
Matti Klenell  
om de nya  
national-
klenoderna
SIDAN 6

FÖR DIG SOM VILL UTVECKLAS
NR 1 • FEBRUARI 2019 • TEMA: MÖBLER, INREDNING, DESIGN

GLOBAL 
MÅLBILD

För trä- och möbelindustrin är Agenda 2030 
vägen mot en mer hållbar värld SIDAN 11

PROFILEN 

Henry Jarlsson 
– en långsiktig 

lösning för 
Kinnarps

SIDAN 25

Rapporten 
talar för  
fler trähus
SIDAN 8



Tel: 0471 466 00   |   info@eventus.se  |  www.eventus.se

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.
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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

12 Agenda med målsinne  
Med Agenda 2030 har FN:s medlems-

länder tagit ett omfattande grepp på de 
 globala målen för hållbarhet. TMF och 
 branschen är redo att anta utmaningen.

4 Aktuellt  Nyheter från 
branschen.

6 Aktuellt  Här är historien 
bakom tre möbler som 
nyproducerats för 
Nationalmuseum.

7 Hallå där  Vi möter Sveriges 
första riksarkitekt.

17 Checklista  Nya lagar och 
förordningar som berör 
arbetsmarknaden har 

 nyligen trätt i kraft.
18 Insikt  Vi blickar fram emot 

årets Stockholm Furniture & 
Light Fair samt Trähusdagar 
och berättar om hur TMF 

bidrar med ny träkompetens i 
forskarvärlden.

25 Profilen  Henry Jarlsson 
var 30 år när han tog över 
som vd för Kinnarps 1973. 
Som styrelseordförande 
är han fortfarande aktiv i 
familjeföretaget.

8 Uppåt för trähusen
Rapporten ”Industriellt byggande i trä  

– nuläge och prognos mot 2025”  förutspår att 
hälften av alla flerbostadshus i Sverige kan  
byggas i trä redan år 2025.
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Nyhet  I samband med FN:s klimat
möte COP24 i polska Katowice i början 
av december visades de fem finalis
terna i den nordiska designtävlingen 
Sustainable Chairs upp i den nordis
ka paviljongen. Det var första gången 
som form och design tog plats på FN:s 
klimatmöten. 
Slutlig vinnare – i kamp med bland 
annat Sveriges stol Petite (David Erics-
son för Gärsnäs, se bild) – blev The 
Coastal Furniture av Nikolaj Thrane 
för TangForm, från Danmark. Det var 
klimatmötets deltagare som röstade 
fram den mest klimatsmarta stolen.

Den svenska stolen Petite röstades 
fram bland tio svenska finalisterna i 
oktober, och i motiveringen lyftes bl 
a resurssnålheten fram, och att det är 
en ”miljömässigt och estetiskt långsik-
tigt hållbar stol, som håller minst lika 
lång tid som det tar för ett träd att växa 
upp. Den är skapad av en ung formgivare 
med framtiden för sig, och har redan gett 
avtryck i sin samtid.”

Den vinnande danska stolen kommer 
nu att visas på det danska designgalle-
riet Werck under ett år samt användas 
i Nordiska ministerrådets hållbarhets-
kommunikation.

Dansk vinnare i Sustainable ChairsREDAKTÖREN

En hållbar
agenda

K reativitet är troligen en av de 
viktigaste egenskaperna hos 
en företagare. Ur kreativite-
ten föds affärsidéer, produkter, 

tillverkningslösningar och mycket annat 
som gör att företag kan startas, utvecklas 
och leva vidare. Och när även hållbarhet i 
alla dess former läggs till ekvationen ver-
kar det som om dessa kreatörer tänder till 
lite extra. Som om en ännu tydligare ram 
av förutsättningar triggar i gång tankarna. 
Man skaffar sig koll på alternativa lös-
ningar för material, transporter och pro-
duktion och gör hållbarhetsarbetet till en 
möjlighet i den dagliga verksamheten.

Företag inom trä- och möbelbranschen 
verkar ha haft extra lätt att anamma håll-
bara affärsmodeller och står därför väl 

förberedda när nu 
Agenda 2030 ru llar 
i gång på allvar. De 
17 globala mål och 
169 delmål som 
FN:s medlemslän-
der åtagit sig att 
leva upp till innebär 
i vissa fall att helt 
nya affärsmodeller 
måste till, och i vårt 
reportage som bör-

jar på sidan 8 visar det sig att flera företag 
redan arbetar med frågorna sedan en tid 
tillbaka. De företag som ännu inte kommit 
i gång med agendans frågor kan räkna med 
bra stöd från TMF – den branschorgani-
sation som i dagsläget ser ut att ha den 
tydligaste planen för hur de ska bistå sina 
medlemmar i det viktiga agendaarbetet.

Hållbarhet är också en viktig fråga för 
Sveriges första riksarkitekt, Helena Bjar-
negård, och för Henry Jarlsson, Kinnarps 
legendariske ledare. Läs intervjuer med 
dem på sidorna 7 respektive 25. 

SENASTE NYHETERNA FRÅN BRANSCHENAktuellt

Peder Edvinsson, redaktör

David  Ericsson och 
hans Petitestolar 
för  Gärsnäs.

