma produkt-
utvecklingen. 

4  Svar:  Det beror till stor del på de 
stora ekonomiska vinningar 

 kommunerna får av att sälja mark till 
 flerbostadshusbyggen. Att sälja en bit 
mark till en enskild medborgare som 
vill bosätta sig i ett småhus ger inte 

samma vinst som när det stora byggbo-
laget  planerar för 60 lägenheter. Detta 
kan utmynna i ett demokratiskt pro-
blem, eftersom människor inte får bo 
som de önskar. Kristdemokraterna har 
därför bland annat föreslagit att Läns-
styrelserna ska få i uppdrag att identi-
fiera byggbar mark och att ett offentligt 
register över sådan mark skapas. Vi vill 
också att det införs en planeringssti-
mulans för  kommunerna, i syfte att 
minska deras kostnader i framtagande 
av byggbar mark för småhus.  

5  Svar:   Det första jag skulle göra är 
att ta fram reformer för att få 

fram mer byggbar mark, i syfte att 
underlätta för småhusproduktion, för-
bättra och göra systemet för tomträtter 
mer attraktivt och föreslå förändringar 
för kortade ledtider för byggnation av 
bostäder (som regelförenklingar). Utö-
ver det hade förändringar av kreditre-
striktionerna gjorts i syfte att möjlig-
göra för fler att äga sitt egna hem.

Ola Johansson, C
1  Svar:  Genom att hörsamma de eko-

nomer och företrädare för småhus-
branschen som menar att amorterings-

krav och bolånetak 
tillsammans för-
svårar för första-
gångsköpare. Cen-
terpartiet har kriti-
serat det och vid 
upprepade tillfäl-
len uppmanat 
regeringen att 
återta det andra 
och senaste amor-

teringskravet. Men det räcker inte, vi vill 
införa ett förmånligt bosparande som 
underlättar för hushåll med små till-
gångar och vi ställer oss positiva till att ett 
startlån introduceras.

Att träbyggande främjas och att kli-
matdeklarationer tas fram som ett verk-
tyg att jämföra byggmaterial utifrån 
klimatpåverkan finns med i Januariav-
talet. Boverket är i färd med att ta fram 
deklarationerna nu. Några anvisningar 
från lagstiftarens sida om val av material 
och byggmetoder vill vi inte ha, men det 
offentliga byggandet bör uppmanas att 
välja metoder och material utifrån dess 
miljöpåverkan. Vi ser det också som pro-
blematiskt om skogsnäringen får ökade 
pålagor och krav som innebär att uttag 
och lönsamhet i skogsbruket försvåras.

Behovet av kommunala särlösningar 
ökar för att de nationella kraven är låga. 
Idag är exempelvis energikraven så 
högt ställda att det inte bör finnas något 
utrymme för kommuner att ”gå före”. Det 
finns anledning att utreda och ta fram 
fler typgodkända hus, som inte behöver 
granskas av kommunala tjänstepersoner. 
På Centerpartiets initiativ utreds nu för-
enklingar av detaljplanekrav och bygglov 
som förenklar och snabbar på för planin-
tressenter och enskilda.

Kommunernas vilja att optimera vin-
sten vid markanvisningar, leder till att 
det byggs för lite på mindre orter och 
för personer med liten förmögenhet 
och normala inkomster. I stället priori-
teras dyra förtätningar i de mest attrak-
tiva områdena, medan det på andra håll 
inte byggs alls för att det anses olönsamt. 
Gröna stadsbyar med en högre grad av 
självförsörjning, hem- eller närarbete 

Larry Söder

Ola Johnsson

”Vi vill också att det 
införs en planerings
stimulans för kom
munerna, i syfte 
att minska deras 
 kostnader”
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och mer social samvaro, blir en trend i 
post corona. Det behövs en ny egnahems-
röresle i Sverige, med byggföretag som 
kan erbjuda halvfabrikat av hög kvalitet 
och till låg kostnad, där den egna arbets-
insatsen kan kombineras med förmån-
liga lån och tomträttsavtal som gör det 
 möjligt att succesivt gå in i ett ägande.

Det behövs reformer som ökar rörlig-
heten och gör att vi snabbt får ett bättre 
utnyttjande av de bostäder som redan 
finns. Därför är det viktigt att reformerna 
på hyresmarknaden genomförs, samt 
att en skattereform med en bred upp-
slutning i Sveriges Riksdag blir verklig-
het, där bostadsskatter och avdrag kan 
bidra till en bättre fungerande bostads-
marknad. Jag vill införa fri hyres-
sättning i nya bostäder och införa en 
 oberoende tvistelösning mellan parterna 
på  hyresmarknaden. Tyvärr blockerar 
starka intressen hos parterna viljan att 
nyproducera hyresrätter. Införande av 
bosparande efter tysk modell står också 
högt på önskelistan.

Malin Danielsson, L
1  Svar:  Att fler ska få möjlighet att 

äga sitt egna boende är en fråga jag 
kontinuerligt lyfter såväl i samtal i riks-
dagen och i samtal med regeringen. Det 
behöver bli ett politiskt mål att fler 
svenskar ska få möjlighet att äga sitt 

boende, särskilt för 
dem med lägre 
inkomster. Fyra av 
fem svenskar vill 
helst äga sitt 
boende. Det är inte 
märkligt. För den 
som äger är det en 
väg att bygga upp 
en egen ekonomisk 
trygghet. På längre 

sikt är ett eget ägt boende ett billigare 
alternativ än att hyra. För samhället är 
det en möjlighet att minska klyftorna. I 
alldeles för många utanförskapsområden 
finns för få ägda bostäder. 

2  Svar:  Arbetet med att minska kli-
matpåverkan från bygg- och fastig-

hetssektorn måste hänga ihop med den 
övergripande klimatpolitiken. De allra 
viktigaste åtgärderna är generella och 

handlar om effektiva ekonomiska styr-
medel, efter principen om att utsläppa-
ren betalar. Till detta behöver läggas 
regelförändringar för att successivt driva 
på övergången till klimatneutrala 
lösningar. 

Klimatpolitiken behöver vara  effektiv, 
långsiktig och rättvis. Genom att  alltid 
lägga klimatskatter på själva  utsläppen, 
inte på en särskild lösning, så håller vi 
oss teknikneutrala, skapar förutsäg-
bara  spelregler och kan själva anpassa 
ambitionerna i klimatarbetet genom 
att anpassa skattenivåerna. Offentlig 
 sektor har ett stort ansvar att upphandla 
 klimatsmart och visa att det är möjligt att 
ställa om utan att det drabbar verksam-
heten negativt.  

3  Svar:  Det mest effektiva sättet för 
att få fram fler bostäder till rimliga 

priser är att göra det möjligt att bygga 
 billigare. Liberalerna anser därför att vi 
behöver fortsätta att se över hur vi kan 
skapa möjlighet till billigare produktion 
och kostnadseffektivare processer. 

– Vi vill gå längre än att endast avskaffa 
de kommunala särkraven. Vi vill utreda 
om det är möjligt att hustyper bara en 
gång behöver prövas mot byggnormen 
för att sedan vara förhandsgodkända. 
På så sätt kan byggkostnaderna  pressas 
effektivt och handläggningstiden vid 
bygglovsärenden kortas. 

4  Svar:  Jag är liberal och lägger 
 därmed ingen värdering i vilken 

boendeform som den enskilde önskar 
utan anser att efterfrågan bör påverka 
bostadsmarknaden. Ifall en majoritet vill 
bo i villa/småhus bör produktion och 
 planering följa efter. Givet att marknaden 
är fri och regelverket är effektivt. Min 
övergripande syn på bristande match-
ning mellan individers boendeönskemål 
och tillhandahållandet av dessa består i 
ett för snårigt regelverk och en sned-
vriden marknad.

Liberalerna förespråkar en friare syn 
på hur en bostad kan utformas och hur 
en tomt får användas. Utgångspunkten 
när någon vill bygga ett nytt bostadshus, 
eller bygga om sin villa, ska vara att den är 
 tillåten att göra det på sin tomt, förutsatt 
att det inte riskerar att skada någon eller 
skapar stora problem för andra sakägare. 

Malin Danielsson

Idag har tyvärr många olika myndighe-
ter som ansvarar för planer och tillstånd 
vid nybyggnationer stor makt att stoppa 
byggnader som skulle tillföra ett stort 
mervärde för många. För att skapa en 
friare plan- och markpolitik måste över-
siktsplaneringen utvecklas, mångfald 
tillåtas, byggregler förenklas och plan-
processerna bli kortare.  

5  Svar:  Ett samlat åtgärdspaket för 
att öka rörligheten på bostadsmark-

naden. Regler måste liberaliseras och 
ekonomiska styrmedel måste bli mark-
nadsenliga. Handläggningstiderna för 
tillstånd, planer och bygglov är idag all-
deles för osäkra och för långa. Hyres-
marknaden är alldeles för ofri och skapar 
ett bestående underskott av bostäder. 
Sverige behöver en kraftfull politik för de 
som är svagast på bostadsmarknaden.

En förutsättning för en rörligare 
bostadsmarknad är att fler ska tillåtas att 
äga sin bostad. 2010 tog det 6 till 8 år att 
spara ihop till en kontantinsats om man 
sparade 1 500 kronor i månaden, 2018 
beräknades det ta 10 till 13 år. De som 
bor i våra utsatta områden har det spe-
ciellt svårt att flytta till sitt första egna 
boende. En nödvändig åtgärd är därför 
att göra det enklare för unga att spara 
ihop till kontantinsatsen för den första 
egna bostaden. Åtgärdspaketet skulle 
därför innehålla ett skattebefriat bospa-
rande för förstagångsköpare. Det skulle 
betyda mycket för att minska klyftorna på 
bostadsmarknaden och göra att fler har 
råd att köpa en bostad.

”Klimatpolitiken 
 behöver vara  effektiv, 
långsiktig och rättvis. 
Genom att  alltid  lägga 
klimatskatter på 
själva  utsläppen, inte 
på en särskild lösning, 
så håller vi oss teknik
neutrala, skapar för
utsägbara  spelregler.”
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Perspektiv

Emma Hult, MP
1  Svar:  Startlån för förstagångskö-

pare är en viktig åtgärd som MP har 
drivit på för. Regeringen har tillsatt en 

utredning som ska 
föreslå åtgärder för 
att underlätta för 
förstagångsköpare 
på bostadsmarkna-
den, den ska bland 
annat ge förslag på 
ett startlån för 
förstagångsköpare.

