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Hitta alltid det senaste 

 � GIB E-handel är vår digitala plattform där du snabbt får en överblick 
av vårt lager och kan beställa 24/7/365. 

 � GIB One Stop Shop &  E-Handel bildar ett smart och tidsbesparande 
koncept som vi valt att kalla GIB ALL IN ONE! 

 � ALL IN ONE är lika med snällt mot miljön och vänligt mot totalkost-
naden dvs en SMART AFFÄR!

LÅS OCH BESLAG 
FRÅN HELA VÄRLDEN PÅ ETT STÄLLE!
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Välkommen till gothes.se



No-Ha är ett belgiskt företag som startade 2005. Företaget är känt som ett klart inno-
vativt företag. Företagets enda produkt heter Secret Slide – ett handtag som genast 
nådde framgång på belgiska hemmamarknaden. Ett handtag som inte syns...
Grundaren till företaget No – Ha i Antwerpen heter Stefan Vanderick. Han berättar, att 
han tidigt utvecklade ett handtag som fungerar utan att vidröras av en ”människohand”.
-  No-Ha står för just no hands, berättar Stefan Vanderick. Ett handtag för dörrar som 
fungerar utan att en hand vrider om handtaget.  
Företaget kan sålunda erbjuda en produkt utöver det vanliga.  Ett handtag som inte 
heller omedelbart syns och som kan nyttjas  utan handkraft.  

No-Ha – en verklig belgisk förnyare

För slagdörrar
No-ha mini är precis vad du behöver för all användning i slagdörrar.

För skjutdörrar
No-Ha Skjut för att dörren ska smälta in så mycket som möjligt.

För möbler
Med No-Ha singel skapar du samma identitet på alla möbler.
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Telefon: 010 - 483 40 00 • 010 - 483 40 25 • order@gothes.se • gothes.se

innehåll nummer 2 • 2022

Trä & Möbelforum ges ut av  
TMF – en del av Arbio AB

tel: 08-762 72 50 
Storgatan 19, 102 04 Stockholm

Ansvarig utgivare:
David Johnsson 

david.johnsson@tmf.se 
Projektledare: 

Cecilia Uhler (CU)
cecilia.uhler@tmf.se

Produktion:
Lovstrom Content AB

Redaktör:
Peder Edvinsson 
tel: 070-209 24 49 

peder.edvinsson@lovstromcontent.se
AD: Louise Bååth 

Adressregister: Ingela Hult 
tel: 08-762 72 47

ingela.hult@arbio.se
Annons: Lime AB
tel: 040-40 86 80  

Tryck: Trydells Tryckeri
Omslagsfoto:

Jonas Ljungdahl

TMF är bransch- och arbetsgivarorganisationen för hela den träförädlande industrin och möbelindustrin i Sverige och företräder cirka 700 
 medlemsföretag med över 30 000 anställda. Med fokus på medlemsnytta ska TMF ständigt arbeta för att främja företagandet inom svensk  
trä- och möbelindustri. Visionen är att TMF ska vara en självklar företrädare för den svenska trä- och möbelindustrin i alla företagarfrågor.

 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

20 ”Se möjligheterna” 
Magnus Nikkarinen, hållbarhets-

ansvarig på Svensk Handel, har arbetat i flera år 
med digitala produktpass. Hans råd till företa-
gare är att hoppa på tåget.

4 Aktuellt  Branschnyheter 
med inledning från TMF:s vd.

7 Hallå där … Leif Burman, 
snickarmästare och lektor, 
har fått det ärofyllda 
Ingemars Lärarpris.

8 Perspektiv  EFIC:s Gabriella 
Kemendi och TMF:s Robin 

Ljungar reder ut läget för 
digitala produktpass.

22 Inblick – nytt från TMF   
Möt Martina Hallgren, 
projektledare för 
bygginredning på TMF 
Branschutveckling, i 
Medarbetaren. Läs även 

om genombrott gällande 
gymnasieutbildningar samt 
nya möjligheter inom TMF:s 
exportsatsning.

29 Profilen  Maria Lehmanns 
intresse för relationer sätter 
henne i förarsätet för TMF:s 
exportnätverk.

12 Spårbarhet är framtiden 
Fönster- och dörrtillverkaren NorDan har 

alltid legat i fronten för att utveckla sitt hållbar-
hetsarbete. När det nu talas om produktpass är 
de väl förberedda.



Spårning bakåt 
blir vägen framåt

F ör att minska vår klimatpåverkan 
måste vi förändra delar av industri-
logiken och ekonomins funktions-
sätt. Vi talar om hur och när föränd-

ringen ska genomföras, inte om den kommer 
att ske. Jag tillhör inte dem som tror på en 
övergång från en linjär till cirkulär ekonomi. 
Däremot är jag helt övertygad om en övergång 
till en ekonomi med fler cirkulära inslag. Hur 
ska då detta gå till? Vilket alexanderhugg ska 
lösa den gordiska knuten? 

Många av svaren ligger sannolikt i produktdata, 
spårbarhet och individualisering av information. 
Kraven från allehanda myndigheter, nationella 
och europeiska, privata aktörer och märknings-
system kommer inte att minska. Tvärtom. I fram-
tiden blir spårbarhetskrav ner på individuella 
produkter sannolikt standard. 

Från TMF har detta och hållbarhetsarbetet 
på ett väldigt tydligt sätt blivit en ny del i vår 
absoluta kärnverksamhet. Att ducka duger 
inte, det handlar i stället om att bli bättre som 
organisation och att bli bättre på att stötta 
företagen i att kunna hantera kraven. Vi hop-
pas kunna bidra till detta. Det fina i kråksån-
gen är att TMF:s medlemmar redan ligger 
långt fram och att hållbarhet ofta ligger i bola-
gens DNA. Framtidens konkurrenskraft ligger 
bland mycket annat också i ett framgångsrikt 
hållbarhetsarbete och exempel på detta hittar 
ni längre fram i detta nummer. 

Rysslands fasansfulla invasionskrig i Ukraina 
lämnar ingen oberörd. Vittnesmålen om grym-
heterna är omfattande, det mänskliga lidandet 
är stort, och krigets konsekvenser kommer att 
bli långvariga, inte minst för Ryssland själv.  Kri-
get påverkar även ekonomin, människors och 
företagens. med ökade energi- och bränslepri-
ser samt bristande tillgång på insatsvaror. TMF 
har inlett en kartläggning av omfattningen, 
nu och i framtiden, för att redovisa 
löpande för våra medlemmar. 
Förhoppningsvis har kriget 
upphört när detta läses, men 
skuggorna av det lär leva kvar 
länge.

SENASTE NYHETERNA FRÅN BRANSCHENAktuellt

David Johnsson  
Vd, TMF

Nyhet Branschen vill stå enad 
och tillsammans fokusera på 
en stark möbelmässa i febru
ari 2023. Därför väljer Stock
holm Furniture & Light Fair 
att ställa in den planerade 
mässan i september. Nya 
datum är 7–11 februari. 

– Vi strävar efter en enad 
och stark skandinavisk design-
bransch och fokuserar på en kraft-
full comeback efter två års frånvaro, 
säger Hanna Nova Beatrice, Project 
Area Manager för Stockholm Fur-
niture & Light Fair och Stockholm 

Design Week.
Beslutet har tagits i nära 

dialog med Trä och Möbel-
företagen samt andra tongi-

vande aktörer i branschen.
– Vi har talat med våra 

medlemmar och majoriteten 
tycker att vi ska fokusera på 
februari som är ett etable-

rat datum internationellt. Efter två 
år med inställda mässor är det vikti-
gare än någonsin att branschen håller 
ihop och mässan får en stark omstart, 
säger Cecilia Ask Engström, chef för 
branschutveckling, på TMF. 

Stockholm Furniture & Light Fair 
flyttar ännu en gång – beslut  
togs i nära samarbete med TMF

F
O

T
O

: S
T

O
C

K

Cecilia Ask  
Engström

…. men i höst storsatsar 20-årsjubilerande Stockholm 
Design Week med flera deltagande TMF-företag

Stockholms officiella designvecka 
Stockholm Design Week firar 20 år 
med ett brett register av design
evenemang över hela staden den 
5–11 september.

Genom events, utställningar, talks, 
öppna designstudior och showroom 
sätts fokus på den dynamiska skan-
dinaviska designscenen. Veckan är 
en viktig affärshändelse för bran-
schen men många evenemang är även 
öppna för allmänheten. Under veckan 

 lanseras även en speciell Stockholm 
Design Week-appen och ett fullmatat 
program på stan.

– Vi ser en stor uppslutning av 
företag och aktörer, säger Stockholm 
Design Weeks Project Area Manager 
Hanna Nova Beatrice. 

Bland deltagarna finns etablerade 
företag som Massproductions, Bolon, 
Svenskt Tenn, Blå Station, Layered, 
Gemla och Fogia, men även helt nya, 
som Noon. 
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Fiskarheden köper 
Älvdalsfönster

Nyhet Trävaru och såg
verksföretaget Fiskarheden 
blir ägare till Älvdalsföns
ter AB, familjeföretaget 
som grundades 1924 och 
är ett av  Sveriges äldsta 
 fönsterföretag. Idag är det 
fjärde generationen som 
 driver det genom bröderna 
Erik och Mats Peterson.

– När vi stod inför en 
 generationsväxling var det 
inte aktuellt med övertagande 
inom familjen, berättar Erik 
Peterson, tidigare ägare och 
vd. Vi var måna om att hitta en 
köpare som ville utveckla och 
driva företaget vidare och då 
föll valet på Fiskarheden.

Älvdalsfönster har i dag 
14 anställda, och  tillverkar 
både kulturfönster med 
 allmogeprofil, fönsterdörrar 
och standardfönster. Försälj-
ningen sker över hela Sverige 
och kunderna är till hälften 
 privata och resterande pro-
duktion går till byggfirmor 
samt återförsäljare inom 
bygghandeln. 