Den 1 januari fick Offecct AB en ny ansvarig vd vid 
huvudkontoret och produktionen i Tibro  ny t.f. vd 
under rekryteringsprocessen blir Trygve Aasland. 

Kurt Tingdal, grundare av Offecct AB och som 
startade företaget år 1990 tillsammans med design-
chefen Anders Englund, byter nu roll till Senior 
Business Development Manager, med fokus på 
utveckling av Offeccts och Flokks projektförsäljning 
i Skandinavien.

– Det har varit en fantastisk resa och jag ser en 
enormt stor potential för företaget till att ytterligare 
utvecklas och växa tillsammans med våra nya starka 
ägare, säger Kurt Tingdal.

Ny vd till Offecct AB 
- grundaren Kurt Tingdal byter roll efter 28 år
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Nyhet  Styrelsen i Inwido AB 
har utsett Henrik Hjalmars
son till ny vd och koncern
chef. Henrik Hjalmarsson, 
som sedan augusti 2017 
varit affärsområdeschef 
för  SverigeNorge inom 
 Inwido, tillträder tjänsten 
 omgående. Han fortsätter 
också som ansvarig för  
koncernens affärsområde 
Inwido North. 
Henrik Hjalmarsson är född 
1976 och kom till Inwido 
från vd-positionen på Findus 

Nordic, ett uppdrag 
han då haft i drygt tre 
år. Dessförinnan var 
han både kommersiell 
direktör och Supply 
Chain-chef på samma 
företag.

– Jag är väldigt 
stolt och glad 
över förtroen-
det. Inwido är 
ett företag med 
fantastiska 
människor, 
bolag och 

produkter. Jag ser fram  
emot att tillsammans med 
ledningsgruppen och våra  
4 500 medarbetare utveckla 
Inwido mot fortsatt lönsam 
framgång, säger  Henrik 

Hjalmarsson i en 
presskommentar.

Henrik Hjalmarsson 
 sitter sedan 2018 även  
i TMF:s styrelse.

Inwidos tidigare 
vd och koncern-

chef, Håkan 
 Jeppsson, 
avled hastigt, 
 57 år 
 gammal, i 
december 
förra året.

BESÖKARE KOM NÄR DEROME INVIGDE NY HUSFABRIK 
24 november skrevs en ny hållpunkt in i Deromes historia, när koncernens största industri
investering någonsin – den nya husfabriken i Värö, utanför Varberg – invigdes. 

Bye bye, monotony: now infinite variety comes to drawers and pull-outs!  
With attractive designer profiles from Hettich. Differentiating has never  
been as easy! Always another look. Always with stunning effect.  
Always cost-efficient. 

www.hettich.com

Designer profiles for your new varied lineup:
InnoTech Atira drawer system

Henrik Hjalmarsson  
– ny vd och koncernchef för Inwido

Nyhet  PerArne 
 Andersson, tidigare kon
cernchef på  Kinnarps och 
vd på CC Höganäs, blir från 
och med 1 juni 2019 ny vd 
och koncernchef för Sved
bergs. Han efterträder Sofia Axelsson, som 
varit vd sedan 2017.
– Per-Arne Andersson  kommer att fortsätta 
att bygga koncernen och  förstärker  bolagets 
kommersiella  kompetens, säger Anders 
Wassberg,  styrelseordförande i moder-
bolaget Svedbergs i Dalstorp AB. 

Nyhet  Skandiform  möblerade 
OS-studion 2018 – nu under 
vårvintern syns Lammhults 
och SA Möbler i två olika tv- 
studior. För Lammhults del är 
det  soffan respektive fåtöljen 
Cajal som inreder  Vinterstudion 
 medan SA Möbler tar plats i 
TV4 Nyhetsmorgon  respektive 
Sveriges Mästerkock med 
 pallar från A-serien.

Nyhet  Istället för att  lägga 
ned Berg & Berg, som 
 beslutades under hösten, 
överlåter Södra golvfabri-
ken i blekingska Kallinge till 
 Mor-Gerdgruppen.
”Vi är mycket glada över 
vändningen, främst för våra 
medarbetares skull”, säger 
Peter Karlsson, segments-
chef Södra Interiör, i ett 
pressmeddelande.

Lammhults & SA Möbler 
tar plats i tv-rutan

Berg & Berg räddas 
undan nedläggning

Per-Arne Andersson  
gör comeback 

Annika Persson  
ny vd på Hans K
Nyhet  Efter 50 år i möbelbranschen har 
grundaren och ägaren Hans  Karlsson  
på Hans K valt att gå i pension. Han 
 lämnade det operativa uppdraget som  
vd till Annika Persson den 1 oktober. 
Annika Persson har mer än 20 års erfa-
renhet av företagsledning i inrednings-
branschen, där hon verkat i flera bolag. 
Ägarskapet hos familjen Karlsson kvar-
står och i bolaget finns Henrik Karlsson 
och Helena Karlsson kvar i sina operativa 
funktioner.