För att jämna 
ut de ekonomiska 

klyftorna krävs dock åtgärder utanför 
bostadspolitiken.

Det är också viktigt att komma ihåg att 
alla människor inte vill äga sitt boende, 
tillgången till hyresrätter med överkom-
liga hyror behöver bli fler.

2  Svar:  Vi måste införa minimikrav 
på byggnaders miljöbelastning som 

utgår från ett livscykelperspektiv. Nya 
byggnader ska klimatdeklareras. MP vill 
också ha ett nationellt mål om att minst 
hälften av alla byggnader 2025 ska byggas 
med trästomme. Vi vill även underlätta 
för småskalig och förnybar energipro-
duktion och energilagring i fastigheter. 

3  Svar:  Regeringen har gett Boverket 
i uppdrag att ta fram Framtidens 

byggregler och även utredningen som vi 
tillsatt, Ett enklare och mer effektivt 
regelverk för bygglov, har i uppdrag att se 
över det här. 

4  Svar:  Jag tror att den största anled-
ningen är att det går att bygga 

betydligt fler bostäder på en yta om du byg-
ger lägenheter än om du bygger småhus.

Miljöpartiet vill införa statliga egna-
hemslån som möjliggör nybyggnation 
eller renovering av övergivna hus som 
skapar nya året runt-bostäder. Det finns 
platser runt om i vårt land där banken säger 
nej till lån för att bygga eller köpa hus. 

5  Svar:  Jag skulle skapa en nationell 
bostadsstiftelse bestående av både 

stat, kommuner och andra relevanta 
aktörer och som ser till att lösa bostads-
situationen för dem som i dag står längst 
ifrån ett tryggt hem.

Johan  Löfstrand, S
1  Svar:  Jag vill medverka till att 

forma en ny social bostadspolitik 
som har som mål utjämna klyftorna 

 mellan generatio-
ner, mellan de som 
har en bostad och 
de som står utanför 
bostadsmarkna-
den, mellan de som 
har kapital och 
goda inkomster 
och de som saknar 
detta. Det är oer-
hört viktigt att det 

finns en blandning av bostäder i hela lan-
det. Huvudansvaret för bostadsförsörj-
ningen ligger på kommunal nivå. Därför 
krävs det att samtliga kommuner jobbar 
aktivt med bostadsförsörjningen. I det 
ligger också att bygga bostäder i olika 
upplåtelseformer som alla har råd med 
och som är anpassade för livets olika 
 skeden.  

2  Svar:  En konkurrenskraftig 
omställning av vår produktion 

 kräver ett brett arbete för att lyckas. Alla 
delar av produktionskedjan behöver ses 
över och klimatsmarta lösningar behöver 
komma till stånd. Från fossilfria trans-
porter till fossilfri el till fabriker, ett ökat 
seriellt byggande i trä och mycket mer. Vi 
vill också införa krav på klimatdeklara-
tioner för att underlätta ett klimatsmart 
byggande. 

3  Svar:   Kommittén ”Modernare 
byggregler” presenterade konkreta 

förslag som bereds inom Regeringskans-
liet. Min förhoppning är att detta ska leda 
till att vi kommer tillrätta med denna 
problematik. En högre grad av prefabri-
cering och serietillverkning (inte minst 
av trähus) kan pressa byggkostnaderna, 
effektivisera bostadsbyggandet och öka 
konkurrensen på byggmarknaden. 

4  Svar:   Vi vill se fler hyresrätter, bra 
bostäder för äldre, studentbostäder, 

klimatsmarta hus genom en ökad andel 
trähusbyggnation, blandade bostadsom-
råden med både villor, radhus och flerfa-
miljshus som bryter den växande 
bostadssegregationen. Mycket av 
bostadsbristen finns i dag i städer och där 

växer befolkningen snabbt. I stadsnära 
planering behöver man fokusera på för-
tätningen och därför prioriteras flerfa-
miljshus i större grad. Problemet på 
lands- och glesbygd är att det är svårt att 
bygga nytt och klara eventuella värde-
minskningar, därför byggs det inte lika 
mycket där.

5  Svar:  Sverige behöver fler bostäder 
och en rättvisare bostadsmarknad. 

Den viktigaste frågan är att hålla uppe 
bostadsbyggandet, både det ägda och 
hyrda. Vi måste få bort trösklar som hin-
drar många grupper från att ha råd att ta 
sig in på bostadsmarknaden. En social 
bostadspolitik som möjliggör att fler kan 
finna den bostad som är anpassad för 
deras livssituation i hela landet. Vi måste 
inte minst se till att få ett jämnare byg-
gande över hela konjunkturcykeln. Det 
kräver blocköverskridande uppgörelser 
och reformer, med fördelningspolitiskt 
fokus. Särskilt på skatteområdet, som är 
nära sammankopplat med 
bostadsfrågorna.

 

Momodou  Malcolm  
Jallow, V

1  Svar:  När det kommer till bostäder 
och allas rätt till ett hem är det vik-

tigaste för oss är inte ägandet i sig. Inte 
heller de vinster man enskilda personer 
eller företag kan göra på bostäder. 

Boendet är viktigare än så. 
En bostad är inte främst en vara att äga 

och/eller att tjäna pengar på utan ett hem 
att få känna sig trygg i. Om det är ett ägt 
eller hyrt boende ska inte spela någon roll 
för den tryggheten.

Den stigmatisering av att bo i hyres-
rätt som samhället alltmer ägnar sig åt är 
oroande.

Att det ägda boendet allt oftare ses 
som det enda eftersträvansvärda och den 
enda trygga boendeformen är i sig fel och 
ett stort problem, då alla i ett samhälle 
varken kan eller vill äga.

Däremot ska alla i vårt samhälle, oav-
sett socioekonomisk bakgrund, ha lika 
stor rätt till en egen trygg bostad som 
ingen kan ta ifrån dig. Det må vara en 
bostadsrätt, en villa eller en hyresrätt. 

Hyresboendet har en lång och stark 

Emma Hult Johan Löfstand
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tradition i Sverige och är den bostads-
form som alla i hela befolkningen de 
facto har möjlighet att efterfråga. Oavsett 
ekonomiska resurser.

Besittningsrätten i en hyresrätt är än 
i dag stark, i princip ingen skillnad mot 
att bo i en bostadsrätt. Och vi  arbetar 
 oavbrutet för att den ska förbli så stark 
och för att hyresgästers rättigheter 
 överlag ska öka.    

2  Svar:  Om vi ska nå det klimatmål 
som riksdagen slagit fast måste 

bygg- och fastighetssektorn minska sin 
klimatpåverkan ur 
ett livscykelper-
spektiv. För det 
krävs ett mer håll-
bart byggande och 
en ökad energief-
fektivisering, vil-
ket förutsätter 
högre krav och 
statliga styrmedel. 

Om den byggda 
miljöns energian-

vändning ska minska är det bl.a. angelä-
get att revidera PBL (Plan- och byggla-
gen) så att det redan i detaljplan blir möj-
ligt att ställa krav på energieffektivitet, 
typ av uppvärmning, konstruktion m.m. 
Vänsterpartiet föreslår också ett ökat 
stöd för energieffektivisering och reno-
vering av flerbostadshus, vi höjer anlaget 
med en miljard jämfört med regeringen 
(2021).  Detta mot bakgrund av de omfat-
tande behoven av renovering och energi-
effektivisering som finns inte minst i mil-
jonprogrammens hyresbestånd. Enligt 
det statliga forskningsinstitutet RISE 
är renoveringsbehovet akut för 140 000 
lägenheter. Om alla dessa bostäder ener-
gieffektiviserades skulle en stor skillnad 
kunna uppnås. 

3  Svar: Redan 2015 kom en lagänd-
ring som stoppar kommuner från 

att ställa andra tekniska egenskapskrav 
på byggnadsverk än de som gäller enligt  
8 kap. 4 § PBL. Om krav ändå ställs är 
dessa utan verkan.

Kommunerna kan visserligen 
 fortfarande ställa särkrav när de inte 
 agerar myndighet, utan istället är bygg-
herre eller fastighetsägare. Men det ska 
självklart inte vara så att kommunala 

 särkrav är en av industriella tillverkning-
ens största hinder. Om nuvarande lag-
stiftning inte kommit åt denna problema-
tik kan det finnas anledning att analysera 
tillämpningen av PBL i detta avseende 
samt överväga om ytterligare ändringar i 
PBL behövs.

4  Svar: Människors möjligheter att 
välja hur de vill bo ska tillgodoses 

främst genom att kommunerna med en 
aktiv politik bidrar till ett varierat utbud 
av bostäder och upplåtelseformer, efter-
som det i grund och botten är kommu-
nerna som planerar för boende och 
 byggande i den egna kommunen och som 
har sina invånares bästa i åtanke när man 
gör så. 

Kommunerna är rimligen de som har 
bäst koll på vad som efterfrågas lokalt, 
men har självklart även en realitet att för-
hålla sig till i form av hög bostadslöshet i 
stora delar av landet. 

En huvudfråga för många i dagens 
 Sverige är därför rimligen att i första 
hand avhjälpa den bostadsbristen, och att 
försöka göra det på det mest effektiva och 
hållbara sätt. Både sett ur ett socialt och 
ett miljömässigt perspektiv.

I dag bor runt hälften av svensk-
arna i småhus. Ungefär 20 procent bor 
i bostadsrätt och lika många i hyresrätt. 
Resten i specialbostäder, eller ingenstans 
alls. Om man bortser från den andel som 
saknar bostad så känns uppdelningen 
rimlig. 

Men Vänsterpartiet eftersträvar 
ett mer varierat byggande när detta 
 efterfrågas och när behov finns. Vi har 
exempelvis länge förespråkat att det bör 
byggas mer flerbostadshus i många av de 
ofta väldigt segregerade villaområden. 

I sådana fall kan det finnas  anledning 

Momodou Malcom 
Jallow

för staten att gå in och driva på en 
utveckling åt ett eller annat håll, 
främst genom finansiella verktyg. 
Men man bör undvika att hamna i 
konflikt med det kommunala självsty-
ret vad gäller planering och byggande. 

Att som i frågeställningen utgå från 
enstaka undersökningar när de stora 
linjerna för den statliga bostadspoli-
tiken dras upp är riskabelt. Det finns 
ju andra undersökningar som t.ex. 
visar hur svenskar helst vill bo, ”utan 
hänsyn till arbete eller pengar” eller 
att ”varannan svensk har en villa med 
sjötomt högst upp på önskelistan”. 

Politiken, och de statliga styrmedel 
och verktyg som finns att tillgå för att 
påverka, måste dock vara realistisk 
och bygga på de behov som finns. 