”Vi är många som är oroade över den fruktans-
värda situationen i Ukraina. Vedum Kök & Bad 
har  därför beslutat att skänka 100 000 kronor 
till FN:s flyktingorgan UNHCR. UNHCR gör ett 

otroligt viktigt arbete för att skydda familjer och 
hjälpa de  människor som just nu flyr från krisen. 
 Summan dubbleras genom Akelius Foundation. 
Våra  tankar är hos alla de ukrainska människor 

som drabbas och vi hoppas med hela våra hjärtan 
att detta får ett snabbt slut.”

Vedum stöttar välgörenhetsarbete i Ukraina 
Vedum Kök & Bad skänker 100 000 kronor till UNHCR:s välgörenhetsarbete i Ukraina.

Anna Wer
bitsch Arnell 
blir ny vd för 
Träcentrum i 
Nässjö
Nyhet Styrelsen för Stiftelsen Träcentrum 
Nässjö och Träcentrum Nässjö kompetens
utveckling AB har utsett Anna Werbitsch 
Arnell till vd. Hon tillträder den 1 maj. 

Anna Werbitsch Arnell, 44 år, är filosofie 
kandidat i media och kommunikationsveten-
skap och har flera års erfarenhet av arbete 
inom Lantbrukarnas riksförbund LRF. Första 
tiden som kommunikatör och därefter flera 
år som regionchef för LRF i Jönköpings län 
och LRF sydost. Anna kommer närmast från 
en tjänst som försäljningschef på Länsförsäk-
ringar i Jönköping där hon ansvarat för att 
bygga upp en ny försäljningsorganisation för 
lantbruksförsäkring. 

– Jag ser verkligen fram emot att påbörja 
mitt uppdrag som vd. Träcentrum har en 
mycket viktig roll i branschen för trä, möbel 
och inredning. Tillsammans med alla fina 
medarbetare känner jag att vi kan göra stor 
skillnad och leda industrins utveckling. 

– Träcentrum har dessutom en fantastisk 
anläggning med utbildning, restaurang och kon-
ferens, en anläggning som är basen i verksam-
heten, säger Anna Werbitsch Arnell.

Anders 
 Carlsson blir 
ny hållbar
hetschef i 
Derome
Nyhet  Anders Carlsson har en gedigen 
erfarenhet av byggsektorn efter många år 
som Teknik och FoUchef i Derome. 

Tillsammans med koncernens håll-
barhetsteam får han nu ansvaret att driva 
utvecklingen av produkter och tjänster som 
hjälper kunderna att minska sina avtryck 
samt leda Deromes egen resa mot klimatneu-
tralitet. Derome har målet att vara klimat-
neutrala i egen verksamhet 2030 och i hela 
värdekedjan 2045. Derome har också beslu-
tat att 2030 ska alla småhus som företaget 
bygger vara klimatneutrala. 

– Jag vill vara med där det händer och 
inom hållbarhet kommer vi att göra en stor 
resa de närmaste åren. Bredden i uppdraget 
lockar mig. Jag drivs av att ta tillvara det stora 
engagemang som finns i koncernen och hos 
våra partners, säger Anders Carlsson.

Anders Carlsson har arbetat i dryga tjugo 
år med teknik- och FoU-frågor inom bygg-
branschen, nu senast förskolan Hoppet där 
uppdraget var att bygga en fossilfri förskola i 
samarbete med Göteborgs Stad.
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Aktuellt SENASTE NYHETERNA FRÅN BRANSCHEN

Nyhet De senaste åren har David Ericsson 
uppmärksammats för trämöbler för till
verkare som Gemla och Gärsnäs. Nu prisas 
återigen formgivaren och denna gång är 
det flexibiliteten som lyfts fram – där han 
bl a börjat jobba med glas.

Juryns motivering: ”För ambitionen och 
förmågan att hitta det perfekta uttrycket för 
till synes vilket material som helst.”

Under Stockholm Design Week i februari 
visade han upp möbler och glasföremål till-
sammans med Daniel Enoksson i en utställ-
ning på Designgalleriet. David Ericsson del-
tog även i utställningen ”Talking to Åke” om 
formgivaren Åke Axelsson på Sven-Harrys 
konstmuseum under februari-mars. 

Residence stora formpris 
Årets formgivare: David Ericsson

Modexa satsar på 
ny fabrik i gammal 
 industribygd
Nyhet Trots pandemi och 
osäkra tider storsatsar 
Modexa på ytterligare en 
produktionsanläggning i 
halländska Kungsäter. 

Målsättningen är att öka 
kapaciteten, minska sårbar-
heten och förbättra logistiken. 
Modexa har sedan tidigare 
en produktionsanläggning i 
Västerås och en logistikhub 
i Katrineholm. Fabrikspro-
jektet har dock blivit förse-
nat på grund av besluts- och 
bygglovsprocessen.

Nyhet  Efter två år av pande
mi arrangerades årets,  
2022 års Möbelriksdag, 
fysiskt  på Hooks Herrgård i  
Vaggeryds Kommun den 1011 
mars med drygt 100  
deltagare. 

Den första dagen hade 
betoning på seminarier och 
den årliga branschmiddagen 
(med priser) medan andra 
dagen innehöll företagsbe-
sök i kommunen på Swedese, 
Byarums Bruk och Hagafors 
Stolsfabrik. För TMF:s del 
medverkade Cecilia Ask Eng-
ström, chef för branschtveck-
ling, samt Anders Rosenkilde, 
teknisk chef i två av program-
punkterna. 

Nyhet Under februarimars 2022 pågick 
utställningen ”Talking to Åke” på Sven 
 Harrys konstmuseum i Stockholm. 

Utställningen, kurerad av Hanna Nova Bea-
trice, Project Area Manager för Stockholm 
Furniture & Light Fair och Stockholm Design 
Week, bjöd på ett stycke designhistoria där 
den svenska formgivarikonen mötte den yngre 

generationen; David Ericsson, Emma Olbers, 
Folkform, Färg & Blanche och Halleroed. 

Med fokus på miljötänk och långsiktighet 
var utställningen en formmässig dialog om 
samtid och framtid, möbelhantverk, småskalig 
tillverkning, inredningar och resurser, och det 
visades upp ett urval av Åke Axelssons mest 
ikoniska möbler och inredningar tillsammans 
med verk som sällan visats förut.

”Vi har ett ansvar för framtiden. 
Vi kan inte bara göra krumelurer  
och figurer.”
Åke Axelsson var tidigt inne på  hållbarhet.

Om Åke Axelsson
Åke Axelsson är en av Sveriges mest anlitade 
och erfarna inredningsarkitekter och möbel-
formgivare, som efter sju decennier fortfa-
rande blickar framåt. Han har alltid haft lång-
siktighet och resurstänkande som grund i sina 
tidlösa klassiker, och i hans möbler och inred-
ningar finns en djup förståelse för både rum 
och material. Bland dessa finns Ararat – som 
gjordes för pionjärutställningen om miljöfrå-
gor på Moderna museet 1976 – samt den mate-
rialsnåla serien Nomad.  

Utrikeshandelsminis-
tern medverkade på 
årets Möbelriksdag

Designhistoria med Åke Axelsson 
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” Hållbarhet är det man  
pratar mest om i dag”

LEIF BURMAN

58 år.

Stockholm

Gör: Snickarmästare och univer-
sitetslektor på Malmstens Linkö-
pings universitet sedan 1989. Förut-
om att ha lotsat fram flera storheter 
inom möbelsnickeri och möbelde-
sign (som designern David Erics-
son och gänget bakom KFK Snickeri) 
står Leif bakom bland annat barn-
stolen i Carl Malmstens Lilla Åland-
serie, soffan och soffbordet Cleo 
för Swedese och köksmodeller för 
Smedstorps Snickeri. Dessutom en 
av grundarna bakom Kulturgatan i 
Bodafors.

Aktuell: Årets mottagare av Inge-
mars Lärarpris på 500 000 kronor, 
instiftat av professor emeritus Inge-
mar Ingemarsson för att påminna 
om att goda lärare är lika viktiga för 
ett universitet som duktiga fors-
kare. 

H 
Hur känns 
det? 
– Fantastiskt, 
det här är en 
morot för att 
fortsätta för-

kovra mig och  fortsätta bidra 
till yrkets  framtid.
Vad säger kollegor och elever 
på  Campus Lidingö, där sko
lan finns sedan 2009?

– De är glada för min skull, 
men det tas också som en upp-
muntran för hela Malmstens..
Du fick din första utmärkelse 

redan 1986 i form av Möbel
institutets formgivarstipen
dium. Hur rankar du de två?

– Det första når inte upp till 
det här i dignitet. Men Möbel-
institutets stipendium var 
viktigt för min fortsatta yrkes-
bana, det skapade kontakter 
och branschkunnande som 
varit ovärderligt. Det skapade 
även möjligheter för mig att 
jobba med formgivning och 
produktutveckling. Jag ser det 
som en stor tillgång att kunna 
ett material och teknikerna 

kring det för att jobba med 
formgivning. 
Hur kom japanska träboxar 
in i utbildningen på?

– Jag fick upp ögonen för 
dem på ett galleri i Stock-
holm för många år sedan och 
blev fascinerad av all kun-
skap om snickeri som gick att 
baka in i något så litet. Här 
fanns allt från hur trä rör sig 
och hur man ska ta ut mate-
rialet för att få bästa utfall till 
hur man använder verktyg 
och teknik. Jag började expe-
rimentera med egna boxar 
och utvecklade det till en 
egen konst. I undervisningen 
är boxarna ett koncentrat av 
mycket man behöver förstå om 
snickerihantverket.
I dag pratar branschen om 
hållbarhet. Är det en aspekt 
som boxarna också har?

– Absolut. Det är en gammal 
tanke att göra saker med hög 

kvalitet så att det får ett långt 
liv, det var en förutsättning för 
exempelvis möbelindustrin i 
Sverige. Ett tag försvann det 
tänket, men nu har det kommit 
tillbaka. I dag är hållbarhet det 
man pratar mest om.
Hur ska du använda pris
pengarna?

– Jag hoppas göra fler resor 
till Japan. Det öppnar också 
upp för att utveckla fler egna 
projekt igen. Men en av mina 
viktigaste uppgifter är att för-
medla kunskap. Förebilder 
har alltid varit viktiga för mig 
och en dröm är att hitta sätt att 
skapa något som kan vara en 
förebild för kommande stu-
denter. Kanske är det att sätta 
ihop en referenssamling, kan-
ske är det att sammanställa en 
inspirerande bok om möbel-
snickeri. 