2 300



”En ny samling” 
Den 13 oktober återinvigdes National-
museum efter fem års renovering och 

ombyggnad. En särskild satsning gäller 
den nya restaurangen där 32 formgivare, 
80 designföremål och 21  producenter är 

representerade i utställningen   
”En ny samling”. Bland de  möbelföretag 

som syns med sin design och  nyritade 
möbler finns Swedese, Offecct, 

 Källemo, Gärsnäs, Massproductions, 
Fogia och Edsbyn.

”En ny samling” är producerad av 
Stockholm Furniture & Light Fair  

i samarbete med  Sveriges  
Arkitekter och TMF.

Aktuellt
Nationalmuseums 

nya klenoder

1  Arc Stool 
Tillverkad av Edsbyn och formgiven av 
Jens Fager:
”I Jens pall för Edsbyn finns kopplingar till 
företagets arv som pinnstolstillverkare 
som redan på skisstadiet kändes väldigt 
sympatiskt. Den ser så enkel ut men är ändå 
skön att sitta på och har blivit en favorit att 
sitta på. Även om jag ogillar ordet tidlös så 
är det precis vad Jens Fager har uppnått 
med den här uppdaterade pinnstolen”

3   Draft  
Formgivet av Massproductions.

”Massproductions blev kontaktade rätt 
sent i processen men vi visste att vi ville ha 
dem med bland producenterna. Dock hade 
vi inte rätt projekt för dem att ta tag i. När vi 
slutligen hittade ett uppdrag som passade 
blev det bråttom att få fram ett kafébord. 
Bordet är inspirerat av gamla arkitektbord. 
Det här bordets lite strama formspråk 
balanserar upp andra möbler runt omkring 
som då får utrymme att ’skrika’ mer.”

2   Botero 
Tillverkad av Källemo och formgiven av 
Peter Andersson och Matti Klenell.
”Det var sommaren 2015 som vi fick uppdra-
get med utställningen och inredningen på 
Nationalmuseum. Jag hade tidigare arbetat 
mycket med Peter Andersson och vi kom i 
det här projektet att arbeta fram men stol 
tillsammans. Formen på Botero är klassisk 
med rötter från antiken, men vi har hittat 
en del nya detaljer. De diagonala sömmarna 
över ryggstödet ger möbeln både rörelse 
och modernitet.”  

Under Stockholm Furniture & Light Fair (5–9 februari) visas designföremål och 
möbler från Nationalmuseets nya restaurang i en utställning. TMF:s medlemmar 

finns bakom flera designprodukter. Den här satsningen på ny svensk form är en av de 
största sedan Stockholms stadshus byggdes 1928. Formgivaren Matti Klenell 

har varit med och satt samman den omfattande utställningen, här berättar han 
om bakgrunden till tre av möblerna.  TEXT HÅKAN LÖVSTRÖM
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HELENA BJARNEGÅRD

GÖR: Landskapsarkitekt 
utbildad vid SLU Ultuna 
och SLU Alnarp.  Arbetade 
2009 till 2018 som stads-
trädgårdsmästare i 
 Göteborg och dessför-
innan på White arkitekters 
stadsplanerings/land-
skapsavdelning i Göteborg

AKTUELL: Nytillträdd 
 riksarkitekt på Boverket, 
Sveriges första på posten.

V
ilken är din roll 
som riksarkitekt?

– 2017 gav 
 riksdagen Bover-

ket ansvaret för det nationella 
arkitekturarbetet, som handlar 
om att skapa goda och hållbara 
livsmiljöer i Sverige. Boverket 
har rekryterat ett 50-tal med-
arbetare för att bland annat 
lösa uppdraget. I praktiken blir 
jag spindeln i ett stort kontakt-
nät där Boverket samordnar 
det nationella arbetet.
Vilka är dina viktigaste 
arbetsuppgifter nu i början?

– Vi kommer att ha fokus på 
att nå ut med målet om arki-
tektur och gestaltad livsmiljö 
och inleda en dialog med kom-
muner och regioner i första 
hand. Därför är det viktigt att 
vi snabbt får ta del av hur man 
ser på sina utmaningar och 
vilka problem som man vill ha 
hjälp med att lösa. Den stora 
utmaningen är att få ihop hel-
hetsperspektivet, i dag jobbar 
många kommuner i stuprör, 
där delarna inte kommunice-
rar med varandra.
Undersökningar visar att en 
majoritet av svenskarna vill 
bo i småhus. Hur ska man 
möta deras önskan?

– Byggande handlar om 
människors behov, och vad 
man bygger är kort sagt kom-
munernas ansvar, allt enligt 
kommunallagen. Det vi kan 

göra för att hjälpa kommu-
nerna är bland annat att förse 
dem med olika verktyg för 
planering och visa på goda 
exempel. Den stora trenden 
har ju annars varit att få fram 
bostäder i storstäderna, nära 
den befintliga infrastrukturen. 
Det finns många fördelar med 
denna form av stadsutveck-
ling, men även utmaningar. 
Det är även stora skillnader i 
kommunernas hantering av 
marktilldelning, vilket enligt 
branschen hämmar industri
ellt småhusbyggande. Vad 
kan man göra för att skapa 
mer enhetliga processer?