Så länge vi har så många bostads-
lösa i landet så bör kommunerna få 
fortsätta arbeta för att bygga bort den 
bristen på bästa tänkbara sätt, och 
med tanke på att det finns väldigt 
många svenskar som varken kan eller 
vill köpa en bostad så är hyresrätter 
en fortsatt viktig del i det. Och i just 
byggandet av hyresrätter med rim-
liga hyror måste staten spela en fort-
satt viktig roll, i att fördela resurser, 
 eftersom marknaden inte klarar detta 
på egen hand. 

5  Svar: För mig som bostadsmi-
nister skulle det viktigaste vara 

att bygga en social bostadspolitik på 
riktigt. Att skapa ett samhälle där alla 
får plats, i hela samhället. Alla refor-
mer skulle syfta till just detta, att se till 
att alla människor i vårt samhälle, 
oavsett socioekonomisk situation, fick 
ett eget tryggt boende att kalla sitt 
hem. 

För ett välfärdssamhälle är detta 
helt grundläggande men det är något 
som marknaden inte klarar på egen 
hand. Just därför är det här som en 
regering har en oerhört viktig roll att 
fylla och kan göra verklig skillnad.

Ekonomiska reformer som tar ett 
 helhetsgrepp kring sociala boende-
frågor, och som särskilt syftar till att 
lyfta hyresrätten och allmännyttan 
är grundbulten i en sådan politik, 
och bara genom aktiv statlig bostads-
politik kan vi nå dit. 

”Det är verkligen 
viktigt framöver 
är att man gör allt 
för att minska  
risken för att  
produktkrav 
avviker från  
varandra.”
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TEMA: KLIMATDEKLARATIONER

” KLIMAT 
ARBETET ÄR  
EN LÄRANDE 
PROCESS”
Fiskarhedenvillan i Borlänge är väl för beredda 
inför kommande klimatkrav från  Boverket. 
Redan nu är livscykelanalyser av  företagets 
 småhus en del av det vardagliga arbetet och 
 flera pågående projekt siktar mot att lära 
sig själva, leverantörer och kunder om hur 
 framtidens hus ska byggas och användas.
TEXT PEDER EDVINSSON  FOTO MAGDALENA TAUBERT
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LEVER SOM MAN LÄR 
Fiskarhedenvillans 
huvudkontor är givet-
vis klimatsmart. 
Fr.v. Jonas Nilsson och 
Erik Jäderbrink.



å Erik Jäderbrinks datorskärm 
växer  staplar och cirkeldiagram 
fram som visar det klimatav-
tryck Fiskarhedenvillans små-
hus 
sätter. 
Beräk-

ningarna som ligger 
bakom är komplicerade, 
men programmet som Erik 
använder spottar blixt-
snabbt fram både grafiska 
modeller och reda  siffror 
i enheten koldioxidekvi-
valenter, CO2e. När han i 
 fältet för isolering matar in 
data från ett annat mate-
rial  ändras graferna och ett 
nytt värde för växthusgas-
utsläppen kommer fram. Här gick det att sänka kli-
matavtrycket med en enkel knapptryckning.

– De här livscykelanalyserna har verkligen bred-
dat hur vi ser på olika material och produkter som 
vi använder i våra hus, säger Erik.

Livscykelanalyser, LCA, har blivit en del av det var-
dagliga arbetet för Fiskarhedenvillan i Borlänge 
och andra hustillverkare. Tidigare redovisades 
husens energiförbrukning, liknande det som görs 
för kylskåp och andra vitvaror, men snart ska en till-
verkare också kunna redovisa en produkts klimat-
avtryck – från att ett hus byggs till dess det rivs. Från 
januari 2022 kräver Boverket att alla småhus ska ha 
en  klimatdeklaration. Det är där Eriks beräkningar 
blir extra viktiga.

– Kraven från årsskiftet omfattar husens klimat-
skal och innerväggar under produktionsfasen, 
alltså fram till att kunden får nyckeln. I första steget 
kommer det inte finnas några gränsvärden, det här 
är ett sätt att få in branschen på nya tankebanor och 
arbetssätt. Enligt Boverkets förslag kommer kravni-
våer införas 2027 och då ska även fler moduler av en 
LCA deklareras, säger Erik.

Erik Jäderbrink började på Fiskarhedenvillan 2014 
och under det senaste året har han på heltid ägnat 
sig åt klimatberäkningar. Företaget har kommit en 

bra bit på väg mot att vara 
delaktiga i Sveriges mål 
om ett helt klimatneu-
tralt samhälle 2045, men 
han betonar att det är en 
pågående läroprocess.

– Vi lär oss, leveran-
törerna lär sig och kun-
derna lär sig.

För Fiskarhedenvillan 
är lärandet schemalagt. I 
alla fall i den mening att 
det har skapats ett para-
plyprojekt där allt håll-
barhetsarbete hamnar 

och målet är att hållbarhet ska finnas i alla anställ-
das DNA. På företagets intranät finns en flik för 
information om hållbarhetsprojekten. Här ligger 
också digitala utbildningar som alla anställda upp-
manas att följa. Varje månad läggs en ny utbildning 

Tema: Klimatdeklarationer

 
” Det gäller att utmana  

leverantörer att ta fram  
nya produkter med samma  
goda egenskaper men med 
lägre klimatavtryck och 
uppmuntra entreprenör erna 
att arbeta med dem.”

TILLBEHÖR I en utställning i Fiskarhedenvillans 
huvudkontor i Borlänge kan kunderna känna på  
tillvalen inför köpet av en villa.

ARBETSKLIMAT 
Jonas Nilsson (t.v.) 
är Fiskarhedenvil-
lans tekniske chef, 
Erik Jäderbrink står 
för klimatberäk-
ningarna.
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till, för tillfället finns material om bland annat LCA 
och omvärldsbevakning i klimatfrågan på plats.

Någon hållbarhetschef finns inte, men Helena 
Tallberg är projektledare för alla hållbarhetsprojekt 
(till exempel VillaZero, mer om det här intill). Hon 
deltar i intervjun från Jönköping via en bildskärm.

– Hållbarhet är ingen enskild fråga för oss, utan 
det ska genomsyra vårt tänk i alla led – från våra 
egna 130 anställda till våra 55 agenter Sverige och 
25 utanför Sverige. Vi avrapporterar hela tiden till 
varandra för att få synergier, helhetsbild och för att 
mäta hur vi flyttar fram positionerna, säger hon.

Jonas Nilsson är teknisk chef på företaget. Han 
började i småhusbranschen 1988, kom till Fiskarhe-
denvillan 2002 och har sett branschen gå mot ett mer 

hållbart tänk. Hans eget intresse för frågorna samt 
seminarier anordnade av främst TMF gjorde att Fis-
karhedenvillan var snabbt ute ur startblocken.

– Trenden gick att se redan tidigt. 2010 arbetade 
vi med att lansera ett passivhus och 2015 tog jag upp 
i ledningsgruppen att jag trodde att energiberäk-
ningar skulle ersättas av klimatberäkningar. Det 
vi ser nu är att LCA tar upp både och, säger Jonas 
Nilsson.

2019 beslutade företaget att ta ännu ett steg på den 
hållbara vägen. Man skulle bli bäst i branschen. Här 
sattes också startläget för ett av Fiskarhedenvillans 
konkreta mål: att sänka klimatavtrycket för varje 
hus med minst ett ton per år fram till 2045.
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Tema: Klimatdeklarationer

– För vissa av våra hus måste ambitionen höjas 
ytterligare, nu gör våra referenshus avtryck med 
mellan 18 och 26 ton CO2-ekvivalenter. Men på de 
här två åren har vi sänkt avtrycket med 2,4 ton, så vi 
ligger bättre än snittet, säger Jonas.

Under arbetets gång har betong för husgrunder 
och stenull för isolering i väggarna identifierats som 
de största källorna till utsläpp av växthusgaser, det 
är också där företaget ser att man kan göra störst 
insatser.

– Det är trygga produkter som man vet står emot 
brand och mögel. Men här gäller det att utmana 
leverantörer att ta fram nya produkter med samma 
goda egenskaper men med lägre klimatavtryck och 
uppmuntra entreprenörerna att arbeta med dem, 
säger Jonas.

Att Boverket kommer att kräva klimatdeklara-
tioner är något Jonas ser positivt på. Men han ser 
gärna att kraven går ännu längre.

– Kraven på LCA ställs nu enbart på byggdelen, 

” Att vi ska bli bäst i 
 branschen är inte ett mål 
i sig. Viktigare är att vi är 
med i en utveckling som 
 förbättrar standarden på 
det vi levererar”

Nedan t.h.  Helena 
Tallberg. T.h. Interiör 
från huset Tranan.

och det kommer vi att redovisa på våra kataloghus 
från årsskiftet. Men i våra remissvar till Boverket har 
vi påtalat att fler komponenter än bara klimatskalet, 
som väggar och tak borde räknas med, liksom hela 
bruksperioden, säger Jonas och utvecklar vad han 
ser som en risk med att inte gå längre i kraven:

– Man kan lockas att välja material som har låg 
klimatpåverkan under byggandet. Men om det 
måste bytas ut fem gånger under bruksperiodens 
första 50 år kan det ge högre klimatpåverkan.

De här variablerna ser Erik Jäderbrink i sina beräk-
ningar. Saker som ligger på plussidan i en fas kan 
medföra ett större minus i nästa fas. 

– Storlek och mängd blir ytterst relevant också. 
Bygger man dubbelt så stort med ett material som 
har hälften så stor klimatpåverkan som tidigare 
material, blir totalen densamma. Där vill inte jag 
komma med pekpinnar, men jag tycker om att 
LCA-beräkningarna gör det tydligt hur materialval 
påverkar, säger han.

Han tror också att om Boverkets krav även omfat-
tade bruksperioden, skulle parametrar som planlös-
ning och storlek på fönster bli tydligare.

– I driftsfasen har planlösningen stor betydelse 
för klimatavtrycket. Stora fönster ger bra utsikt, 
men jämfört med väggar är isoleringen sämre. Det 
påverkar både under den kalla årstiden då man 
behöver öka värmen hemma och under sommar-

Global warming Tidlös 01 (kg CO2e)

TIDLÖST DIAGRAM På Erik Jäderbrinks dator skapas ett diagram som visar  
husmodellen Tidlös (bilden till höger på nästa sida) klimatpåverkan.
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VillaZero  
– aktivt projekt för passivt hus
Det har pratats mycket om 
 klimatneutrala byggnader, men 
Fiskar hedenvillan tyckte att det 
gjordes för lite. Då föddes idén 
om VillaZero, ett utbildningspro-
jekt som ska testa alla teorier och 
 resultera i ett färdigt hus på Furus-
tigen 6 i Borlänge. Fiskarhedenvillan 
hittade partners i Mondo Arkitekter 
och Structor Byggteknik Dalarna, 
Region  Dalarna har gått in och del-
finansierat  projektet. Projektledare 
från Fiskarhedenvillan är Helena 
Tallberg.