Hallå där!

Snickarmästaren och lektorn Leif Burman 
på Malmstens Linköpings Universitet har 
tilldelats Ingemars Lärarpris – ett av Sveri-
ges mest prestigefyllda utmärkelser inom 
yrket. En del av prispengarna på  
500 000 kronor kommer att gå till fortsat-
ta studier om japanskt trähantverk. 
TEXT PEDER EDVINSSON  FOTO CHARLOTTE PERHAMMAR/LIU  
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SPÅRBARHET: Perspektiv

EU-kommissionen har nu tagit fram ett lagförslag för hur 
tillverkningsindustrin ska arbeta för att nå målet om netto noll-

utsläpp av växthusgaser senast 2050 och där hållbara produkter ska 
vara norm på den inre europeiska marknaden. Gabriella Kemendi, 

generalsekreterare för den europeiska möbelindustrins organisation 
EFIC, berättar hur hon ser på branschens möjligheter att bidra – 

exempelvis med digitala produktpass.
TEXT PEDER EDVINSSON  ILLUSTRATION GETTY IMAGES

”Digitala 
produktpass 

driver den cirkulära 
ekonomin framåt”
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hållbara produkter blir norm i Europa, 
genom att göra det lättare för cirkulär 
design och cirkulära affärsmodel-
ler som reparation, renovering 
och framför allt återtillverk-
ning. I omställningsarbetet är 
det av vikt att öka konsumenters 
inflytande och att engagera fler 
aktörer i värdekedjan. Att bli 

mer cirku-
lär kommer 
att vara möbelindu-
strins främsta bidrag 
till EU:s mål att bli 
klimatneutralt, säger 
Gabriella Kemendi.

Det var i slutet 
av mars som kom-
missionen offentlig-
gjorde sitt förslag för 
ett policyinitiativ för 

hållbara produkter eller det som kall-
las Sustainable Products Initiative. Ini-
tiativet syftar till att successivt inkludera 
så gott som alla produkter på europeiska 
marknaden och bygger vidare på erfa-
renheterna från ekodesigndirektivet för 
energirelaterade produkter. 

Tidigare har kommissionen gjort 
gällande att fem produktgrupper 
ska inkluderas i en första vända där 
möbler utgör en gruppering. Under 
2022 kommer man att lägga fast en 
handlingsplan där det ska framgå exakt 
vilka produktgrupper kommissionen 
vill börja arbeta med. För de utvalda 
produkterna kommer förordningen 
att kompletteras med produktspecifik 
lagstiftning som tas fram i så kallade 
delegerade akter.

Gabriella Kemendi menar att det finns 
ett antal punkter som måste uppfyllas för 

att digitala produktpass ska tjäna sitt 
syfte.

– Verktyget måste ha ett 
pragmatiskt förhållningssätt, 
baseras på befintlig lagstiftning 
och system och harmoniseras på 
EU-nivå utifrån gemensamma 

definitioner. Det kommer 
att vara viktigt att överväga 
komplexiteten, inte bara för 
möbelprodukterna, utan 

också att värdekedjan är komplex 
med många leverantörer globalt 
och det faktum att viss information 
är affärskritisk. Med tanke på att de 
många möbelproducenter är små och 
medelstora företag kommer det att vara 
viktigt att produktpassen inte medför 
administrativ börda. Självklart måste 
också importerade produkter följa 
samma regler som EU-produkter.

Gabriella Kemendi betonar att EFIC 
noggrant följer det fortsatta arbetet 
med produktpassen:

– EFIC kommer att arbeta nära 
politiska beslutsfattare i processen, 
såväl som med standardisering för 
möbel där TC207 
startat en arbetsgrupp 
för cirkulär ekonomi. 
TMF är en väldigt 
aktiv medlem i EFIC 
som bidrar med 
mycket expertis, men 
även synpunkter och 
information om hur 
man arbetar med 
hållbarhetsfrågor 
inom den svenska 
möbelindustrin. Vi 
ser fram emot vårt 
fortsatta samarbete. 

FIC, European Furni-
ture Industries Con-
federation, är en euro-
peisk organisation där 
TMF och andra länders 
branschorganisatio-
ner för möbelindustri 
är medlemmar. Gene-

ralsekreteraren Gabriella Kemendi har 
sitt kontor i Brys-
sel, nära de beslu-
tande församling-
arna, och bevakar 
möbelindustrins 
intressen i det euro-
peiska samarbetet. 
I ett uttalande till 
Trä- & Möbelforum 
kommenterar hon 
lagförslaget.

– Inom EFIC är 
vi positiva till EU-initiativ som syftar till 
att främja en mer cirkulär ekonomi, där 

E
Gabriella  
Kemendi

”Att bli mer cirku-
lär kommer att vara 

möbelindustrins 
främsta bidrag till 
EU:s mål för att nå 

klimatneutralitet”
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R
edan hösten 2021 – några 
månader innan det skarpa 
EU-förslaget – uttryckte 
medlems organisationer 
inom Svenskt Näringsliv 

sina synpunkter om hur produktpasset 
ska utformas i ett så kallat position paper. 
Från TMF:s sida har hållbarhetschefen 
Robin Ljungar deltagit i arbetet.

– Vi är alla positiva till att ska finnas 
digitala verktyg som kan kanalisera infor-
mation mellan aktörer i värdekedjan och 
hjälpa företagen att skapa ökad trans-
parens. Detta är en viktig förutsättning 
i den cirkulära ekonomin och hjälper 
konsumenter och kunder att möjliggöra 
aktiva val, säger Robin.

När de digitala produktpassen finns och 
fungerar fullt ut ska viss information 
som är kopplad till produkten nås genom 
att skanna en kod som är specifik för 
den enskilda produkten. Informationen 
ska vara riktad till andra i branschen, 
konsumenter samt kontrollerande 
myndigheter och kan bestå av 
så enkla saker som en länk till 
företagets webbsida, konsument-
information eller manualer till 
mer komplicerad information 
såsom kemiskt innehåll och 
miljöcertifieringar. Ny informa-
tion, exempelvis om produkten 
renoverats, ska kunna läggas till passet 
under hela dess livscykel.

Intentionen är att EU:s ekonomi ska bli 
resurseffektiv och cirkulär där hållbara 
produkter ska vara norm. Redan på rit-
bordet avgörs 80 procent av en produkts 
ekologisk avtryck och därför är desig-
nen avgörande för att hantera resurser 
hållbart under hela livscykeln – och för 
att kunna ta tillbaka material för återtill-
verkning och återbruk.

Det finns risk för att detta kommer att 
kräva oerhört komplex struktur. Robin 
Ljungar och hans branschkollegor är där-
för måna om att industrin ska vara med 
och påverka kommande regleringar så 
att initiativen verkligen uppnår avsedda 
syften. Robin Ljungar tar som exempel 

SCIP-databasen som inte fungerat som 
det var tänkt.

– SCIP handlar om att företag måste 
redovisa eventuellt innehåll av kemiska 
ämnen upptagna på ECHA:s kandidat-
lista, det vill säga så kallade SVHC. Man 
kan tycka att det vore en enkel uppgift, 
men det har blivit krångligt. Då handlar 
det alltså bara om ett 100-tal kemikalier 
och ett begränsat antal produkter.

– Jämför man det med den mycket 
omfattande infor-
mation som poli-
tiken nu önskar 
ska ingå i fram-
tida produktpass 
för alla produkter 
som sätts ut på 
EU:s inre mark-
nad så inser man 
problematiken.

När lagförslaget 
kom i slutet av mars började Svenskt 

Näringslivs miljöpolitiska grupp 
sin analys och jämförde med de 
krav de själva satte upp i sitt 
tidigare position paper. Det är ett 
arbete som kommer att ta tid.

– Lagförslaget är omfattande 
och inte helt lätt att överblicka. 
En hel del av det kan heller inte 
kommenteras ännu eftersom 

många av de krav som vi är som mest 
nyfikna på – som innehåll i produktpass 
och konkreta ecodesignkrav – kommer 
att publiceras i kommande produkt-
specifika delegerade akter, säger Robin 
Ljungar.

Några områden kring lagförslaget 
som bevakas särskilt av TMF och andra 
branschorganisationer är att produktpas-
sen synkroniseras med andra initiativ, att 
hantering och skydd av företagshemlig-
heter och andra immateriella tillgångar 
blir lösta och att små och medelstora 
företag (SME-företag) får extra vägled-
ning och stöd.

Vad gäller andra branschinitiativ finns 
redan exempelvis datamallar för byggob-
jekt och elektriska produkters  innehåll 

kopplat till återvinning – den sortens 
strukturer hoppas man ska tas till vara på. 

Att företagskänslig information 
inte får riskera att tillgängliggöras är 
avgörande.

– Den öppenhet som produktpassen 
kräver ska inte ge konkurrens fördelar till 
mindre nogräknade aktörer, vi vill inte att 
det ska underlätta för exempelvis piratko-
piering, säger Robin Ljungar.

Konkurrens på lika villkor och väl 
fungerande mark-
nadskontroll ar 
viktiga aspekter 
för att säkerställa 
konkurrenskraf-
ten. Inte minst 
gäller detta för 
att värna små och 
medelstora före-
tags möjligheter 
att verka. 

– På engelska 
används begreppen ”nice to know” och 
”need to know” och i fallet med produkt-
pass handlar det om att den information 
som ska ingå verkligen är relevant för att 
mana fram den cirkulära ekonomin. Här 
krävs en välbalanserad avvägning så att 
det inte blir en alltför stor administrativ 
börda för företagen – och i synnerhet för 
SME-företag som ju utgör en majoritet av 
tillverkande företag, säger Robin Ljungar.