– Det är en viktig synpunkt, 
särskilt som vi befinner oss i ett 
läge där vi nu samlar in åsikter 
från marknadens aktörer.  
I stället för enhetlighet tror jag 
dock att vi behöver testa nytt 
och våga prova nya vägar för 
att vässa verktygen i syfte att 
få fram bättre kvalitet på det vi 
bygger. Nu har det till exempel  
blivit vanligare med mark-
anvisningstävlingar, vilket ger 
aktörerna större frihet  
att komma med förslag som 
lyfter fram olika typer av kva-
liteter, och där kraven kan väs-
sas mer än i detaljplanen. Det 
är viktigt att främja utveck-
ling, så att kommunerna 
vågar testa nytt och vi 
får fler och bättre 
bostäder. 

Hallå där!

”Uppdraget är  
oerhört långsiktigt”

Allt fler talar om en inbrom
sande konjunktur  
och lägre byggnadstakt.  
Hur påverkar det kommuner
nas planer?  

– Det är oklart, men som 
vanligt finns möjligheter i 
alla konjunkturlägen. Ur 
ett offentligt perspektiv 
är man ju inte lika kon-
junkturkänslig och kan 
till exempel utnyttja en 
nedgång för att satsa 
mer på långsiktiga 
projekt med hög kvali-
tet. Vårt eget uppdrag 
för svensk arkitektur 
är oerhört långsik-
tigt och ska klara 
både upp- och 
nedgångar.

Helena Bjarnegård är sedan årsskiftet 
 Sveriges första riksarkitekt. I hennes 
 uppdrag ingår bland annat att vara ett 
stöd till kommunerna i frågor som rör 
 gestaltning och hållbarhet.   
TEXT PETER WILLEBRAND  FOTO CHARLOTTE NILSSON
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A
tt bygga hus i trä 
känns kanske som 
den naturligaste sak 
i världen, men under 
större delen av 1900-
talet var det förbjudet 

att uppföra trähus högre än två våningar 
i Sverige. Förbudet kom i slutet av 1800-
talet efter att flera stora stadsbränder 
drabbat landet och hävdes först 1994, då 
hade en stor kunskapslucka uppstått.

Sedan dess har det hänt en hel del. 
Nya produktionstekniker, byggsätt och 
 material har skapat nya möjligheter 
och i dag är träet en konkurrent till den 
 tidigare så populära betongen och stål-
konstruktionerna. Inte nog med att det 
industriella byggandet ger fördelar när 
det kommer till pris, kvalitet och kapa-
citet – den som väljer att bygga i trä gör 
dessutom miljön en tjänst.

Ett av företagensom satsar på 
 industriellt byggda flerbostadshus med 
trästomme är Eksjöhus. Eksjöhus ingår 
i koncernen Lindholmsgruppen och har 
historiskt sett jobbat med småhus. För 
tre år sedan tog de beslutet att gå in på 
flerbostadssidan och i december 2017 
rullades den första modulen ut ur deras 
nya fabrik i Eksjö.

Perspektiv

Allt fler får upp ögonen för träets fördelar. Under 2017  
påbörjades byggandet av nästan 4 000  lägen heter i fler-
bostadshus med trästomme i Sverige. Det är 9 procent  
mer än året innan och mer än något  tidigare år.  
TEXT HENRIK SKAPARE  FOTO JOHAN LINDQVIST

Träbyggandet 
skjuter i höjden

Eksjöhus är långt ifrån ensamma om 
att bygga på höjden. När Tomas Nord, 
i dag lektor på Linköpings universitet, 
för 15 år sedan var med och tog fram 
en  strategi för ökad användning av trä i 
 byggandet på uppdrag av Närings- och 
miljödepartementet trodde man att det 
var småhustillverkarna som skulle leda 
utvecklingen. 

– Vi antog att de som redan byggde i 
trä och som redan hade en  industriell 
 process skulle ”lägga på några extra 
våningar”, men så har det inte alls 
varit. I stället är det  aktörer som Lind-
bäcks,  Moelven och Martinsons som 
varit  drivande med sina system för 
flerbostadshus. 

Tomas har jobbat med träfrågor sedan 
1990-talet och forskar sedan drygt tio år 
tillbaka på träbyggande ur ett  strategi- 
och affärsperspektiv.  Nyligen var han 
med och skrev rapporten ”Industriellt 
byggande i trä – nuläge och prognos mot 
2025” som bland annat  förutspår att  
hälften av alla flerbostadshus kan byggas 
i trä redan år 2025. I dag är andelen  
13 procent. 

Enligt Tomas beror tillväxten  hittills 
på flera saker. Dels är det den generella 
bostadsbristen – det byggs helt enkelt 
mer och när det är svårt att få fram 
betongstommar så det räcker ser man trä 
som ett alternativ, dels är det snabbheten 
i industriellt träbyggande. En tredje del 
handlar om energieffektivitet och klimat-
smart byggande.

– Studier visar att en byggnad med 
 trästomme har uppemot 40 procent lägre 

– En anledning till att vi gjorde den 
här satsningen och byggde en fabrik för 
150 miljoner kronor är att  andelen fler-
bostadshus ökar och att vi ser en stor 
efterfrågan, säger Oskar  Lindholm, vd för 
Eksjöhus Modulbygg AB. 