– Här får vi möjlighet att  använda 
oss av det vi kommit fram till i 
andra projekt. Ytterväggen är sex 
 decimeter tjock och en variant på 
en lösning vi kom fram till i projektet 
Vägg 2020, säger Helena.

Isoleringen är en av de kända 
”bovarna” när det kommer till 
 klimatavtryck. I VillaZero blir det 

cellulosa eller träfiber i stället för 
stenull.

– En grund av trä i stället för 
betong gör också att vi kan nå målet 
att bygga koldioxidneutralt, säger 
Helena om huset som ska stå färdigt 
under 2022 och certifieras enligt 
Swedish Green Building Councils 
märkning NollCO2.

FN:s klimatmål Agenda 2030 är en 
grund för Fiskarhedenvillans arbete. 
Det märks i VillaZero-projektet.

– 2030 är snart, vi måste ställa 
om nu för att hinna, säger Helena 
Tallberg och betonar att klimat-
avtrycket inte är det enda fokuset i 
projektet.

– Hållbarhet omfattar också 
arbetsmiljö och jämställdhet. 
 VillaZero ska byggas av ett helt 
kvinnligt bygglag för att identifiera 
hinder som finns i branschen och 
hitta lösningar på dem.

T.v. Digital 
rendering av 
VillaZero.

halvåret då solen ger övertemperaturer som gör att 
AC:n måste vara på, säger han och kommer också 
med förslag på enkla lösningar:

– Med solskydd som tak, markiser eller ett löv-
träd som ger skugga kan man komma undan delar 
av det problemet. Sedan kan ju solen ge energi stora 
delar av året också, utvecklingen av solceller följer 
vi noga.

Småhusens påverkan på klimatet är något att 
räkna med, precis som det är för alla produkter som 
tillverkas och konsumeras. Genom märkningar, 
certifieringar och standardiserade sätt att hämta in 
data om produkters klimatavtryck kan marknaden 
påverkas i en mer hållbar utveckling. 

Fler företag inrättar positioner som den som Erik 
Jäderbrink har som klimatberäknare och tekniken 
kring det utvecklas. Fiskarhedenvillan utvecklar 
exempelvis ett arbetsätt för planritningar där LCA 
integreras. Inom ett år tror man alltså att man redan 
på ritbordet kan bolla med material för att påverka 
klimatavtrycket. Som teknisk chef där hållbar 
utveckling står i fokus ser Jonas fram emot det som 
kommer:

– Att vi ska bli bäst i branschen är inte ett mål i sig. 
Viktigare är att vi är med i en utveckling som för-
bättrar standarden på det vi levererar och har tillval 
som ger kunden klimatsmarta valmöjligheter – då 
bidrar vi med det vi kan för planetens bästa.  
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Tema: Klimatdeklarationer

ånga tillverkande 
företag ställs nu inför 
uppgiften att ta fram 
en livscykelbaserad 
klimatdeklaration för 

sina produkter, en så kallad EPD. Bygg-
sektorn har använt EPD:er i över tio års 
tid, men det har inte varit lika aktuellt 
inom andra branscher.  TMF och Stif-
telsen för IVL Svenska Miljöinstitutet  
samt 13 TMF-medlemmar har finansierat 
forskningsprojektet och gett IVL Svenska 
Miljöinstitutet uppdrag att driva det. 
Företagen inom kök, badrum och möbler 
har bidragit till att bygga upp en databas 

med livscykelbaserad data som nu resul-
terat i en EPD-generator.

Martin Erlandsson är senior forskare 
på IVL och medlem i projektgruppen, där 
Fredrik Tegstedt är projektledare. Så här 
beskriver Martin grundförutsättningarna.

EPDgenerator  
står för räkningen

Ett verktyg för att enkelt ta fram livscykelbaserad klimat-
deklaration har utvecklats av IVL tillsammans med  
13 TMF-medlemmar. Den nya generatorn ska driva  

industrin mot mer hållbara produktionssystem.
TEXT PEDER EDVINSSON

– Historiskt sett har man gått till en 
konsult som tagit fram en EPD för en typ-
produkt. Men problemet är att till exem-
pel kök och badrum är unika beroende på 
kundens val, och då vill man helst ha data 
för exakt det köket man beställt och inte 
ett generellt typkök. En entreprenör kan 
på så sätt få unika miljödata för det som 
köpts in i en byggnad. 

En EPD har i runda slängar kostat ett par 
hundra tusen att ta fram via konsult, och 
för den som har många olika produkter 
skulle det på så sätt bli väldigt kostsam 
att ta fram unika miljödata åt varje kund. 
Här blir generatorn ett kostnadseffektivt 
verktyg som enkelt tar fram nya EPD:er.

– Det blir ett engångsjobb att bygga 
upp ett bibliotek med de material man 
använder – där har vi nu använt de 13 
företagen i projektet att hämta exem-
pel från. När det är gjort, och man har 
registrerat en EPD för en typprodukt 
och fått den granskad, kan man generera 
hur många EPD:er man vill baserat på 
den första. Vi kallar det mor/dotter-EPD 
där man i dotter-EPD:n bara har ändrat i 
receptet för den produkt man gör, säger 
Martin Erlandsson.

Målet med generatorn är att den ska 
vara digital i två ändar. Dels ska en order 
kunna matas direkt in i verktyget och 
ge en EPD, dels ska den färdiga EPD:n 

kunna läggas in direkt i en kalkyl. Syste-
met bygger på att alla klimatdata finns 
tillgänglig och är uppdaterad.

– Det skapas en kedja där köpare sät-
ter press på tillverkare att ta fram EPD:er 
som i sin tur driver på underleverantö-
rer att göra detsamma. Ju 
bättre data under-
leverantörer 
har, desto 
bättre pre-
cision får 
din EPD. 
Det här 
skapar 
ett  

” Det skapas en kedja 
där köpare sätter 
press på tillverkare 
att ta fram EPD:er 
som i sin tur driver på 
underleverantörer 
att göra detsamma.”

Martin 
Erlandsson, 
IVL
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incitament att driva på hållbarhetsarbe-
tet, säger Martin Erlandsson.

– Det TMF framför allt strävar efter 
är att  EPD-generatorprojektet ska öka 
kunskapen men också konkurrenskraf-
ten hos våra medlemsföretag. Med ökad 
insikt kring sitt företags och sina produk-
ters miljöpåverkan kan man styra mot ett 
mindre klimatavtryck, förtydligar Sandra 
Furtenbach, projektägare för TMF som 
jobbar med branschutveckling för möb-
ler & inredning.

Ett dilemma för beräkningar av klimat-
påverkan är vilka systemgränser eller 
moduler en EPD omfattar. Här har man 
gett modulen insatsmaterial benäm-
ningen A1-A3, tillverkning A4 och bygg-
processen A5, användning inklusive 
renovering, reparation och underhåll 
B1-B7, kvittblivning C1-C4 och återbruk, 
återvinning och återtillverkning D. En 
spånskiva där det mesta av spånet place-
rats ute i kanterna får tack vare låg mate-
rialanvändning också en låg klimatpåver-
kan i den första modulen. Men har den 
ett kort användningsskede och därför 
måste ersättas snabbare blir den totala 
klimatbelastningen större.

– Där finns Möbelfakta och andra sys-
tem som får ange kvalitet. Ur ett livscykel-
perspektiv kan det vara lönt att köpa ett kök 
som är beständigt, men det förutsätter att 
köparen inte vill ha ett nytt kök vart tionde 
år. Här har flera av TMF:s medlemsföretag 

också hittat en nisch där de gör det möjligt 
att renovera och byta luckor och insatser 
på den gamla stommen. Med vårt verktyg 
ger man den som köper ett underlag att ta 
beslut på, säger Martin Erlandsson.

När generatorn släppts och granskats 
under våren kan snart fler företag skaffa 
en licens för att använda den. När man 
investerat sin fabrik och tagit fram ett 
bibliotek över insatsvarorna kan man 
sätta i gång med att göra EPD:er. Syste-
met sköter om att all data hålls uppdate-
rad. Efter sommaren ska publiceras en 
projektrapport som blir en vägledning 
för att underlätta och stödja organisatio-
ner som arbetar eller planerar att arbeta 
med EPD. Denna vägledning ska inne-
hålla anpassad information om hur före-
tag kan arbeta med EPD-verktyg, vilka 
alternativ som finns för publicering av 
EPD, regelverk samt information om 
marknads- och lagkrav på information 
och digitalisering (bl.a. BIM, Smart  
CE-märkning).  

” Det skapas en kedja 
där köpare sätter 
press på tillverkare 
att ta fram EPD:er 
som i sin tur driver på 
underleverantörer 
att göra detsamma.”

Så funkar EPD

 EPD är en miljövarudeklara-
tion som innehåller detaljerad och 
 livscykelbaserad information om 
en eller flera produkter. Det hand-
lar om information om  produkten, 
 deklaration av miljöprestanda och 
hur de påverkas i olika faser av 
 produktens liv, innehållsdeklaration 
samt information om genomförd 
granskning, regelverk mm. 

 EPD:erna är tredjepartsgranska-
de för att säkerställa trovärdigheten. 

 Systemet med EPD:er är frivilligt 
att använda och det finns inga for-
mella krav på att du  måste använ-
da en EPD. Dock ser TMF i  vissa sam-
manhang att det börjar ställas krav 
på EPD:er – t. ex inom offentlig upp-
handling i Norge. Även inom EU dis-
kuteras EPD:er som en  möjlig märk-
ning eller certifiering för att arbeta 
med klimat och  cirkulär  ekonomi. 

 EPD:erna gör inte någon 
 bedömning av prestanda eller 
 rangordnar produkter – det är upp 
till mottagaren av EPD-dokumenten 
att göra det själv.

Läs mer på 
>>tmf.se/epd
och – anmäl dig  till TMF:s EPD-
webbinarier den 11 och 18 maj.