I den position som togs fram lyfte man att 
det är krävande att samla in, administrera 
och tillgängliggöra stora informations-
mängder och att särskild hänsyn måste 
tas till små- och medelstora företags 
begränsade resurser. Vidare påtalades att 
det är viktigt att den information som ska 
ingå i produktpasset väljs med omsorg 
och är väl motiverad ur ett hållbarhets-
perspektiv. Långsiktigt kan ökat fokus 
på hållbarhet stärka företagens konkur-
renskraft men de krav som ställs måste 
vara hanterbara, realistiska och verkligen 
bidra till en mer hållbar utveckling. 
Slutligen menade man att avvägning 
måste ske mellan miljö nytta och kostnad, 
för att företagens  konkurrenskraft inte 

”Den öppenhet som 
produktpassen  kräver 

ska inte ge konkur-
rensfördelar till min-

dre nogräknade mark-
nader.”

Robin  
Ljungar

SPÅRBARHET: Perspektiv

”Viktigt att näringslivet deltar”
TMF:s hållbarhetschef Robin Ljungar:
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Produktpassen är en del 
av The Green Deal

EU:s gröna giv – The Green Deal – är en tillväxtstrategi för en 
modern, resurseffektiv och konkurrenskraftig ekonomi och utgör en 
handlingsplan för att nå noll nettoutsläpp av växthusgaser senast 
2050.

Inom The Green Deal finns många delar,  punkten ”Industrin ska 
verka för en ren och cirkulär ekonomi” är särskilt aktuell för trä- och 
möbelindustrierna och inom denna del har KOM författat Circular 
Economy Action Plan (CEAP).

CEAP i sin tur består av 35 olika initiativ fördelade över 7 områden 
där ett av alla dessa initiativ kallas för Sustainable Product 
Initiative (SPI). Det är inom denna SPI som man har föreslagit 
utökade krav på Ecodesign och ett digitalt produktpass jämte en rad 
åtgärder och incitament för att främja cirkulära affärsmodeller.

Begrepp inom 
 cirkulär ekonomi
GTIN
GTIN är en standard för artikelidentifiering som finns redan i dag. Det 
ägs av företaget GS1 Sweden (tidigare EAN Sweden) och används 
för att ge artiklar, förpackningar och tjänster unika artikelnummer. 
Genom att överföra GTIN till en streckkod (eller QR-kod) kan numret 
läsas av med en skanner som berättar historien om en produkt.

GTIN (artikelnumret) följer produkten genom hela dess livscykel, 
och artikelnumret kan även kopplas samman med mer information 
om produkten i en databas, till exempel byggvarudeklaration (eBVD), 
miljövarudeklaration (EPD) och livscykelanalys (LCA).
Källa: GS1

SCIP
SCIP är en databas som samlar information om varor som 
innehåller särskilt farliga ämnen. Databasen drivs av den europeiska 
kemikaliemyndigheten ECHA.

Varje tillverkare, importör eller distributör av en vara som släpps ut 
på marknaden i EU/EES och som innehåller ett särskilt farligt ämne, 
så kallade SVHC (substances of very high concern), måste sedan den 
5 januari 2021 lämna information till SCIP-databasen. Regeln finns 
i EU:s Avfallsdirektiv och syftar till att minska andelen avfall som 
innehåller särskilt farliga ämnen och främja substitution.
Källa: Kemikalieinspektionen

ska riskera att urholkas. Detta gäller alla 
TMF:s medlemmar men i synnerhet 
SME-företag.

I lagförslaget finns skrivningar som 
tyder på att EU-kommissionen ägnar 
SME-företag extra omsorg. Robin 
Ljungar har också hittat andra inslag 
som ger en positiv bild av framtiden med 
produktpass, exempelvis att kommis-
sionen har för avsikt att bredda kraven för 
Ecodesign till att inkludera alla produkter 
på marknaden.I ett första steg lär möbler 
att vara en av fem produktgrupper man 
startar med vilket är av stort intresse för 
TMF.

Positivt är också att kommissionen vill 
inrätta Ecodesign-forum där näringslivet 
ska beredas tillträde och få vara med att 
påverka.

– Det är av mycket stor vikt att det blir 
det så. En förutsättning för att produkt-
passen, ecodesign och hela The Green 
Deal ska fungera är att näringslivet är med 
hela vägen. 
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”EU:s lagförslag är ett viktigt steg mot 
en mer cirkulär ekonomi. Det är posi-
tivt att EU-kommissionens  
lagstiftningsförslag är i form av en 
förordning, vilket ger ökad har-
monisering på den inre mark-
naden. Det är dock centralt att 
regelverket stärker det euro-
peiska näringslivets konkur-
renskraft och kommande 
produktkrav sätts med 
 hänsyn till de europeiska 
företagens internationella 
konkurrenskraft.”
Jenny Svärd, Ansvarig 
Miljöpolicies, Svenskt 
Näringsliv
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TEMA: SPÅRBARHET & DIGITALISERING

ÖPPNAR 
DÖRREN FÖR 

SPÅRBARHET
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I Smålands djupa skogar har man tillverkat kvalitets
dörrar sedan början av 1900talet. Här har också 

 NorDan  skapat världens första 3Dprintade  träfönster 
i biokomposit  och sjösatt ett unikt pilotprojekt för att 

förflytta produkter högre upp i  återvinningstrappan. 
Det är viktigare än någonsin att tänka spårbarhet 

genom hela produktens livslängd.
TEXT GABRIELLA MELLERGÅRDH  FOTO JONAS LJUNGDAHL

ÖPPNAR 
DÖRREN FÖR 

SPÅRBARHET
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D
et är så häftigt, man ser  
till och med årsringar!

Produktutvecklings-
chef Andreas  Långström 
drar fingret längs det 
runda fönstret som 
 skrivits ut i den jättelika 
3D-printern intill. Tra-

ditionell fönsterproduktion börjar med ett stort 
ämne där du kapar, fräser och avlägsnar material 
tills den färdiga produkten återstår. Men varför 
ska man göra som man alltid gjort förut när man 
kan tänka nytt? Med additiv tillverkning använder 
du bara precis så mycket material du behöver och 
undviker svinn. Dessutom är det både snabbt och 
hållbart.

– Inte ens hälften av arbetstiden går åt om man 
jämför med traditionell tillverkning, förklarar 
Andreas. 

Partnerskap har varit en nyckel under arbetets 
gång. De småländska innovatörerna BLB Indu-
stries har konstruerat själva 3D-skrivaren och 
Stora Enso har tagit fram det speciella biokompo-
sitmaterialet, sammansatt för att motstå extrema 
väder- och klimatförhållanden utan någon kemisk 
efterbehandling. 

– Fönstret är till 97 procent återvinningsbart. 
Vi vet exakt hur det är byggt och när det nått sin 
slutliga livslängd kan det granuleras om. Det här 
har varit ett fantastiskt kul projekt, att se att det är 
möjligt. 

Vi vill gärna visa att det går, vara transparenta.  
Det bjuder vi på. I framtiden kommer allt att 
bygga på transparens ändå, säger Andreas.

Att veta exakt vad en produkt innehåller och hur 
den kan återvinnas är en brännhet fråga och från 
konsumentled ökar kraven på spårbarhet i snabb 
takt. Man vill kunna välja det mest hållbara alter-
nativet i alla led; från tillverkning och materialval 
till deponi – eller allra helst återvinning. Kraven 
på byggsektorn skärptes väsentligt med lagen om 
klimatdeklaration vid uppförande av nya byggna-
der som trädde i kraft vid årsskiftet. Och det här är 
bara början.

– I dag finns inga formella krav på oss som 
 tillverkar byggprodukter att vi ska redovisa exakt 
innehåll. Våra material är redan accepterade av 
kemisk lagstiftning. Men det nya som kommer är 
att vi måste kunna svara på frågan: Vilken belast-
ning har din produkt på miljön? säger Andreas.

Och då måste man tänka spårbarhet genom 
produktens hela livslängd.

– Det är bara en tidsfråga innan vi ser att det  

”SOM FÖRETAG MÅSTE VI 
våga investera i kunskap om 
digitalisering, inte bara tänka 
att vi ska investera i en ny CNC
fräs”, säger Cecilia Hedblad Sjölin, 
fabrikschef på NorDans fabrik i Bor.

SPÅRBARHET: Reportaget
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här blir ett absolut krav, fortsätter Fredrik 
Tveter.

Fredrik är teamledare för digitaliserings-
avdelningen och har bland annat på sitt bord att 
utveckla lösningar för spårbarhet och för vilken 
information som ska kopplas till GTIN.

Om du ska klara det här kravet på spårbar-
het, menar Fredrik, är digitalisering enda 
vägen att gå. Du måste ha ett standardiserat 
arbetssätt som fungerar. 

– För tillverkande företag inom trä- och 
möbelindustrin som vill växa så är enda 
vägen framåt att göra digitalisering till en 
del av R&D. 

Och då handlar det inte om digitalisering 
internt, vilket är en självklarhet.

– Det här är en global digitaliseringsprocess. 
För att databaser ska kunna kommunicera med 
varandra måste man ha ett standardiserat sys-
tem, förklarar Andreas. 

Livsmedelsbranschen har gjort det, vi har sett 
det inom medicin och elektronik.

– Så varför är det så svårt för oss? Jo, för 
att bara i den här fabriken är flera miljoner 
 konfigurationer av varje produkt möjlig.  
Att skapa ett  standardiserat system för spårbarhet 
i dynamiska produkter är en utmaning.

Vi vandrar genom NorDans fabrik i Bor, en 
anläggning som byggdes 1974 men med 

anor ända tillbaka till 1900-talets början. 
Här  tillverkas ungefär 700 ytterdörrar 
i veckan, utformade i fem serier och 82 
modeller, alla med möjlighet till kundan-
passning utifrån specifika behov. Bear-
betningen sker både i CNC-maskiner, 
manuellt och i automatiserade processer 

när dörrarna formas, isoleras, limmas, ytbehand-
las och glasas.  

– Det är väldigt mycket know-how här ute på 
golvet. Och just det här är ju vad som gör den här 
industrin så spännande, att du både har automati-
serade processer och ett hantverk där det  faktiskt 
krävs handlag, säger Cecilia Hedblad Sjölin, 
fabrikschef både i Kvillsfors och Bor.

NorDans 3 bästa tips  
för hållbarhet genom 
digitalisering och  
spårbarhet:
 
 Se till att hållbarhet och digitalisering ligger  

på ledningens dagordning, annars händer 
 ingenting. Att byta ut ett ordernummer mot GTIN 
gör ingen skillnad.