I samband med den nya fabriken har 
Eksjöhus utvecklat en ny produkt som 
består av  moduler som dockas ihop till 
färdiga bostadskroppar. Oskar  berättar 
att de i dagsläget kan bygga radhus, 
 kedjehus och parhus genom att docka 
ihop fyra moduler till en bostadskropp. 
Nästa steg är flerbostadshus med upp till 
sex våningar med trästomme. 

– Problemet som vi ständigt brottas 
med är avsaknaden av långsiktighet från 
våra politiker. I den budget som nu lig-
ger har man helt tagit bort det investe-
ringsbidrag som infördes i maj 2018 för 
mindre lägenheter i flerbostadshus, säger 
Oskar Lindholm.

 ”En byggnad med 
 trästomme har uppe-
mot 40 procent lägre 

koldioxidutsläpp 
under byggskedet.”
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I december 2017 invigdes Eksjö
hus Modulbygg AB:s nya fabrik.
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Perspektiv

koldioxidutsläpp på material-
sidan under byggskedet. Och just 
nu är klimatdiskussionen mer 
aktuell än någonsin.  Klimatmål 
och energikrav ska uppfyllas 
och i det är hög industriell pro-
duktförädling och träbyggande 
en viktig pusselbit, säger Tomas 
Nord. 

En av fördelarna med industriellt 
 byggande i trä är att tillverkningen kan 
ske inomhus, i en kontrollerad miljö 
med materialet nära till hands. Alla 
vet vad som ska göras i  produktionen 
och  kvaliteten blir jämn, bra och 
 kontrollerad. I och med att man parallellt 
kan förbereda med grundsättning  kortar 
man ner produktionstiden och får en 
 kortare påverkanstid på arbetsplatsen. 

Kortare tid på arbetsplatsen löser även 
ett annat problem, nämligen  bristen på 

tillgängliga entreprenörer under 
högkonjunktur. 

– När vi är ute i landet och 
bygger måste vi vara väldigt 
närvarande för att kunna hitta 
entreprenörer som vi kan låsa 
upp under en lång byggnadstid. 
Om vi i stället kan göra den pro-

duktionen i egen fabrik med egen per-
sonal  behöver vi inte ha folk på plats alls 
lika länge, säger Oskar Lindholm. 

I och med att husen kan  byggas i 
 fabriker som ligger utanför storstads-
områdena innebär det att jobben fördelas 
jämnare i landet och att det blir fler jobb i 
ett samhälle som Eksjö. 

I samband med flyktingvågen 2015 
startade man i Eksjö en eftergymna-
sial utbildning i industriellt byggande. 
Oskar Lindholm berättar att många 

får  praktikplats på företaget och när 
 eleverna är utexaminerade finns det 
 möjlighet att erbjuda dem jobb

I takt med att allt fler bygger i trä ökar 
kunnandet och det är då utvecklingen går 
framåt. Någonting det pratas mycket om 
just nu är det korslimmade trä som Mar-
tinsons har varit drivande bakom. Kors-
limmat gör att man kan jobba med stora 
planelement vilket möjliggör  byggandet 
av större hallar, kontor, lokaler och sko-
lor. Tomas Nord:

– Förhoppningsvis kommer vi att få 
ett dragande system, där beställare som 
kommuner och större fastighetsbolag 
vill bygga i trä. När efterfrågan motsva-
rar kapaciteten kan vi få se en snöbolls-
effekt. 

Oskar 
Lindholm

Från Eksjöhus fabrik samt från 
BoKlok i Gullringen (ovan t.h.).

 

 
Nr B 2260 
Juni 2016 

 

 

Byggandets klimatpåverkan 

Livscykelberäkning av klimatpåverkan för ett nyproducerat flerbostadshus med massiv stomme av trä 

Mathias Larsson, Martin Erlandsson, Tove Malmqvist och Johnny Kellner 

 I samarbete med: Sveriges Byggindustrier  

 

Läs  
rapporten!

Hela rapporten finns att ladda ner 
på tmf.se/statistik-flerbostadshus.

F
O

T
O

: O
L

A
 T

O
R

K
E

L
S

S
O

N

10     TRÄ&MÖBELFORUM FEBRUARI 2019



Reportaget

Världens  
chans

TMF har med Agenda 2030 som bas formulerat mål för trä- och 
möbelindustrins långsiktiga hållbarhetsarbete, och man är långt 

framme jämfört med andra bransch organisationer. Glädjande nog 
är också företagen måna om att haka på satsningen.

TEXT PEDER EDVINSSON ILLUSTRATION GETTY IMAGES

FEBRUARI 2019 TRÄ&MÖBELFORUM   11



Reportaget

Å
r 2015 antog FN:s 
generalförsam-
ling resolutionen 
Agenda 2030 
för hållbar 

utveckling. Agendan innebär 
att alla 193 medlemsländer i FN 
förbinder sig att arbeta för att 
uppnå en socialt, miljömässigt 
och ekonomiskt hållbar värld till 
år 2030. Agendan innehåller 17 
mål och 169 delmål, tillsammans 
ska de hjälpa till att uppfylla de 
övergripande målen: att avskaffa 
extremfattigdom, minska värl-
dens ojämlikheter och orättvisor, 
främja fred och rättvisa samt lösa 
klimatkrisen.