I EPD-generatorn 
visas klimatpåver-
kan i enheten kol-
dioxidekvivalenter 
längst till höger. 
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I
nom EU finns kring 400 olika 
miljömärkningar. EU-kom-
missionen tycker att det 
är alldeles för många 
och har inlett ett arbete 
för att harmonisera och 

standardisera märkningarna.Trä- 
och Möbelföretagen (TMF) och 
Svenskt Näringsliv delar upp-
fattningen att det stora antalet 
märkningar skapar problem och verkar 
för att ta fram metoder som både under-
lättar handel mellan olika marknader och 
som förmår industrin att bli mer hållbar.

Robin Ljungar är TMF:s hållbarhetsex-
pert och ser påtagliga risker för industrin 
om inte märkningsmarknaden får tydli-
gare förutsättningar.

– Det skapar problem för den fria rör-
ligheten av produkter inom EU. Företag 

tar höjd för nationella märkningar, men 
måste också förhålla sig till vad som gäl-

ler i andra länder – det kan betyda 
handelshinder. Även nationellt 
är det problematisk då ett enskilt 
företag måste förhålla sig till en 
rad olika märkningar här i Sve-

rige. Jag känner till företag som 
låtit bli att gå in i upphandlingar 
eftersom de inte har en specifik 

märkning som efterfrågas, trots att de 
uppfyller kraven för likvärdiga märk-
ningar, säger Robin Ljungar som också 
kallar det en tillitsfråga för både företag 
och konsumenter:

– Risken är att det blir förvirrande och 
att producenter tappar förtroendet till 
miljöinformationens syften. Samma sak 
gäller för konsumenter och inköpare. Vi 
vill att industrins kunder ska göra mer 
hållbara val.

Vissa märkningar drivs av myndighe-
ter, somliga som non-profit och andra är 
kommersiella. Robin Ljungar ser inga 
problem i att de olika varianterna finns, 
men har märkt att mängden märkningar 
kan skapa parallella universum.

– Det tjänar inte miljösyftet att vissa 
märkningar utesluter varandra för att 
den ena har med en viss ensklid kemika-
lie och den andra märkningen inte har 
den, det där handlar mest om att profilera 
sin egen märkning. Det vi måste komma 
åt är de produkter som inte har någon 
märkning alls, inte skapa konflikter mel-
lan två var för sig riktigt bra märkningar.

I dag kommer livscykelanalyser, LCA, 
mer och mer in i bilden. En LCA tar hän-
syn till en produkts miljöpåverkan från 
att råvaran tas fram, genom produktion 
och bruksperiod till dess att den skrotas 

”Vi behöver 
tydligare 

förutsättningar  
för branschens 

märkningar”
Antalet miljömärkningar är en djungel och kan bidra till 

handelshinder. TMF:s hållbarhetschef Robin Ljungar 
 hoppas att framtida märkningar harmoniserar bättre  

så att de på allvar hjälper både industrin  
och dess kunder att göra hållbara val.

TEXT PEDER EDVINSSON

Robin  
Ljungar

Strategiskt

TRÄRÅVARA

se.fcs.org

pefc.se
BYGGMATERIAL

bastaonline.se

byggvarubedomningen.se

sundahus.se

TRÄRÅVARA

se.fcs.org

pefc.se

BYGGMATERIAL

bastaonline.se

byggvarubedomningen.se

sundahus.se
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Så får du koll på  
märkningarna
Marknaden för miljömärkningar är 
enorm och som företagare kan det 
vara svårt att veta vilka man ska 
satsa på för sina produkter. För att 
bringa reda i miljödjungeln har TMF 
gjort en sammanställning med 21 
märkningar för Träråvara, Byggma-
terial, Certifiering av byggnader, 
Möbler & inredning och Textil samt 
de två livscykelanalysmetoderna 
EPD och PEF. Sammanställningen 
finns på TMF:s webb och kan laddas 
ner av medlemsföretag.

Läs mer på
>>tmf.se/hallbarhetsmarkningar

och går till deponi eller helt eller delvis 
återbrukas. Robin Ljungar tror att den 
här helhetssynen blir viktig för framtida 
märkningar.

– Dagens märkningar har mest riktat 
in sig på kemikalier, och det är bra. Men 
i den cirkulära ekonomin vill man få in 
livscykelperspektivet. Får vi fram meto-
der som bygger på och harmoniserar 
kring LCA har vi löst mycket, säger han.

I Sverige och internationellt har man 
använt sig av EPD (Environmental Pro-
duct Declaration) för att för att redovisa 
resultat av livscykelanalyser. En EPD 
upprättas av det företag som tar fram en 

vara och innehåller information om pro-
dukten, deklarering av miljöprestanda, 
innehållsdeklaration samt information 
om genomförd granskning, regelverk och 
program. EU-kommissionen har tagit 
initiativ till en metod som liknar EPD, 
kallad PEF (Product Environmental 
Footprint), där företag ska kunna styrka 
sina miljöpåståenden.

När till exempel Boverket till årskiftet 
2022 börjar ställa krav på klimatdeklara-
tioner för nya byggnader vill man att EPD 
ska kunna användas som verifikat.. Delar 
av näringslivet vill också fortsätta arbeta 
med EPD i stället för det ännu inte fär-
digutvecklade PEF.

– EPD och PEF överlappar varandra 
och är bägge livscykelanalysmetoder. 
Om vi i framtiden använder oss av det 
ena eller det andra kanske inte är det 
viktigaste, vi vill ha system som bygger 
på internationellt erkända standarder 
och EN-standarder så att samma förut-
sättningar gäller överallt, säger Robin 
Ljungar.

EU:s gröna giv, Green Deal, har som 
mål att hållbara produkter ska bli norm 
på den europeiska marknaden. TMF och 
Robin Ljungar står bakom det målet.

”Det tjänar inte miljö
syftet att vissa märk
ningar utesluter var
andra för att den ena 
har med en viss ensklid 
kemikalie och den an
dra märkningen inte 
har den, det där hand
lar mest om att profile
ra sin egen märkning.”

– Svenska företag är bra på det här och 
har ett försprång gentemot andra länder, 
men då måste märkningar och metoder 
för att redovisa miljöpåverkan harmo-
niseras så att samma spelplan gäller för 
alla.  

TRÄRÅVARA

se.fcs.org

pefc.se
BYGGMATERIAL

bastaonline.se

byggvarubedomningen.se

sundahus.se

TRÄRÅVARA

se.fcs.org

pefc.se

BYGGMATERIAL

bastaonline.se

byggvarubedomningen.se

sundahus.se

TRÄRÅVARA

se.fcs.org

pefc.se

BYGGMATERIAL

bastaonline.se

byggvarubedomningen.se

sundahus.se

MÖBLER & INREDNING

mobelfakta.se

ec.europa.eu/ecat/category/en/34/furniture 

svanen.se

bifma.org

levelcertified.org

TEXTIL

ec.europa.eu/ecat/category/en/14/textile-products 

MÖBLER & INREDNING

mobelfak
ta.se

ec.europa.eu/ecat/category/en/34/furniture 
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e

bifma.org

levelcertified.org

TEXTIL

ec.europa.eu/ecat/category/en/14/textile-products 

CERTIFIERING AV BYGGNADER

sgbc.se/om-miljoebyggnad

sgbc.se/var-verksamhet/breeam

sgbc.se/certifiering/leed/

sgbc.se/
certifiering/greenbuilding

wellcertified.com

svanen.se

oekotex.com

naturskyddsforeningen.se/bra-

miljoval

global-standard.org

BYGGMATERIAL, MÖBLER & INREDNING, TEXTIL

environdec.com

ec.europa.eu

svanen.se

oekotex.com

naturskyddsforeningen.se/bra-
miljoval

global-standard.org

BYGGMATERIAL, MÖBLER & INREDNING, TEXTIL

environdec.com

ec.europa.eu

svanen.se

oekotex.com

naturskyddsforeningen.se/bra-
miljoval

global-standard.org

BYGGMATERIAL, MÖBLER & INREDNING, TEXTIL

environdec.com

ec.europa.eu
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NYTT OCH NYTTIGT FRÅN TMF
Inblick LÄS TIDNINGEN  

PÅ WEBBEN
www.traomobelforum.se
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Linda Löf

Trä- och Möbelföretagen (TMF) 
och Business Sweden har sedan 
hösten 2020 diskuterat ett lång-
siktigt, riktat exportprogram för 
svensk möbelindustri. Ambitionen 
är ett program som ska pågå under 
tre till fem år. Genom finansiering 
från Tillväxtverket samt samar-
bete med regionerna Skåne, Västra 
Götaland, Kronoberg och Jönkö-
ping blir nu det första delprojektet i 
programmet verklighet. 

– Svensk möbelindustri är redan i dag 
framstående inom export; nästan 70 pro-
cent av möbelproducenterna säljer till 
utländska marknader. Många företag är 
dock små och säljer i väldigt små volymer 
per marknad. De behöver hjälp för att ta 
sig an en exportsatsning på ett strukture-
rat och fokuserat sätt. Här blir exportpro-

grammet otroligt viktigt, säger Linda Löf, 
projektledare för möbler inom TMF Bran-
schutveckling.

Med medlen från Tillväxtverket och de 
fyra regionerna kommer TMF under 2021 
fokusera på att ta fram omfattande analy-
ser av fyra viktiga exportmarknader. Dessa 
marknadsanalyser ska sedan presente-
ras via webbinarium under oktober månad, 
parallellt med att företagen kommer 
erbjudas individuell exportcoaching 
hos Business Sweden. Målsättning-
en är att hjälpa företagen att priorite-
ra och fokusera sina exportsatsningar. 
Under kommande år planeras kom-
pletterande projekt där events, akti-
viteter och möten ska arrangeras för 
företagen på plats på de olika marknader-
na. Den primära målgruppen för projekten 
inom programmet är svenska möbelprodu-

center, av vilka majoriteten återfinns i regi-
onerna i samarbetet.

– Förhoppningen är att deltagande före-
tag, genom att arbeta strategiskt med sin 
exportaffär, kommer lyckas mer långsik-
tigt på nya marknader, och överlag öka sin 
exportaffär och omsättning, växla upp sin 
verksamhet och skapa ytterligare arbets-

tillfällen i de lokala samhällen där 
företagen verkar runt om i Sveri-

ge, säger Cecilia Ask Engström, 
chef för TMF Branschutveck-
ling, och fortsätter:

– När dessa företag mår bra 
och växer ger det ringar på 
vattnet i form av jobb och till-
växt i de samhällen där man 

verkar, på samma gång som det stärker 
även underleverantörer, formgivare och 
designers.