 Skapa en organisation som kan göra jobbet. 
Våga investera i kompetens som kan ta  

företaget vidare i digitaliseringsprocessen.

 Samarbeta. Involvera dig i branschgemen-
samma forum där du kan lära av andra och  

ge inspel.

NorDan AB
NorDan är ett norskt privatägt företag som grun-
dades 1926 och som idag består av en koncern med 
cirka 2 200 medarbetare och en omsättning på 3,4 
miljarder kronor. Förutom de svenska produktions-
anläggningarna i Bor, Kvillsfors och Tanum har man 
fabriker i Norge, Danmark, Polen och Baltikum.

1

2

3

Andreas Lång
ström
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Ännu består isoleringen i dörrarna av 
polystyren.

– Men dörrarna är förberedda för nästa genera-
tions material på det sätt de är konstruerade.

Redan för 8-9 år sedan märkte NorDan att 
 kunder ställde allt mer tydliga frågor kring 
 miljöinformation. När sedan FN antog Agenda 
2030 med de globala hållbarhetsmålen blev de en 
katalysator i processen.

– För mig har den stora utmaningen varit, hur 
gör vi verkstad av det här med hållbarhet? Hur får 
vi det att fungera praktiskt i vår organisation? När 
vi såg bakåt i tiden insåg vi att vi hade en relation 
till flera av de globala målen där vi redan har gjort 
skillnad, säger Cecilia.

En tydlig riktning i hållbarhetsarbetet och 
smarta digitala verktyg lade grunden, och det 
3D-printade fönstret som lanserades 2018 blev 
den första produkt som NorDan kunde märka 
enigt sin hållbarhetsstrategi ecoDigital ready. 

Men vad har digitalisering med hållbarhet att 
göra? Nästan allt, menar Andreas. 

– Digitalisering och hållbarhet är integrerade 
och hänger ihop med varandra. Man måste nyttja 
digitalisering för att lyckas med hållbarheten.

Andreas Långström är inte bara produkt-
utvecklingschef på NorDan Sverige, han 
sitter också i koncernledningen för hela 

 Nor Dan- gruppen där frågan högst på agendan 
just nu är hur man ska förbättra sitt klimatavtryck. 
Och en viktig del av svaret ligger just i spårbarhe-
ten, som i sin tur kräver digitalisering.

EU:s gröna giv är en tillväxtstrategi där hållbar 
produktion ska stimuleras och här ligger Sverige 
bra till vad gäller produktion av fönster och dör-
rar med bra energivärden som minskar spill. Men 
för att trä- och möbelindustrin ska nå EU:s klimat-
mål att halvera utsläppen av växthusgaser fram till 
2030 krävs ännu mer, menar Andreas. Branschen 
måste bli bättre på att redovisa miljövarudekla-
rationer som beskriver produktens ekologiska 
avtryck genom hela livscykeln.

– EPD är inget nytt, men vi bygger en  struktur 
för en EPD-generator som kan hantera även 
 dynamiska produkter, och det är helt unikt.

Samverkan, nätverk och partnerskap är en 

YRKESSTOLTHET och tradition. Här i Bor har man 
tillverkat trädörrar sedan 1900talets början. Här 
har hantverksmässig produktion mött modernise
rade tillverkningsprocesser allt eftersom produk
terna har utvecklats med tjockare dörrblad, fler 
gångjärn, vakuumimpregnerad karm, förbättrade 
Uvärden och rötskydd.

” Det är väldigt mycket know-how 
här ute på golvet. Och just det här är 
ju vad som gör den här industrin så 
spännande, att du både har automa-
tiserade processer och ett hantverk 
där det  faktiskt krävs handlag”

Cecilia Hedblad 
Sjölin

SPÅRBARHET: Reportaget
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nyckel, menar Andreas. Att dela kunskap och 
utveckling med varandra i branschen i stället för 
att ställa sig vid sidan om och tänka att ”det där 
med hållbarhet och digitalisering får andra ta 
hand om”.

– Den som tänker så har redan förlorat.

För att lyckas måste man också våga tänka i nya 
banor, vända på alla stenar, testa sådant man  aldrig 
testat förut och våga köra hela vägen in i mål. 
Ungefär som NorDan gjort med sitt recycling-
projekt på fabriken i Kvillsfors. 

Cecilia, som också är projektledare i pilot-
projektet, berättar:

– Frågan vi ställde oss var, vad kan vi göra med 
gamla fönster och dörrar? I dag går de till deponi 
eller i bästa fall energiåtervinning, men finns 
det verkligen inget som går att återvinna och 
 återanvända? Några produktpass innehållande 
nödvändig information för att enklare kunna 
identifiera material och prestanda, och därmed 
kunna uppnå högre återanvändnings- och åter-
vinningsgrad finns ju i nuläget inte tillgängligt. 
Hur kan vi som tillverkande företag använda vår 
produktkunskap för att bidra till att uttjänt mate-
rial flyttas högre upp i avfallshierarkin?

Tillsammans med byggentreprenören och kun-
den NCC tog sig NorDan an uppgiften att demon-
tera 1 700 fönster i trä och aluminium, tillverkade 

mellan 1993 och 1994. Själva glaset står för 65 
 procent av klimatbelastningen och när NorDans 
recyclingprojekt gick i mål stod man där med hela 
55 ton glas – som ingen ville ha.  

Cecilia skrattar:
– Nej det var ingen business. Vi har betalat för 

att återvinna materialen, men vad vi har lärt oss 
är att vi måste utveckla produkter som redan från 
början är enklare att demontera, så att du lättare 
kan separera materialen och skapa bättre förut-
sättningar för återvinning.

I dag kostar det att återvinna, men det är en kost-
nad som vägs upp av möjligheten att spara i CO2-
utsläpp, menar Cecilia.

– Nu vet vi jättemycket mer om hur vi kan flytta 
upp material i återvinningstrappan.

Och i förlängningen tror NorDan att  projektet 
ska ge fler ringar på vattnet.

– Vi hoppas att det här ska bidra till att andra 
vaknar, då blir vi alla vinnare. Den som utvecklar 
nya produkter i dag måste också jobba med åter-
vinning, säger Andreas.  

NORDAN har arbetat med LEAN under 
många år vilket har lagt en bra grund för 
hållbarhetsstrategin och utmaningar
na med spårbarhet. För LEAN handlar om 
ordning och reda, vilket i sin tur ger en 
bra grund för spårbarhet.

Fredrik Tveter
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Den enkla vägen  
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för företag.  
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Introduktion av det NYA Peanut Con-
necting System; det ultimata kopplings-
beslaget för osynliga fogar.
Designat med trä- och möbelindustrin i 
åtanke. Peanut Connecting System från 
Intelligent Fixings möjliggör ett brett 
utbud av 45° och 90° fogar. Bearbetning 
görs snabbt och effektivt med hjälp av 
fräs och en borr. 

Peanut kopplingsbeslags huvudsakliga 
fördelar är:

• Sätt ihop och plocka isär möbler 
snabbt och enkelt

• Skapar starka osynliga fogar
• Möjliggör att skåp kan skickas platta 

med kopplingsbeslagen förinsatta

Peanut connecting system

Video The PEANUT® 2 - 45° Animation 

Video The PEANUT® 3 - 90° Animation 

Huvudkontor: Roxnäsvägen 14, 791 44 Falun • Lager: Falun & Stockholm 
Försäljningskontor: Falun | Stockholm | Göteborg | Malmö | Huskvarna 
Telefon: 010 - 483 40 00 • 010 - 483 40 25 • order@gothes.se • gothes.se
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Tillverkande företag ska inte tveka om nyttan med digitala 
produktpass utan vara med på tåget redan från start. 
Det menar Magnus Nikkarinen, hållbarhetsansvarig på 

Svensk Handel, som har följt frågan om produktpass länge.  
TEXT PEDER EDVINSSON  ILLUSTRATION GETTY IMAGES

”Se möjligheten 
med digitala 

produktpass”

SPÅRBARHET: Strategiskt
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L
ivsmedelsbranschen, som är en del 
av Svensk Handel, har under lång tid 
arbetat med att förmedla informa-
tion om sina produkter,  såsom inne-
hållsdeklarationer, varufakta och 

pris, som följer med hela vägen från tillverkning 
till kund. Det är ett liknande scenario som man vill 
åstadkomma med de kommande digitala produkt-
passen, även om de inte är direkt jämförbara med 
de koder och system som utvecklats för livsmedel.

– Det är svårt att göra en direkt jämförelse 
eftersom livsmedelsbranschen sysslat med det 
här under så lång tid, med snabba varuflöden som 
konsumeras en gång, säger Magnus Nikkarinen som 
är näringspolitisk expert och hållbarhetsansvarig på 
organisationen Svensk Handel.

– Livsmedelsbranschen har skapat en 
infrastruktur och andra verktyg som exempelvis 
möbelbranschen kommer att behöva utveckla 
mycket snabbare.

Tanken med produktpassen är att underlätta för 
spårbarhet och transparens i produktions- och 
leveranskedjan med syftet att möjliggöra för kon-
sument att göra medvetna val och för att kunna 
kanalisera information längs värdekedjan (läs mer 
om det på sidorna 8–11).

Samtidigt finns en farhåga att kontrollhets ska 
skapa ett administrativt och kostsamt monster, en 
oro som Magnus Nikkarinen har förståelse för men 
som med ett aktivt påverkansarbete förhoppnings-
vis ska få fördelarna att överväga för företagen. 

– Dels arbetar branschorganisationer som 
Svensk Handel och TMF, tillsammans med mot-
svarigheter i EU, för att passen ska utformas på ett 
sätt som inte ska upplevas som en börda och att 
lagstiftningen inte blir kontraproduktiv: Det sker  
bland annat genom att vi använder redan existe-
rande lösningar och drar nytta av de digitala land-
vinningar som redan gjorts.

– Dels ska man se det som en möjlighet till att 
passen stärker och hjälper till att utveckla seriösa 
och hållbara bolag, säger Magnus Nikkarinen.

Just ”spårbarhet och transparens i produktions- 
och leveranskedjan” har historiskt varit det man 
nu kallar ett digitalt produktpass. Ett välfunnet 
namn, tycker Magnus Nikkarinen.