Regeringen har ett övergripande 
ansvar för att målen uppfylls, 
men på vägen dit är alla ansvariga 
– från organisationer, näringsliv, 
offentlig sektor och forskare till 
enskilda individer. 2016 bildades 
Agenda 2030-delegationen 
som fick regeringens uppdrag 
att ta fram en övergripande 
handlingsplan, sprida informa-
tion och kunskap kring agendan 
och att förankra den i samhället. 
Delegationen består av tolv 
ledamöter med en bred kom-

petens och erfarenhet av arbete 
med frågor som rör bland annat 
mänskliga rättig heter, klimat och 
miljö, kommuner, myndigheter, 
näringsliv, civilsamhälle och 
forskning. Ett av de mer kända 
namnen är Johan Rockström, 
professor i miljövetenskap vid 
Stockholms universitet och chef 
för Stockholm Resilience Centre, 
men här finns också represen-
tanter från såväl Scania, genom 
deras vd Henrik Henriksson, och 
Swedbank Robur Fonder, genom 
vd:n Liza Jonson.

Ingrid Petersson, till vardags 
generaldirektör på statliga forsk-
ningsrådet Formas, är delega-
tionens ordförande. I mars 2019 
presenterar hon delegationens 
slutbetänkande för regeringen, 
där finns förslag på hur arbetet 
ska fortsätta fram till 2030.

– I och med det kan vårt arbete 
vara slut, eller så får vi ett till-
läggsdirektiv och fortsätter. Men 
poängen är att det inte är Agenda 
2030-delegationen som ska lösa 
det, nu handlar det i stället om 
att till exempel företag jobbar 
med frågorna i sin egen verksam-
het, säger Ingrid Petersson, som 
under tiden i delegationen sett att 

intresset för Agenda 2030:s inne-
håll varierar:

– Vissa kommuner och bran-
scher har kommit långt, medan 
andra knappt har börjat.

Man skulle kunna beskriva 
Agenda 2030 som ett stort pussel, 
och att FN, världens regeringar 
och motsvarigheterna till Agenda 
2030-delegationen runtom i 
medlemsländerna bidrar med 
pusslets kantbitar.  Resten 
av pusslet ska läggas av hela 
 samhället. Bland dem som sitter 
med flest bitar är näringslivet. 
Givetvis en stor utmaning, men 
inget som man verkar rygga för. 
Svenskt näringslivs förra vd 
Carola Lemne beskrev Agenda 
2030 som ”en lång beställnings-
lista till näringslivet” och att 
man generellt är mycket positivt 
inställd till sin roll i arbetet med 
de globala målen.

– Det är positivt att företagen 
är villiga att delta, där tror jag att 
en avgörande del är att det finns 
långsiktiga spelregler vad  gäller 
energipriser, skatter, kemikalie-
användning och annat, säger 
 Ingrid Petersson, som också tror 
att det behövs tid för omställning:
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  ” Det är positivt att företagen är  villiga 
att delta, där tror jag att en avgörande 

del är att det finns långsiktiga  spelregler 
vad gäller energipriser, skatter, 

kemikalieanvändning och annat. ”

Robin 
Ljungar

– Det är uppenbart att det 
krävs helt nya affärsmodeller och 
det är svårt att bara ställa om. 
Ingen kunde tro att Uber eller 
Airbnb skulle vara störst i sina 
respektive branscher trots att de 
inte äger bilar eller rum.

Robin Ljungar, Trä- och Möbel-
företagens hållbarhetschef, 
kan också vittna om ett skifte i 
företagsvärlden när det gäller 
hur man förhåller sig till 
de mål som Agenda 2030 
tar upp. På ett semi-
narium om agendan i 
december med en rad 
näringslivsrepresentan-
ter upplevde han att det 
nästan var en tävling 
mellan företagen att vara mest 
hållbar och mest proaktiv:

– Där var vi inte för fem–tio år 
sedan. Jag tror att det arbete vi 
redan lagt ner på de här frågorna 
genom åren, till exempel genom 
Möbelfakta, har gett resultat. 
Attityderna har förändrats, man 
inser att hållbara lösningar är en 
konkurrensfördel.

En anledning till att trä- och 
möbelbranschen vaknat och 
blivit mer proaktiv tror Robin 
Ljungar är på att man haft  
hållbarhet som en naturlig del i 
sitt arbete under lång tid.  
Dels arbetar många med trä, en  
förnybar och klimatsmart råvara, 
dels har branschens kunder –  
inte minst inom möbelområdet – 
varit pådrivande i att ställa tuffa 
miljökrav. Inom byggbranschen 
finns dessutom både behov och 
intresse av att anamma hållbara 
lösningar vad gäller energiför-

brukning, både vid tillverkning 
av byggmaterial och under drifts-
fasen, något som inte bara berör 
trähusproducenter utan även 
dem som levererar dörrar, föns-
ter, trägolv, trätrappor och andra 
byggmaterial.