Långsiktig exportsatsning
TMF inleder exportprojekt finansierat av Tillväxtverket för svensk möbel-
industri som ska ge företagen kunskap om viktigaste marknaderna
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PÅ GÅNG 1 Specialanpassat EPD-
webbinarium. Digitalt
11 RESP. 18 MAJ

TMF:s branschanpassade utbild-
ning inom arbetsmiljö, arbetsrätt 
& kollektivavtal. Digitalt
25-27 MAJ3Agenda 2030 - skräddarsydd 

utbildning i tre delar för trä-och 
möbelindustrin. Digitalt
20 MAJ – 20 JUNI2

Företagen går stärkta ur pandemin – fortsatt 
expansion ökar behovet av utbildad arbetskraft
I TMF:s årliga undersökning av 
trä- och möbelindustrins rekryte-
ringsbehov framgår en något lägre 
rekrytering av utbildad arbets-
kraft med anledning av pandemin 
Covid-19. 

Trots begränsande rekommendatio-
ner och restriktioner har dock företa-
gen klarat sig bra, och under 2020 har 
cirka 3 400 personer anställts inom 
branschen, vilket endast är ett par pro-
centenheter lägre än föregående år. 
 Företagen inom trä- och möbelindustrin 
är också optimistiska inför framtiden.

Enligt en samlad bedömning 
 förväntas branschen behöva fylla cirka  
2 500 vakanser det kommande året, 
vilket är något fler jämfört med 2020. 
Något som förstärker det försiktigt 
 optimistiska läget är företagens utökade 
verksamhet samt behovet av nya tjäns-
ter som kommer att öka kraftigt över en 
1-3-årsperiod.

– Det är glädjande att se att det 

 fortfarande finns jobb direkt efter 
 gymnasiet – som ger en bra lön samt 
ger möjlighet till utveckling eller vidare 
 studier. Efterfrågan på arbetskraft har 
inte minskat på grund av pandemin. 
 Väljer du en gymnasie- eller yrkes-
vuxutbildning nu kommer du ut på en 
urstark arbetsmarknad, säger  Henrik 
Smedmark, utbildningsansvarig på 
TMF.

Branschen upplever dock fortfarande 
svårigheter med att rekrytera och hitta 
personal med rätt yrkeserfarenhet och 
hög kompetens. Efterfrågan på arbets-
kraft gäller särskilt Smålandslänen, 
 Västra Götaland och östra Skåne.

I undersökningen framkommer det 
också att fler är nöjda och ställer sig 
positiva till utbudet av utbildningar än 
tidigare. 

TMF:s Rekryteringsrapport tas fram 
av Prognoscentret och publiceras en 
gång per år. Rapporten laddas ned 
från tmf.se/rekrytering.  
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Från början av februari är Maria 
Wigbäck TMF:s nya företags-
rådgivare i Växjö. Hon kom-
mer närmast från ProfilGrup-
pen Extrusions AB i Åseda, men 
Maria har en bred bakgrund 
och har bland jobbat hos Willa 
Nordic samt gentemot en hel del 
trähusföretag.

Maria är född i Göteborg och upp-
vuxen i Varberg, men flyttade till Växjö 
1995. Efter ekonomi- men även psyko-
logistudier, inledde hon sin yrkesverk-
samma bana inom försäkringsbran-
schen – från kundtjänstmedarbetare till 
gruppchef – och arbetade i den lokala 
ledningsgruppen. Efter åtta år började 
hon arbeta inom konsultbranschen och 
fick på så sätt lära känna många företag 
och industrier i och runt omkring Små-
land, i synnerhet många trähusföretag. 
Maria Wigbäck har t.ex. arbetat som HR-
chef på Willa Nordic och även som inte-
rim HR-chef för ett pressgjuteri. Under 
dessa år utbildade hon sig även till per-
sonalstrateg i kombination med sitt 
arbete.
Och – vem är Maria Wigbäck om 
du skulle beskriva dig själv?

– Jag får ofta höra att jag är väldigt 
engagerad i det jag gör, tydlig och vänlig, 
samt att jag duktig på att bygga lång-
siktiga relationer. Utanför jobbet har 
jag mycket energi och tycker det är vik-
tigt med balans i livet. Jag är bl a yogain-
struktör.  

Maria Wigbäck – 
TMF:s nya företags-
rådgivare
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Prognosen för påbörjade småhus 
för 2021 är 10 500 - en justering 
jämfört med prognosen i septem-
ber 2020 på 9 500 småhus. 

För lägenheter i flerbostadshus med 
stomme av trä är prognosen 5 112 lägenhe-
ter för 2021. Det visar årets första Trähus-
barometer.

TMF:s prognos för påbörjade små-
hus baseras på statistik från SCB och på 
den allmänna orderingången i branschen. 
Enligt Gustaf Edgren, bostadspolitisk 
expert på TMF, utgör bristen på tomtmark 
och byggrätter, tätt följt av kreditrestrik-
tioner samt framförallt nivån på bolåneta-
ket fortsatt ett hinder för en ökad nypro-
duktion.

– Det senaste året har utbud och efter-
frågan på småhus kommit ytterligare i 
otakt; allt fler har sett fördelarna med att 
bo i småhus när hemarbete blivit vanligare 
under pandemin. 

Enligt TMF:s statistik levererades under 
2020 totalt 4 485 lägenheter med stom-
me av trä, en ökning med 18 procent jäm-
fört med 2019. Prognosen för 2021 är 5 112 

 levererade lägenheter i flerbostadshus 
med stomme av trä, vilket säger att leve-
ranserna för innevarande år kommer att 
öka med 14 procent jämfört med 2020.

– Om vi ska klara av att möta behov och 
efterfrågan på rimliga villkor och samti-
digt bygga hållbara samhällen måste den 
industriella tillverkningen ges bättre förut-
sättningar, menar Gustaf Edgren.   
Läs mer på  
>>tmf.se/trahusbarometern.

Ökad småhusprognos  
i årets första Trähus- 
barometer

Sid 1/5

SMÅHUS AV TRÄ

Trähusbarometern publiceras två gånger per år och visar orderingång och leveranser samt prognoser i antal för monteringsfärdiga trähus, både småhus och flerbostadshus. Källa är TMF:s egen statistik för småhus- och flerbostadshus, samt SCB:s  statistik för påbörjade och färdigställda lägenheter.

TRÄHUSBAROMETERN
STATISTIK FÖR TRÄHUSBRANSCHEN

MARS 2021

Trä- och Möbelföretagen, TMF, är bransch- och  
arbetsgivarorganisationen för hela den träförädlande  
industrin och möbelindustrin i Sverige. TMF företräder  cirka 650 medlemsföretag med omkring 30 000 anställda.

Traomobel

Statistiska centralbyråns (SCB) statistik visar att svensk trähus-industri producerar monteringsfärdiga trähus för drygt 21 miljarder kronor och omfattar nästan 7 000 anställda. Exporten var  923 miljoner kronor och importen 1 058 miljoner kronor under 2020.  

SCB:s statistik för monteringsfärdiga trähus omfattar både små-  och flerbostadshus, stugor, bodar och byggelement.
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Foto: Modulhus

En annorlunda Trähusdag – en 
dag i stället för två – samt digitalt 
upplägg från start till mål, drog 
cirka 170 deltagare och bjöd på 
ett varierat innehåll med totalt 13 
föredrag över fyra teman (energi, 
klimat, regelverk och trender). 

Efter respektive temablock följde ett 
panelsamtal mellan föredragshållarna, 
en expertpanel samt chatt-möjlighet 
från deltagarna – modererat av TMF:s 
tekniske chef Anders Rosenkilde.

Bland kommentarer från deltagarna 
kom bland annat detta upp: ”Stabilt, 
välkoordinerat, aktuella ämnen, bra 
blandning, väl  organiserat, väl för-
beredd och genomförd Trähusdag, 
innovativt och stimulerande upplägg, 
intressant dag med en bra blandning av 
olika aktuella ämnen, stabil insats som 
vanligt”. 

”Innovativt och 
stimulerande upplägg”

Delar av möbelindustrin har haft 
ett utmanande 2020 och exporten 
för kontorsmöbler minskade med 
tolv procent under årets tre första 
kvartal. 

De sista tre månaderna av 2020 åter-
hämtade sig dock segmentet, en av de 
största produktgrupperna inom möbler, 
starkt – till en slutlig exportminskning 
på fem procent. Totalt minskade svensk 
möbelexport med tre procent under 
2020 jämfört med 2019. Det visar årssta-
tistik för 2020 från TMF.

– De företag som producerar möbler 
för privata hem hade ett väldigt bra år 

2020, medan de som säljer mot kontor 
och offentliga miljöer har haft det tuf-
fare. Många exportmarknader har varit 
stängda samtidigt som alla mässor och 
andra givna mötesplatser för möbelföre-
tagen har uteblivit. Därför är det oerhört 
glädjande att se att segmentet kontors-
möbler har återhämtat sig starkt under 
sista kvartalet, säger Linda Löf, projekt-
ledare för branschutveckling möbler på 
TMF.

– Kontorsmöbelproducenterna ser nu 
att deras marknad förändras. Människor 
kommer delvis fortsätta jobba hemifrån 
även när vi är igenom pandemin och 

behoven på kontorsmiljöerna kommer 
ändra karaktär. Framåt är därför frågan 
hur vi säkrar en ergonomisk arbetsplats 
med möbler som uppfyller högt ställda 
krav på kvalitet och hållbarhet – oavsett 
om vi är på kontoret eller hemma.

Efter en svag utveckling januari–sep-
tember 2020 är det EU-länderna, och 
framför allt Danmark, som tagit fart 
under årets tre sista månader när det 
gäller exporten av kontorsmöbler. Totalt 
minskade exporten av möbler med tre 
procent under 2020 jämfört med 2019. 
Exportandelen är 75 procent av den 
totala produktionen av möbler.  

Stark upphämtning för kontorsmöbler under 
ett utmanande 2020 för svensk möbelexport
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NYTT OCH NYTTIGT FRÅN TMF
Inblick MEDLEMSNYTTA

Syftet är att stödja indu-
striföretag som påver-
kas av pandemin och till 
exempel tvingas till per-
mitteringar eller omjuste-
ringar av  organisationen. 
Nobias projektledare 
i Jönköping, Wiktoria 
Rydin, ser redan positiva 
effekter.

– Vi driver vår stora utbild-
ningssatsning Nobia Aca-
demy tillsammans med bland 
andra Träcentrum i Nässjö 
med fokus på kompetens-
utveckling – där blir TMF:s 
projekt ett viktigt stöd och 
komplement.