– Den tidigare benämningen hade nog 
avskräckt många, men att associera det med de 
personliga pass vi själva har när vi reser ger en 
tydlig bild av vad man vill uppnå. Våra pass inne-
håller både generell information om vilket land 
vi kommer från, men även väldigt specifik infor-
mation om vilka vi är och hur vi ser ut. På samma 
sätt ska produktpassen beskriva en enskild vara. 

Vissa delar kommer att vara statiska, ren grundin-
formation, medan andra delar säkert kan komma 
att uppdateras kontinuerligt – som var produkten 
befinner sig eller om den renoveras. Lite som om 
våra personliga pass skulle ändras när vi  klipper 
oss eller om vi går upp eller ner i vikt, säger 
 Magnus Nikkarinen.

Utmaningen,  och det som lagförslaget nu 
definierar, är grunderna för hur hanteringen av 
data ska ske för att information och dataflöde 
rörande en produkt ska göras tillgängligt.

– Redan i dag finns mycket digital information 
om en produkt, men ett problem har varit att denna 
information finns lagrad hos enskilda företag och 
att en databas inte har kunnat prata med andra 
databaser. Nu skapas en gemensam standard, säger 
Magnus Nikkarinen, som också förtydligar att man 
fortfarande bara är i början av den här processen:

– Nu finns lagförslaget och det är först om några 
år det blir en tydlig lagstiftning. Vi har en mängd 
frågor som måste lösas, men grundstrukturen 
börjar komma på plats.   

Tre tips till företag om 
 digitalt produktpass

Häng med på tåget
Eftersom det handlar om en lagstiftning blir det en  verklighet 

för alla. Företag som redan nu har digitaliserat sina flöden i 
 produktions- och leveranskedjan är väl förberedda. Har man inte 
påbörjat sin digitaliseringsresa är det läge att börja nu.

Se fördelarna
Digitala produktpass är ett typexempel på hur man kan 

utnyttja digitaliseringens möjligheter och hur det rätt utformat 
kan skapa mervärden som ger ett bättre flöde i leveranskedjan. Man 
 slipper skicka med en massa papper, manualer och annan dokumen-
tation – allt finns varje produkts unika kod. I koden kommer man också 
kunna ha annan information om och var produkten befinner sig under 
transport, uppdateringar om regelförändringar som rör produkten 
eller om produkten renoveras. I koden kommer det även  förväntas 
 finnas konsumentinformation och information till tillsyns- och 
 kontrollmyndigheter.

Framtidssäkra genom att ställa krav på systemleverantörer
Se till att leverantörer som företaget arbetar med för data-

baser också anpassar sig till det nya. Systemet med digitala 
produktpass går ut på att informationen ska vara öppen och kunna 
delas mellan aktörer i stället för att fastna i låsta databaser som inte 
kan kommunicera med andra. 

1

2

3

Magnus  
Nikkarinen
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NYTT OCH NYTTIGT FRÅN TMF
Inblick LÄS TIDNINGEN  

PÅ WEBBEN
www.traomobelforum.se

TMF:s branschchef 
 Cecilia Ask Engström 
om lagförslaget från EU 
som ska göra hållbara 
 produkter till norm.

Den 30 mars offentliggjorde 
EU-kommissionen ett lag-
förslag gällande eko-design 
för hållbara produkter (Sus-
tainable Product Intiative, 
SPI), som utökar nuvarande 
regelverk till att täcka in hela 
produktutbudet. Det innebär 
att det fastställs minimikrav 
inte bara för energieffekti-
vitet utan även cirkularitet 
samt en generell minskning 

av produkters miljö- och 
 klimatavtryck. 

TMF:s branschchef Cecilia 
Ask Engström ser ett lagför-
slag som kommer påverka 
branschen på ett avgörande 
sätt framöver – där möbel-
industrin kan ingå i första 
fasen.

– Ett oerhört viktigt och 
konkret steg på vägen i EU:s 
Gröna Giv (The Green Deal) 
är att kommission nu har 
presenterat sitt förslag på 
reglering, som påverkar alla 
tillverkare av produkter. Vi 
måste alla bidra och ställa 
om till en hållbar produktion 
och TMF arbetar tillsam-
mans med organisationen 
för Europas möbelindustri 
(EFIC) kring regleringen 
av Eco-design för hållbara 
produkter.

– Vi ser att förslaget får 

en betydande, långtgående 
påverkan på hur vi till-
verka produkter och cir-
kulerar material, fortsätter 
 Cecilia Ask Engström. Det 
är dock viktigt att den fort-
satta utformningen görs i nära 
 dialog med industrin så att det 
blir möjligt att implementera 
den för alla olika sorters företag.

De produktkategorier som 
ska ingå i första fasen utses 
i slutet av 2022. Möbler 
och madrasser identifieras 
dock redan nu som lämp-
liga kandidater av EU-kom-
missionen – baserat på en 
konsekvensanalys. 

EU-kommissionens lag-
förslag diskuteras på EFIC-
evenemanget The Furniture 
Day den 19 maj.
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”Ett viktigt och konkret steg på vägen”

”Vi ser att förslaget får en 
 betydande, långtgående  påverkan 
på hur vi tillverka  produkter och 
cirkulerar material”

MÄSSAN FÖR FRAMTIDENS 
TRÄINDUSTRI
30 AUG–1 SEPT 2022
tradagars.se

Upplev Trädagars!  Landets starkaste 
leverantörer öppnar igen portarna under 
tre späckade mässdagar. Här visas och 
diskuteras innovationer och framtidens 
effektivaste produktionslösningar, och här 
knyts nya kontakter och samarbeten.
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PÅ GÅNG 1 TMF:s årsmöte 2022 
STOCKHOLM, 4 MAJ

Uppstart av TMF:s  
hållbarhetsnätverk
TRÄCENTRUM I NÄSSJÖ  
(DIGITALT), 31 MAJ3Trähusdagarna

JÖNKÖPING, 1718 MAJ2
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Onsdagen den 6 april röstade 
en stor majoritet i riksdagen för 
den lagda propositionen om att 
 återinföra den grundläggande 
högskolebehörigheten. ”Tio 
års påverkansarbete har gett 
 utdelning” säger TMF:s kompe-
tensförsörjningsexpert Henrik 
Smedmark i en kommentar.

– Riksdagen beslut om att återin-
föra högskolebehörighet på gymna-
siets yrkesprogram innebär att elever 
på progammet får högskolebehörighet 
utan att välja extra kurser.  Eftersom 
detta har varit något som fått elever, 
föräldrar och andra att tveka inför 
yrkesprogram ser vi beslutet som 

 viktigt för att öka yrkesprogrammens 
 attraktivitet. Gymnasial yrkeskompe-
tens är väldigt viktigt för våra med-
lemsföretags kompetensförsörjning. 
I mer än hälften av rekryteringarna är 
det den bakgrund som önskas.

– Redan ett år efter införandet 
 nuvarande skollag, 2011, uppmärk-
sammade TMF att både söktryck och 
 förkunskaper sjönk på de utbildningar 
som är viktiga för våra företag. Det 
blev startskottet för en påverkans-
insats där vi samverkade med övrig 
industri och med tiden hela Svenskt 
Näringsliv och i onsdags gav tio års 
påverkansarbete utdelning. 

”Tio års påverkansarbete  
har gett utdelning”
Högskolebehörigheten återinförs på yrkesprogrammen

För 22:a året i rad stundar 
 Trähusdagarna – evenemang-
et för branschens inköpare, 
 tekniker, leverantörer och entre-
prenörer som även har en utstäl-
lardel. Bland många intressanta pro-
grampunkter 2022 finns bland annat 
”Fler kvinnor på bygget”.

– Det är jätteroligt att Trähusdagarna 
växt till en sådan årlig institution, säger 
Anders Rosenkilde, chef för  teknisk 
utveckling på TMF. Och  framförallt har vi 
lyckats skapa ett event för trähusbran-
schen där man kan nätverka och skaf-
fa sig kunskap kring branschrelaterad 
forskning och produktutveckling samt 
aktuella  frågor såsom byggregler och 
energikrav.

Program
Dag 1  17 maj  huvudteman
• Inledning av Joakim Henriksson, ordf. 
TMFTrähus, vd OBOS Sverige
• Inspirationsföredrag: Fler kvinnor på 
bygget
• Utställarsprint
• Klimateffektivt träbyggande
• Effektiv industriell produktion

Dag 2  18 maj  huvudteman
• Regelverk i förändring 
• Nya utmaningar
• Fukt i praktiken

Arrangörer: Trä- och Möbelföretagen, TMF, 
och RISE samverkar i teknik- och regel-
verksfrågor samt kompetensutveckling. 
Det är 22:a året i rad som det anordnas 
temadagar om produkter,  system, regel-
verk m.m. för trähusbranschen. Sedan 
2014 är även Vinnväxt-miljön  
Smart Housing Småland medarrangör. 

Trähusdagarna 2022
– uppskjutet för att kunna 
träffas  fysiskt
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NYTT OCH NYTTIGT FRÅN TMF
Inblick

Efter ännu ett pandemiår  håller 
branscherna inom trä- och 
möbelindustrin  ställningarna 
med genomgående positiva 
siffror för 2021. 

Det gäller det industriella trähus-
byggandet, såväl småhus som fler-
bostadshus, bygginredning samt 
möbelsidan. Svensk möbelexport 
 landar på en ökning med 7 procent och 
en fortsatt stark position på inter-
nationella marknader. Samtidigt 
 utmanas möbelexporten av en tillta-
gande import.

– Sedan 2015 har importen av  möbler 
överstigit exporten och gapet har 
växt sig allt större för varje år. 2021 tog 
importen ytterligare fart och  ökade 
med hela 17 procent jämfört med 
exportökningen på 7 procent. Det är en 
negativ handelsbalans som givetvis är 
illavarslande, säger Linda Löf, projekt-
ledare för möbler inom TMF branschut-
veckling.

– Gällande fjolårets siffror ser vi 
bland annat att importen av kontors-
möbler från Kina har exploderat,  vilket 
till största delen lär bero på att privat-
personer har köpt möbler till sina 
 hemmakontor. Men även marknaden 
för offentlig miljö känner av den öka-
de importen – inte minst från Baltikum 
och Polen.