Som organisation är TMF 
också tidigt ur startblocken när 
det gäller att ta fram material för 
att hjälpa medlemmarna i arbe-

tet med agendan. Man kommer 
dels att arrangera utbild-

ningar som är skräddar-
sydda för branschen, 
dels ge rådgivning till 
både branschgrupper 

och enskilda företag. En 
guide, både i tryckt form 
och nedladdningsbar på 

TMF:s medlemssidor, har också 
tagits fram. Robin Ljungar:

– Vi vill underlätta för med-
lemmarna att ta sig an målen. 
Bland annat guiden ska göra det 
enkelt att identifiera vilka mål 
som är viktigast för just den egna 
verksamheten, den ska ge argu-
ment för varför man ska jobba 
med hållbarhetsmålen och hjälpa 
till med att ta fram en kommu-
nikationsplan för att berätta för 
intressenter utanför företaget 
vad man gör.

Av agendans 17 mål har TMF 
identifierat elva som är särskilt 
angelägna för branschen. Ovan-
stående arbete tillhör mål 17 – 
Genomförande och partnerskap 
– och får sägas ligga mer på större 
organisationer. Bland de andra 
målen finns det sådana som pas-
sar både stora och små företag att 
ta sig an. Robin Ljungar förstår 

Tomas Reibring,  
hållbarhetschef  
på EFG: 

● Hur ser ni på arbetet med Agenda 
2030 – och hållbarhetsarbete i  
allmänhet?
– Hållbarhet är ett av EFG:s fyra kärn-
värden och är därför en central del i vår 
affärsverksamhet. För att skapa en röd 
tråd i vårt hållbarhets arbete är Agenda 
2030 till hjälp, och agendan skapar  
en förståelse för hur det vi gör på EFG kan 
bidra till en hållbar utveckling på global 
nivå.

● Vilka av målen är viktigast för er?
– I princip alla mål berör oss på ett eller 

annat sätt, men det mest  väsentliga 
målet för oss är nummer 12, det målet 
sätter fingret på våra  
centrala utmaningar och berör i högsta 
grad vår kärnverksamhet. Andra mål där 
vi ser att vi kan bidra lite extra är målen 8, 
13 och 15.



Helena Lidelöw, 
konstruktionschef 
och ansvarig för 
 hållbarhetsarbetet  
på Lindbäcks bygg: 

● Hur ser ni på arbetet med Agenda 2030  
– och hållbarhetsarbete i allmänhet?
– Agenda 2030 är ett viktigt arbete för 
hela  byggbranschen. Sverige är ett land 
där de här  frågorna tas på största  allvar 
och vi är stolta över att få bidra till den 
utvecklingen.  Lindbäcks har minskat 
sitt CO2-avtryck genom att  transportera 
mera på båt, genom att välja  HVO som 
 bränsle i våra lastbilar och genom  
att välja  lokalproducerat virke. 
Vi utvärderar en investering i ett nytt 
 isoler material då vi lärt oss att  traditionell 
 isolering bidrar negativt till  CO2-utsläppen.
● Vilka av målen är viktigast för er?

 – Som vanligt när man arbetar med 
 hållbarhet kan inget enskilt mål plockas 
ut, eftersom  allting ingår i en helhet som 
ska utvärderas. Det finns två saker som  
vi gärna skulle medverka till under de 
kommande tio åren: att testa transport 
med ellastbilar, gärna med  självkörande 
teknik, längs E4:an och att införa en 
 maximal nivå för CO2/m² boyta i bygg-
normen.

att målen kan uppfattas som 
abstrakta och oöverstigliga för de 
många småföretagen inom TMF:

– Ambitionsnivå och kapaci-
tet är förstås avgörande, men som 
branschorganisation ser vi det som 
viktigt att ändå komma i gång med 
arbetet. Vi vill visa hur man kan 
bryta ner målen och identifiera 
vilka som är centrala eller bety-
dande för det enskilda företaget 
och där man kan bidra mest.

– Mål 12 – Hållbar produktion 
och konsumtion – handlar om 
cirkulära affärsmodeller, mål 13 – 
Bekämpa klimatförändringarna – 
kan till exempel innebära att man 
aktivt väljer klimat smarta råvaror 
och komponenter, optimerar sin 
produktion, ställer krav på trans-
porter eller erbjuder laddstolpar 
för elbilar, mål 5 – Jämställdhet 
– kan i en bransch som är ganska 
mansdominerad handla om att 
anställa fler kvinnor.

Designprocessen är en viktig fas 
för att tillverka hållbara produkter. 
Där kan man se till att välja 
material som har tagits fram på ett 
hållbart sätt, men även planera för 

hur olika beståndsdelar ska han-
teras när de ska återvinnas eller 
återbrukas. Andreas Mattisson, 
sortiments- och produktutveck-
lingschef på Lammhults Möbel, 
berättar att företaget sedan flera år 
tänker i de banorna:

– Det svåra är egentligen inte 
att designa och konstruera utifrån 
ett cirkulärt tänk. Och jag är hel-
ler inte emot något material i sig, 
bara man har rätt material på rätt 
plats. Det svåra är att vända på sys-
temet, att hitta en lösning på logis-
tiken när till exempel våra möbler 
ska tillbaka från kunderna till vår 
fabrik.