För Nobia handlar 
 kompetensutveckling om att 
utveckla den kompetens som 
redan finns inom företaget 
samt att få nya insikter och 
nya verktyg för att långsik-
tigt förändra, förbättra och 
utveckla verksamheten. Samt-
liga 600 anställda på fabri-
ken i Tidaholm ska valide-
ras inom ordinarie program. 
Redan i våras var 250 valide-
rade, och nu ska ytterligare 16 
medarbetare valideras inom 
ESF-projektet.

– Under våren väljer vi ut 
vilka som ska ingå i den grup-
pen, säger Wiktoria Rydin.

Den pågående pandemin 
har medfört en utmaning även 
för Nobia. Men tiden med 
corona har också snabbat upp 
vissa processer och tydliggjort 
nya behov, enligt Wiktoria 
Rydin.

– Den digitala kompetensen 

har höjts snabbare än vi hade 
förväntat oss, det är en sak vi 
räknar in på plussidan den här 
perioden.

Hittills har fyra medlemsfö-
retag valt att ingå i projektet, 
som är kostnadsfritt för före-
tagen. Rekryteringsprocessen 
är löpande, fler företag kan 
ansluta under projektets gång. 
TMF:s biträdande projektle-
dare Therese Forsmark tror 
att det kan vara betydelsefullt, 
inte minst beroende på styr-
kan i pandemins olika vågor. 

– Det gör det möjligt för 
projektet att fånga upp fler 

företag som 
på ett eller 
annat sätt 
påverkas av 
corona.

Tidsmässigt sträcker sig 
projektet fram till och med 
december 2022. 

– Det finns alltså gott om 
tid för den som vill hoppa på, 
säger Therese  Forsmark. En 
intresseanmälan är inte bin-
dande och utgör inte heller en 
garanti för ett deltagande  men 
vi kommer gärna i kontakt 
med motiverade företag och 
tycker definitivt att man ska 
ta chansen att ansöka. Företag 
som tvekar får gärna ta kontakt 
med mig eller  huvudansvarig 
projektledare Henrik Smed-
mark för vidare dialog.

Projektet möjliggör kompe-
tensutveckling för 750 med-
arbetare i upp till 50 företag 
inom industrin.

Fokus är i första hand på 
 små- och medelstora före-
tag, och i de  prioriterade 
målgrupperna finns  kvinnor, 
 medarbetare över 55 år och 
medarbetare som behö-
ver stärka sina svenska 
språkkunskaper. 

– Totalt har ett 60-tal 
medarbetare från de fyra 
medlemsföretagen ingått i 
projektet.  

Hur många medarbetare 
som omfattas av stödet beror 
på företagets storlek, berät-
tar Therese Forsmark. Max-
spannet går från åtta till 16 
medarbetare. Hon understry-
ker att det inte utgår någon 
form av kontantstöd. 

– Stödet handlar primärt 
om handledning från kom-
petenscoach, validering av 
befintlig kompetens och fram-
tida kompetensbehov samt 
kompetensutveckling. 

Det deltagande företa-
gets insats består i att främst 
avsätta tid och engagemang 
för de aktiviteter som ingår i 
projektet. 

– Under en pandemi är 
det ju också ett bra tillfälle 
att använda tiden till att få 
ett kvitto på var man står 
 kompetensmässigt och att 
rusta företaget med rätt kom-
petens för att stå med stärkt 
konkurrenskraft när pande-
min är över, säger Therese 
Forsmark.   

Läs mer på 
>>tmf.se/kompetenssak-
rad-individ

”Ger oss lärdomar 
att ta in i Nobia”
ESF-projekt kompetenssäkrar personalen

Broschyrens 
förstasida.

Huvudkontor: Box 1928, 791 19 Falun (Roxnäsvägen 14, 791 44 Falun) 
Försäljningskontor: Falun | Stockholm | Göteborg | Malmö | Huskvarna 
Lager: Falun & Stockholm • Telefon: 010 - 483 40 00 • 010 - 483 40 25
order@gothes.se

www.gothes.se
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gothes.se
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Medarbetaren Robin Ljungar

Den före detta limspecialis-
ten har successivt utvecklat 
sin roll som hållbarhetschef 
och är redo att ta sig an ett 
gigantiskt omställnings-
arbete för trä- och möbel-
industrin. För att ladda 
batterierna är löprundan 
och snickrandet på huset på 
Gotland ovärderliga.

– Industrin spelar en 
avgörande roll i arbetet med 
att göra Sverige klimatneutralt. 
En styrka för TMF-företagen 
är att de var tidigt ute. Nu är det 
upp till branschen att fortsätta 
utveckla innovativa lösningar 
som bidrar till att uppfylla 
målet, säger Robin Ljungar, 
hållbarhetschef på TMF. 

Han är civilingenjör i kemi-
teknik från KTH och inledde 
sin karriär på Casco med 
befattningar som utvecklings-
ingenjör, laboratoriechef och 
chef för marknadsstöd.

– Under många år var jag 
med och utvecklade trälim för 
både parkettgolv och möbel-
industri. På det sättet kom 
jag tidigt i nära kontakt med 
trä- och möbelbranschen, 
förklarar Robin Ljungar.

Efter 16 år på Casco med ett 
intensivt resande över hela 
världen började han 2010 
som projektledare på TMF 
med fokus på branschgrup-
perna för kök & bad och för 
specialinredningar. Parallellt 

med rollen som projektledare 
fick Robin Ljungar också 
ansvar för kraven på miljö och 
socialt ansvar i nylanseringen 
av Möbelfakta. Märknings-
systemet skapades redan i 
början på 1970-talet för att 
dokumentera produkternas 
kvalitet. TMF valde att gå i 
bräschen genom att redan 
från och med 2010 ge Möbel-
fakta en bredare inriktning 
med miljötänkande och soci-
alt ansvar som betydelsefulla 
kompletteringar.

Nästa steg blev att 2015 
inrätta en ny tjänst som håll-
barhetschef på TMF. Robin 
Ljungar var väl lämpad för 
den befattningen.

– Det har hänt otroligt 
mycket inom miljö- och 
hållbarhetsområdet under de 
senaste tio åren. Jag tänker på 
politikens värld, på samhället 
i stort och på våra medlems-
företag. För trä- och möbelin-
dustrin är hållbarhet en viktig 
del av konkurrensfördelen. 
Våra medlemsföretag utmär-
ker sig när det gäller kvalitet, 
design, funktion och inte 
minst miljö och socialt ansvar. 
Detta väger tungt i att skapa 
kundvärde och som uppskat-
tas på marknaden.

– Som illustration till att 
våra branscher var tidigt ute 
kan nämnas det arbete som 
gjorts inom Möbelfakta och 
det sociala ansvarstagandet. 
Här började svensk möbel-
industri redan för över 10 år 
sedan att ställa sociala krav 
på sina underleverantörer 
medan det först nu diskuteras 
inom exempelvis Upphand-
lingsmyndigheten att inklu-
dera sådana krav för offentliga 
inköp av möbler.

TMF anammade på ett 
mycket tidigt stadium Agenda 
2030 med 17 globala mål för 
hållbar utveckling. 

– Agendan ger oss en struk-
tur i hållbarhetsarbetet och 
det blir lättare att identifiera 

ROBIN LJUNGAR  

Hållbarhetschef       

Började på TMF: 2010

Bakgrund:   Civilingenjör 
från KTH, olika chefs-
befattningar på Casco. 

Vilka tre kända 
 personer skulle du  vilja 
ha som  sällskap på en 
 tågresa?  Fysikern och 
 forskaren  Stephen Haw-
king, national ekonomen 
 Friedrich Hayek och en 
rockikon, antingen Elvis 
(Presley) eller ”Lemmy” 
(förgrundsgestalt/sångare 
i Motörhead).

Robin leder TMF-företagen mot ett 
klimatneutralt Sverige TEXT  SÖREN KARLSSON

” För trä och 
 möbelindustrin är 
 hållbarhet en viktig 
del av  konkur rens 
fördelen.”
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de områden som är särskilt 
betydelsefulla för företagen 
i vår bransch, säger Robin 
Ljungar. 

Han poängterar att många 
TMF-företag har en naturlig 
fördel genom att man förädlar 
trä som ju i sig är hållbart.

– Med ett ansvarsfullt 
skogsbruk får vi en råvara 
som är förnyelsebar på riktig 
och som binder koldioxid. En 
annan styrka hos våra företag 
är faktiskt småskaligheten. Ett 
genomsnittligt medlemsföre-
tag har knappt 20 anställda, 
ofta på mindre orter. Före-
tagen blir en naturlig del av 
lokalsamhället. 

Robin Ljungar tror att det 
gigantiska omställningsarbe-
tet kommer att lyckas. 

– Jag måste vara optimist. 
Vi kommer säkert att möta 
motgångar, men med gemen-
samma ansträngningar hittar 
vi lösningar och tekniska 
innovationer. 

Att tillsammans med 
familjen tillbringa så mycket 
tid som möjligt i stugan på 
Gotland är ett perfekt sätt 
för Robin Ljungar att ladda 
batterierna. Även om två av 
tre barn numera är utflugna så 
kommer de tillsammans med 
respektive ofta med till ”öjn”.

– Nu under pandemin blir 
Gotland också ett utmärkt 
alternativ till kontoret i 
Stockholm. 

Robin Ljungar är en passio-
nerad långdistanslöpare med 
en rad lopp på meritlistan. 
För att hålla igång drar han 
varje lördag iväg på en egen 
halvmara, alltså drygt två mil. 

– Jag brukar också beskriva 
mig som en notorisk grillmäs-
tare. Grillsäsongen avslutas 
den 23 december och börjar 
igen på nyårsdagen. Men blir 
man less julmaten kan man 
alltid tjuvgrilla lite under mel-
landagarna, fastslår han. 

Syftet med projek-
tet Kompetenssäk-
rad individ, finansierat 
av Europeiska social-
fonden, är att stödja 
 industriföretag som 
påverkas av pandemin 
och till exempel tvingas 
till permitteringar 
eller omjusteringar av 
 organisationen. Nobias 
projektledare i Jönkö-
ping, Wiktoria Rydin, ser 
redan positiva effekter.

– Vi driver vår stora 
utbildningssatsning Nobia 
Academy tillsammans med 
bland andra Träcentrum i 
Nässjö med fokus på kom-
petensutveckling – där blir 
TMF:s projekt ett viktigt stöd 
och komplement.