– Samtidigt ser vi positiva  tendenser 
för 2021 där såväl möbelproduktion 
som möbelexport vänt kurvorna så att 
de pekar uppåt igen. 

Från den 1 april är Jakob Mouginot 
TMF:s nya förhandlare/arbets-
rättsjurist, med placering i Stock-
holm. Han kommer närmast från 
en tjänst som jurist och förhand-
lare på Sveriges ingenjörer.

Berätta lite om din bakgrund.
– Jag föddes i Sollefteå i början av 

90-talet där jag var bosatt till dess att 
min familj ungefär tio år senare flyttade 
till Lund. 2011 gick flyttlasset vidare till 
Uppsala där jag studerade juristpro-
grammet och senare fördjupade mig i 
arbetsrätt, efter att ha fått upp ögonen 
för rättsområdet via ett extrajobb på 
Vårdförbundets medlemsjour vid sidan 
av juridikstudierna. Efter examen 2015 
har jag arbetat som rådgivare på Han-
delsanställdas Förbund, därefter som 
förhandlare på Akademikerförbundet 
SSR och senast som förhandlare på Sve-
riges Ingenjörer.
Varför blev det juridik?

– Jag har ett stort intresse för historia, 
människor, politik och samhällsfrågor, 
vilket – i kombination med en förhopp-
ning om att på något vis bidra till en 
bättre värld – fick mig att välja juristpro-
grammet. Från början var det långt ifrån 
självklart att jag skulle fördjupa mig 
inom just arbetsrätt men jag insåg efter 
hand att området berörde och samman-
förde flera av mina intressen. Hade jag 
inte valt juridik hade det troligtvis blivit 
statsvetenskap eller ekonomi.
Mouginot låter som om du har franskt 
påbrå, stämmer det?

– Namnet är franskt och härstam-

mar från släktingar på min pappas sida 
men mina förfäder kom till Sverige 
redan i början av 1800-talet, så tyvärr 
finns ingen koppling i närtid. Jag har 
dock vissa frankofila intressen och har 
– utöver studier under högstadiet och 
gymnasiet – också tillbringat en termin 
i Aix-en-Provence. Jag måste dock mot-
villigt erkänna att min franska i dagslä-
get lämnar en del att önska ...
Och – vem är Jakob Mouginot om du 
skulle beskriva dig själv?

– En eftertänksam, kunskaps-
törstande, nyfiken och social person som 
på fritiden gärna lagar och äter god mat, 
letar rariteter i skivbutiker, läser, åker 
skidor eller upptäcker nya resmål. 

Nye förhandlaren Jakob Mouginot 
letar gärna rariteter i skivbutikenTMF i siffror & TMF:s 

 marknadsrapport 1 2022: 
Utmanad 
 möbelexport samt 
 stabilt industriellt 
 trähusbyggande

Uppstart för TMF:s hållbarhetsnätverk!

Den 31 maj är det dags för TMF:s 
hållbarhetsnätverks första träff. 
Alla medlemsföretag är välkomna 
där huvudsakliga målgruppen är 
hållbarhetsansvariga, vd:ar och/
eller produktutvecklare. Temat 
vid första träffen är hållbar trärå-
vara och ansvarsfullt skogsbruk

Trä och det svenska skogsbruket har 

på senare tid varit i blickfånget där  vissa 
 parter har ifrågasatt hur skogen brukas 
och hur man kan säkra biologisk  mångfald. 
Dessutom finns flera politiska initiativ som 
kan kräva radikalt minskad avverkning 
vilket riskerar höjda virkespriser. Vi går 
genom status, bjuder in intressanta tala-
re och förmedlar grundläggande  fakta i 
skogsfrågan. >> Läs mer på tmf.se
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Genom finansiering från Till-
växtverket, Svenska Institutet/
Swedish Design Movement samt 
regionerna Skåne, Västra Göta-
land, Kronoberg och Jönköping 
har nu ytterligare aktiviteter i den 
långsiktiga exportsatsningen för 
svensk möbelindustri säkrats. 

Det handlar om resor till två 
utvalda marknader: London och Köln. 
Londonresan sker i september – i 
samband med London Design Festival 
– medan resan till Köln i oktober 
sammanfaller med den viktiga mässan 
Orgatec.

– Många i möbelindustrin 
har två tuffa år bakom sig, men 
uttrycker samtidigt ett driv och en 
önskan om att stärka sin position 
i utlandet och att öka sin export. 
Det finns ett uppdämt behov av 
att träffa potentiella kunder och 
partners och vi vill därför under 2022 
skapa möjlighet till det, säger Linda Löf, 
projektledare för exportsatsningen samt 
möbler inom TMF Branschutveckling.

Tolv personer följer med på 
respektive resa och de kommeräven 
att erbjudas möten med framgångsrika 
svenska företag samt matchmaking med 
möjliga  samarbetspartners och kunder.

● Första resan går till London den 
20–22 september, samtidigt som 
London Design Festival pågår - ett 
återkommande event som lockar 
cirka 600 000 besökare från 75 
länder. Festivalen består av mer än 
200 utställningar, installationer och 
workshops och pågår i hela staden.

● Den andra resan går till Köln den 25–27 
oktober, samtidigt som mässan Orgatec 
som arrangeras vartannat år med fokus 
på leverantörer av möbler för kontor och 
offentlig miljö. Mässan lockar cirka 750 

utställare och 60 000 besökare 
från 140 länder, däribland ett 
30-tal svenska utställare. P.g.a. 
pandemin ställdes den in 2020.

– Att kunna kombinera det 
nyligen uppstartade arbetet i 
ett exportnätverk med fysiska 
aktiviteter på plats för två 

av de viktigaste exportmarknaderna 
för svensk möbelindustri, tar den 
långsiktiga satsningen för branschen till 
nästa nivå, menar Linda Löf. 

– De möten som de deltagande 
företagen får möjlighet att 
genomföra – med potentiella 
samarbetspartners/agenter och 
kunder i form av interiörarkitekter och 

inköpsorganisationer – ska skräddarsys 
för att göra dem så relevanta som 
möjligt.

I den långsiktiga exportsatsning som 
inleddes 2021 har TMF tidigare använt 
medel från Tillväxtverket och de fyra 
regionerna till att ta fram omfattande 
analyser av fyra viktiga exportmarkna-
der – Storbritannien, Frankrike, Tyskland 
respektive USA – i ett samarbete med 
Business Sweden. Analyserna presentera-
des på webbinarier i oktober 2021 – paral-
lellt med att företagen erbjöds individuell 
exportcoachning hos Business Sweden.

Målsättningen är att hjälpa företagen att 
prioritera och fokusera sina exportsats-
ningar där långsiktighet och uthållighet är 
avgörande komponenter för att nå resultat.

Under kommande år planeras kom-
pletterande projekt, aktiviteter och 
möten för företagen – allt i syfte att öka 
svensk export av möbler och inredning.

Intresset för TMF:s exportsatsning 
har varit stort så här långt. Ett 30-tal 
företag deltog i respektive webbinarium 
där analyserna presenterades i oktober – 
och TMF har under januari 2022 startat 
upp ett exportnätverk för möbelföreta-
gen, som 35 personer redan har anmält 
sig. 

Linda Löf

TMF erbjuder resor till London och Köln 
– med skräddarsydda möten för att utveckla din export
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Som projektledare för 
bygginredning på TMF 
 branschutveckling har 
Martina Hallgren ett 
alldeles speciellt ansvar 
för 40 dörrtillverkare, lika 
många fönstertillverkare, 
30 trappföretag samt 20 
trägolvsföretag. Att före
tagen ofta är konkurrenter 
brukar inte vara något större 
problem. ”Det handlar om 
att driva branschneutrala 
frågor som är viktiga för alla 
och att verka för att skapa 
förutsättningar så att pro
duktionen kan finnas kvar i 
Sverige”, förklarar Martina 
Hallgren.

TEXT: SÖREN KARLSSON

Martina poängterar att 
hållbarhet och miljöhänsyn 
numera genomsyrar i stort 
sett all verksamhet. Kraven 
på att redovisa produkternas 
klimatavtryck är en del av 
företagens vardag.

– Det är många pålagor 
och mycket att hålla reda på, 

men jag tycker att företagen 
börjar bli riktigt duktiga, säger 
Martina Hallgren. 

En avgörande nyckel i 
sammanhanget är att i håll-
barhetsarbetet gå från en lin-
jär till en cirkulär värdekedja. 
Behovet av spår barhet står i 
centrum.  

Martina Hallgren ansvarar 
även för TMF:s produktions-
nätverk där ett 40-tal företag 
från olika delbranscher ingår.

– Vi vänder oss i första hand 
till produktionschefer och 
andra personer som praktiskt 
arbetar med pro duktions-
frågor. Det här är ett forum för 
att dela erfarenheter och göra 
gemensamma studie besök. 
Mycket kretsar kring automa-
tion och hur TMF-företagen 
ska kunna effektiviseras den 
vägen.

Detta nätverk har också 
en koppling till en digital 
produktionsdag som ordnas 
en gång varje år.

Martina Hallgren anställ-

des som arbets miljöexpert på 
TMF 2009. Sex år senare bör-
jade hon som projektledare 
för branschutveckling. 

Hon är civilingenjör från 
maskintekniklinjen på Chal-
mers, med produktionsteknik 
som specialinriktning, något 
som ligger väl i linje med hen-
nes arbete idag. Det första 
jobbet efter examen fick Mar-
tina Hallgren på ett litet före-
tag i Göteborg.

– Där var en tung uppgift 
för mig att söka EU-bidrag, 
berättar hon.

Arbetsmiljöverket blev 
hennes nästa arbetsgivare, 
men rollen som sträng 
arbetsmiljöinspektör kändes 
främmande för henne. 

– Min företrädare var en 
övernitisk person. Jag passade 
inte in i det systemet utan ville 
hellre hjälpa företagen att bli 
bättre. Hur som helst har jag 
haft nytta av erfarenheterna 
när jag sedan kom till TMF, 
konstaterar hon. 