För Nobia handlar 
 kompetens utveckling om 
att utveckla den kompetens 
som redan finns inom före-
taget samt att få nya insikter 
och nya verktyg för att lång-
siktigt förändra, förbättra 
och utveckla verksamheten. 
Samtliga 600 anställda på 
fabriken i Tidaholm ska vali-
deras inom ordinarie pro-
gram. Redan i våras var 250 
validerade, och nu ska ytter-
ligare 16 medarbetare valide-
ras inom ESF-projektet.

– Under våren väljer vi ut 
vilka som ska ingå i den grup-
pen, säger Wiktoria Rydin.

Den pågående pandemin 
har medfört en utmaning. 
Men tiden med corona har 
också snabbat upp vissa pro-
cesser och tydliggjort nya 
behov, enligt Wiktoria Rydin.

– Den digitala kompeten-
sen har höjts snabbare än vi 
hade förväntat oss, det är en 
sak vi räknar in på plussidan 
den här perioden.

Hittills har fyra medlemsfö-
retag valt att ingå i projektet, 
som är kostnadsfritt för före-
tagen. Rekryteringsprocessen 
är löpande, fler företag kan 
ansluta under projektets gång. 
TMF:s biträdande projektle-
dare Therese Forsmark tror 
att det kan vara betydelsefullt, 
inte minst beroende på styr-
kan i pandemins olika vågor. 

– Det gör det möjligt för 
projektet att fånga upp fler 
företag som på ett eller annat 
sätt påverkas av corona.

Tidsmässigt sträcker sig 
projektet fram till och med 
december 2022. 

– Det finns alltså gott om 
tid för den som vill hoppa på, 
säger Therese  Forsmark. En 
intresseanmälan är inte bin-
dande och utgör inte heller 
en garanti för ett deltagande,  
men vi kommer gärna i kon-
takt med motiverade företag 
och tycker definitivt att man 
ska ta chansen. Företag som 
tvekar får gärna ta kontakt 
med mig eller  huvudansvarig 
projektledare Henrik Smed-
mark för vidare dialog.

Projektet möjliggör kompe-
tensutveckling för 750 med-
arbetare i upp till 50 företag 
inom industrin.

Fokus är i första hand på 
 små- och medelstora före-
tag, och i de  prioriterade 
målgrupperna finns  kvinnor, 

 medarbetare över 55 år och 
medarbetare som behöver 
stärka sina svenska språk-
kunskaper. Maxspannet går 
från åtta till 16 medarbetare. 

Therese Forsmark under-
stryker att det inte utgår 
någon form av kontantstöd. 

– Stödet handlar primärt 
om handledning från kom-
petenscoach, validering av 
befintlig kompetens och 
framtida kompetensbehov 
samt kompetensutveckling. 

Det deltagande företagets 
insats består i att främst 
avsätta tid och engagemang 
för de aktiviteter som ingår i 
projektet. 

– Under en pandemi är 
det ju också ett bra tillfälle 
att använda tiden till att få 
ett kvitto på var man står 
 kompetensmässigt och att 
rusta företaget med rätt 
kompetens för att stå med 
stärkt konkurrenskraft när 
pandemin är över.   

Läs mer på 
>>tmf.se/kompetenssak-
rad-individ
Där finns broschyren nedan.

”   Kompetenssäkrad individ 
ger oss lärdomar att ta in i Nobia”

KOMPETENSSÄKRAD INDIVID

Med projektet 

Kompetenssäkrad 

individ utvecklar 

du den viktigaste 

delen i företaget 

— människorna

Inblick MEDLEMSNYTTA

Nytt ESF-projekt
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Profilen

LOJALITET  
OCH JAPANSK 

POKA YOKE
För några år sedan tog arbetslivet en annorlunda vändning för   

Sofia Hedberg – Arbetsförmedlingen byttes mot Svenska  Fönster, 
och  Uppsala mot arbetsmiljöfokus i Esbyn. Sofia Hedberg ser 

 kulturen på arbetsplatsen som en viktig faktor i sitt arbete.  
TEXT HÅKAN LÖVSTRÖM  FOTO: SVENSKA FÖNSTER

D
et är fyra år sedan Sofia 
flyttade till Hälsingland 
från Uppsala och hennes 
första möte med industrin. 

– Jag blev faktiskt väl-
digt förvånad över att 
Svenska Fönster var så 

stort när jag var på de första intervjuerna. Jag 
hade inte alls jobbat i industri tidigare. Så det 
var väldigt intressant att komma från en kon-
torsmiljö till en industrimiljö.

När Sofia Hedberg bör-
jade på Svenska Föns-
ter hade hon jobbat på 
Arbetsförmedlingen i åtta 
år, bland annat med imple-
mentering och verksam-
hetsutveckling. Det gällde 
såväl i Uppsala som på 
huvudkontoret i Stockholm.

– Den tjänst jag sökte på Svenska Fönster var 
ju som arbetsmiljösamordnare. Sedan har den 
rollen omformats tre gånger. Först arbetsmiljö- 
och projektchef och nu arbetsmiljö- och under-
hållschef, säger Sofia.

Sofia Hedberg berättar om den nollvision mot 

arbetsskador som Svenska Fönster jobbar mot.
– Vi jobbar hela tiden mot att ta fram så 

kallade Poka Yoke – lösningar på allting. 
Det är ett japanskt uttryck som handlar om 
riskeliminering.

Sofia förklarar hur säkerhetsarbetet ska utgå 
från att alla arbetsmoment ska kunna göras utan 
skyddsutrustning – såsom glasögon eller hand-
skar. Hon har intressanta diskussioner med 
operatörerna kring hur man kan ta bort riskerna 

i varje arbetsmoment kring 
en maskin.

– Det handlar om hur du 
går in i diskussionen. Det 
blir ganska platt om vi bara 
diskuterar skyddsglasö-
gon och handskar, och mer 
intressant om vi börjar i en 

ände där du aldrig kan skära dig överhuvudta-
get. Oavsett om du sätter handen på fel ställe, 
förklarar Sofia Hedberg.

Hon menar att man måste våga utmana 
processerna.

– Exempelvis så kanske skyddsglasögonen 
inte blir nödvändigt om vi skapar tvåhandsfatt-

”Vi jobbar hela tiden 
mot att ta fram så 
 kallade Poka Yoke  

– lösningar på allting. ”
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ning som gör att du inte kan titta in i maskinen och 
skadas.

I dessa processer får operatörerna en stor roll.
– Personerna som gör momenten är väldigt 

 kluriga. De har kompetens och idéer som gör det 
här arbetet möjligt.

Sofia Hedberg förklarar hur hon redan från 
 början slogs av den enorma lojalitet som finns bland 
personalen.

– Det sitter så djupt i folk. Man har så mycket 
lojalitet och välvilja att det ska gå bra. Man gör sitt 
yttersta, är anpassningsbar, flexibel och försöker. 

Vi löser väldigt många situationer tack vare den 
attityden. Det är väldigt speciellt här. Det är en av de 
tydligaste styrkorna och den är läcker att få uppleva. 
Det finns mycket historik i familjerna som jobbar i 
företaget.

Coronapandemin har naturligtvis påverkat även 
Svenska Fönster. Men det har inte varit några per-
mitteringar eller nedskärningar.

– Vi har haft förmånen med väldigt bra försäljning 
under det här året. Vi har snarare getts möjlighet att 

nyrekrytera personal, berättar Sofia  Hedberg, som 
dock poängterar att man gjort riskbedömningar 
tillsammans med de fackliga organisationerna för 
att undvika risker för smittspridning. 

Hennes eget arbete har framför allt  påverkats 
utifrån att det har blivit mer fokus på det 
administrativa.

– Jag är väldigt mycket vän av struktur. Det har 
varit en styrka när vi byggt upp vårt systematiska 
arbetssätt. Att jag vill kunna se en röd tråd i saker, 
förklarar Sofia Hedberg.

Sofias bakgrund är annars lite annan än man 
förväntar sig. Hon började med att utbilda sig 
till undersköterska och jobbade med det i några 
år innan hon gick en projektledarutbildning. Så 
 småningom hamnade hon på Arbetsförmedlingen 
där hon bland annat gick ett ledarskapsprogram.

– Jag har varken någon teknisk utbildning eller 
bakgrund och inte heller på  arbetsmiljöområdet. 
Många har frågat vilken högskoleutbildning 
jag har. Men det har jag ingen, jag har bara tagit 
 chansen då jag blivit tillfrågad.

Profilen

Svenska Fönsters största fabrik och huvud-
kontor ligger i Edsbyn och vår komponentfabri-
ken i Söderhamn. Nedan ses fönster från varu-
märket Traryd.

SOFIA HEDBERG

TITEL: Arbetsmiljö- 
och underhållschef 
på Svenska Fönster

ÅLDER: 38

KARRIÄR: Gym-
nasieutbildning till 
undersköterska. 
Tvåårig projektledar-
utbildning, åtta år på 
Arbetsförmedling-
en – i Uppsala samt 
på huvudkontoret i 
Stockholm. Fyra år 
på Svenska Fönster.
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Toppmodeller
för extra höga 
kapslingskrav!

Eventus har lång erfarenhet av att konstruera och 
tillverka några av marknadens mest robusta och täta 
kapslingar för digital utrustning. Våra dator-, monitor- 
och skrivarkapslingar används i krävande miljöer  
inom industri, offentlig miljö och miljöer med höga 
renhetskrav. 

Eventus modellprogram erbjuder en unik mix av  
hög datortillgänglighet, funktion och säkerhet. 
Alla kapslingar kan anpassas med önskade färgval, 
material och komponenter – alltid med inbyggd 
småländsk totalekonomi.

SeFlex vägg-/
bordskapsling

Eventus skrivarkapslingar Eventus datorkapslingar

Eventus monitorskåp



 

FÖR VACKRA OCH
   SLITSTARKA YTOR

Oavsett om du är designer eller tillverkare av möbler och inredningar, 
utomhusfasader, golv, fönster och dörrar, så har vi rätt finish för 
dig. Hos oss på Sherwin-Williams har vi ytbehandlingslösningar för 
att möta praktiskt taget alla behov. Som en ledande leverantör av 
skräddarsydda ytbehandlingssystem kan vi erbjuda dig de senaste 
innovationerna av högsta kvalitet för att ge mervärde till din process 
och din vardag. Behöver du en vacker och slitstark ytfinish och vill 
ha den optimala för just din verksamhet, välkommen till oss.

Sherwin-Williams Sweden AB | wood.sherwin.com | 
Industrigatan 5 | 195 60 Arlandastad | Tel 0381 261 00
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