För hennes personliga 
utveckling betyder den 
4-åriga hunden Charlie, en 
Australian Shepherd, väldigt 
mycket. 

– Charlie lär mig massor 
om mig själv. Han är oförvans-
kat glad och det är en glädje 
som smittar. Dessutom blir 
det två timmars motion i skog 
och mark varje dag, betonar 
Martina Hallgren. 

Hon är  ordförande i bostads-
rättsföreningen i Älta söder 
om Stockholm, ett upp-
drag som är ”lärorikt men 
innebär mycket jobb”. Ett 
stort intresse är yoga. Mar-
tina Hallgren är utbildad 
yogalärare. 

För att få visst utlopp för 
sin konstnärliga begåvning 
svarar hon för den grafiska 
formgivningen av en tidskrift 
från SAMS, Sveriges Arbets-
miljöspecialister. Faktum är 
att ambitionerna sträcker sig 
lite längre än så. 

– Anlagen verkar finnas i 
släkten. Min farfar och hans 
fyra bröder var konstnärer 
allesammans. Här har jag 
kanske något att jobba 
vidare på. Drömmen är en 
egen ateljé, avslöjar Martina 
 Hallgren. 

 MARTINA HALLGREN  

Projektledare  
branschutveckling på 
TMF – bygginredning 
(dörrar, fönster, trappor 
samt trägolv)

Började på TMF: 2009

Bakgrund: Civilingenjör 
och arbetsmiljöinspektör 
på Arbetsmiljöverket

Vilka tre kända perso
ner skulle du vilja ha som 
sällskap på en tågresa?  

Dalai Lama, Paolo Coelho 
och Tamara Levitt 

Den förra arbetsmiljöexperten 
projektleder nu drygt 100 företag

Medarbetaren Martina Hallgren
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Ta chansen att synas på världens ledande 
mötesplats för skandinavisk design
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     HECO-tekniker kombinerade i      enda skruv!3 1

Optimal fixering genom  
anpassning av gäng- 

stigningen till skruvens längd

Mekanisk fastsättning av 
skruven på bitsen

Helgängad skruv som drar ihop 
komponenter utan mellanrum 

och förspänning

HECO-TOPIX-plus
Träskruven med tekniska fördelar!

Heco Nordiska AB, order@heco.se, 0370-375100

Läs mer på www.heco.se
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MARIA ÄR  
EXPERT PÅ  

EXPORT
Längtan efter att resa drev henne först till hotellvärlden.

Nu ingår Maria Lehmann i den svenska möbelbranschens stora 
 exportsatsning. ”Att träffa människor från andra kulturer och andra 

miljöer har varit en drivkraft genom hela min yrkesbana”, berättar 
 Maria som leder TMF:s nystartade exportnätverk.

TEXT HÅKAN LÖVSTRÖM FOTO MLEXPORT

N
är Maria Lehmann pluggat klart 
till civilekonom i Uppsala i slutet 
av 1980-talet fanns inga tankar på 
möbelbranschen. Hon ville resa ut 
i världen, träffa nya människor och 
möta nya kulturer. Maria fick jobb 

på en amerikansk hotellkedja och drömmarna slog in.
I början av 90-talet kom den första kontakten med 

möbelbranschen. Med man och två små barn hade hon 
bosatt sig i skånska Åhus.

– Jag hade egentligen ställt in mig på hotell igen. 
Men min man reste en del också. Jag fick tänka 
om och kontaktade Blå Station utan att veta om de 
behövde någon personal. Så småningom ringde de 
och sa att en av ägarna skulle vara mammaledig, berät-
tar Maria Lehmann som då inte hade erfarenhet av 
möbelbranschen.

Från början var det inte heller klart att det var just 
export som skulle bli Marias huvudsyssla. Hon 
hade hand om olika uppgifter, som att katalogisera 
ritningarna till olika möbler. Men hon blev också tidigt 
involverad i de satsningar på olika möbelmässor som 
Blå Station var förhållandevis tidiga med.

Det blev så småningom Maria Lehmanns ansvar att 
ta hand om den växande exporten.

– Vi skulle bygga upp ett agentnät. På den tiden fanns 
en tidningen MD, längst bak i den kunde man hitta 
annonser från agenter som önskade nya möbelföretag att 
representera. Man kunde också själv ha en liten blänkare 
och jag tror vi satte in en annons där. Vi körde en runda 
på sju-åtta besök innan vi hittade en bra person som 
blev företagets agent i Tyskland under många år.

Den största utmaningen för små företag är ofta att 
det kostar väldigt mycket att satsa på export.

– Men, så här många år senare, kan man se att 
flera av de företag som tidigt vågade satsa hårt 
trots att exporten då bara stod för 10–15 procent av 
omsättningen i dag är stora exportörer. För att kunna 
ställa ut i både Milano, Stockholm, Köln och London 
byggde vi till exempel mycket av mäss montrarna 

Profilen



Profilen

själva och kunde på så sätt hålla nere kostnaderna, 
berättar Maria.

Att vara ute och träffa människor från andra kul-
turer och andra miljöer har varit Maria Lehmanns 
drivkraft genom hela yrkeslivet. Att skapa egna 
relationer, men även att etablera relationer mellan 
andra människor.

Efter tolv år på Blå Station ville Maria prova på 
att jobba på ett större företag med större  resurser. 
Kinnarps hade just köpt Skandiform och en 
 position blev ledig.

Hon blev så småningom försäljnings- och 
marknadschef.

– På Skandiform var jag mer mentor och boll-
plank när det gällde export eftersom vi hade en 
person anställd som exportsäljare ute på fältet. 
Det är också spännande att få andra människor att 
utvecklas, förklarar Maria.

För att vara bra säljare gäller det att skapa rela-
tioner och att folk litar på dig. När det gäller just 
exportmarkanden menar Maria Lehmann att hen-
nes erfarenheter är att relationer är ännu viktigare 
när det gäller en exportkund.

– Se till att första affären går helt klockrent: att 
man levererar på tiden man satt, har rätt priser, att 
man återkommer som man sagt. Gör man så i för-
sta affären med en kund så har man igen det i res-
ten av relationen. Skapar du ett första bra intryck 
så har man råd att missa lite senare, förklarar 
Maria Lehmann.

– Det här kan vara ännu viktigare i export. Man 
har inte kontakt med exportkunderna lika ofta. Det 
geografiska avståndet är också längre. Dessutom 
är det ofta så att om man har problem på något sätt 
med exempelvis en leverans så kanske en svensk 
kund drabbas av samma sorts problem från andra 
leverantörer och har då större förståelse.

Ett annat råd från Maria när det gäller att lyckas 
på en exportmarknad är att försöka hitta gemen-
samma intressen och bygga en personlig relation. 
Det där som kan få samtalen att handla om annat 
än sälj.

– Nu råkar jag vara lite fotbollsintresserad och 
det hjälpte i relationen med en agent i Holland. 
Flera år efter att jag slutat jobba på Blå Station så 
var Sverige i ett EM eller något och Sverige spelade 
mot Holland och vi hade ändå sms-kontakt.

2018 slutade Maria Lehmann på Skandiform och 
startade en egen konsultverksamhet för att hjälpa 
företag med exportfrågor. Under perioden 2014–
2018 satt Maria med i TMF:s möbelstyrgrupp.
– Nu i höstas blev jag kontaktad av TMF igen. 
De frågade om jag ville leda ett exportnätverk 

för medlemsföretag inom TMF. Ett jätteroligt 
uppdrag.

Nätverket hade ett första uppstartsmöte digitalt i 
januari och nästa möte sker under våren. 

Där bestämdes inriktningen för nätverket.
– Det var tre saker som stack ut. Det första var 

en fråga kring vilken betydelse varumärket har för 
exportförsäljning.

Det andra var att få hjälp med att hitta konkreta 
samarbetspartners i olika länder. Det tredje var att 
få träffas och utbyta erfarenheter.

– Hela tanken är att ge och ta. Det ska vara 
intressant både för de som redan är ute på export 
och för de som ännu inte kommit igång. Det ska ske 
ett utbyte. Alla ska få med sig något nyttigt, menar 
Maria Lehmann. 

 MARIA LEHMANN 

TITEL: Civilekonom 
Marknadsföring

ÅLDER: 60 år

BOR: Åhus

FRITID: Resor är 
stort. Vi har gjort 
 flera vandringsresor.

Colombia var vår 
senaste långresa.

Läser mycket. låg-
mälda romaner och 
biografier med digert 
persongalleri.

TMF:S EXPORTNÄTVERK

Hur kan man lösa logistiken till USA? Hur når jag contract-marknaden i 
 Tyskland på bästa sätt? Detta är  exempel på  frågor som kan diskuteras i TMF:s 
 medlemsexklusiva exportnätverk för möbler.  Nätverket är nästa led i den lång-
siktiga exportsatsning som TMF gör för möbel- och inredningsindustrin.
Upplägg: Fysiska träffar och  digitala möten – helt kostnadsfritt.  Ungefär var 
3–4:e månad. Fokus är på fyra utvalda marknader; Storbritannien, Frankrike, 
Tyskland och USA. >> tmf.se/exportnatverket

Maria Lehmann 
var tidigare för

säljnings och 
marknadschef på 

Skandiform, här 
deras stol Deli.
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VÄLKOMMEN TILL
Nordens största mötesplats 

för industriell träbearbetning 
och samhällsbyggande i trä

SÅGVERK OCH 
TRÄBEARBETNING

Teknikscenen med fokus  
på de smartaste lösningarna  

- både inom produktion och verktyg

INTERIÖR OCH  
SNICKERIER

Wood-Fusion-scenen med fokus 
på framtidens interiör, snickeri, 

beslag och möbelindustri.

ARKITEKTUR OCH 
SAMHÄLLSBYGGNAD

Bygga i trä-scenen med fokus på 
design, byggnad och konstruktion i 

ett flexibelt och klimatsmart material

200+ UTSTÄLLARE 7000+ KOLLEGOR50+ SEMINARIER

Läs mer och 
registrera dig på 
traochteknik.se



 

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

POSTTIDNING B

AVS: Trä och Möbelföretagen
Box 55 525
102 04 STOCKHOLM