Andreas Mattisson säger att 
både medarbetare och kunder lett 
Lammhults in på helhets tänket 
kring hållbarhet. Agenda 2030 
som term har inte blivit aktuell 
förrän på senare tid, men innebör-
den i agendans mål är ändå vad de 
har jobbat efter. Där vill han fram-
hålla det faktum att ett så stort 
företag som Ikea ligger i framkant, 
möbeljätten har ett uttalat mål 
att vara klimatpositiv och att alla 
deras produkter ska vara  cirkulära 
år 2030.

  ” Det svåra är egentligen inte att 
designa och konstruera utifrån ett 
cirkulärt tänk. Och jag är heller 
inte emot något material i sig, bara 
man har rätt material på rätt plats.”

Reportaget 
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Att få med sig alla medarbetare 
är viktigt. På Lammhults ses per-
sonalen varje vecka och pratar om 
allt från hur man bokar massage till 
hur det går för företaget, ofta pas-
sar man också på att ha workshops 
om en viss produkt där man går ige-
nom varför den produceras som den 
gör för att sprida kunskap och för-
ståelse om hållbarhetsfrågor i alla 
led. Hos köksproducenten Nobia 
(Marbodal med flera varumärken) 
är medarbetarnas förståelse för hur 

de globala utmaningarna relaterar 
till deras verksamhet också viktig. 
Amanda Jackson är koncernens 
hållbarhetschef:

– Under 2017 arbetade vi fram 
och antog en koncernövergripande 
hållbarhetsstrategi som ska vara 
vår färdplan på lång och medellång 
sikt. Den kopplar samman vår kärn-
verksamhet med våra ambitioner att 
bidra till de globala hållbarhetsmå-
len i Agenda 2030. Vi har genomfört 
ett flertal interna hållbarhetsutbild-

ningar och utsett några medarbetare 
till hållbarhetsambassadörer. 

Hos Nobia har man identifierat 
ett antal av agendans mål som de ska 
arbeta aktivt med, bland annat mål 8, 
12, 13 och 15.

– Som en stor aktör kan vi genom 
våra materialval, leverantörsrela-
tioner och produktutveckling bidra 
till att främja ett mer hållbart skogs-
bruk, respekt för människa och 
miljö samt en mer hållbar använd-
ning av resurser – inte bara på våra 

TMF:s mål och strategi för trä och möbelindustrins 
 hållbarhetsarbete utgår från Agenda 2030. TMF har 
identifierat elva målområden som centrala eller bety
dande där man både har ansvar och möjlighet att 
bidra till att de globala hållbarhetsmålen uppnås.

Agenda 2030 på tmf.se
På TMF:s webbplats finns information, inspiration och 
även en  exklusiv medlemsguide för hur man jobbar 
med Agenda 2030. 
Besök tmf.se/agenda2030.

Trä- och möbel industrin jobbar med elva mål i Agenda 2030
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Den perfekta skruven 
för MDF 
Ett vanligt problem med pressade träfiberskivor som MDF och HDF 
är sprickbildning runt skruvar. Det gäller särskilt när man skruvar in 
hela skruvens längd eller skruvar nära en kant. HECO–UFIX® löser 
det problemet tack vare en smart design med förborrande spets och 
sågtandad gänga. Det gör att skruven fixeras och centreras så fort 
den får fäste i materialet. HECO–UFIX®  
gör dessutom att du slipper utbuktningar 
i skivans yta tack vare ett skruvhuvud med 
frästa spår.

www.heco.se   0370 -37 51 00

Undvik sprickor och utbuktningar med HECO-UFIX®

T R Ä S K R U V  F Ö R  P R O F F S

Reportaget

egna marknader utan 
också i leverantörs-
ledet. Samtidigt har vi 
möjlighet att inspirera 
tusentals människor att 
leva mer hållbart i köket, 
varje dag.

Amanda Jackson ser arbe-
tet med de globala målen som 
en utmaning, men också som en 
 möjlighet och en nödvändighet:

– Det skulle medföra affärs-
relaterade risker för oss att inte 
arbeta för att möta befintliga och 

förväntade kundkrav. 
Sedan tror jag inte att de 
globala målen ska värde-

sättas utifrån huruvida det 
bidrar till affärsmöjlighe-
ter eller inte. Vi alla måste 
bidra till målen oavsett. 

Vid årets Stockholm Furniture & 
Light Fair kommer TMF:s mon-
ter att genomsyras av Agenda 
2030  och säkert kommer många 
andra utställare också att ta upp 
hållbarhetsfrågor. Men Lamm-

hults Andreas Mattisson spår att 
en koppling till de globala målen 
kommer att vara standard på 
mässan redan till nästa upplaga:

– I år kommer det fortfarande 
att vara okej om man inte har en 
cirkulär lösning för sina produk-
ter, men redan 2020 tror jag att 
det skulle vara som att säga att 
den möbel man säljer visserligen 
är skön, men lite radioaktiv.

Amanda  
Jackson



Checklista
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Nya regler på  
arbetsmarknaden

Nya lagar och förordningar som berör arbetsmarknaden har 
nyligen trätt i kraft. Här är fyra att hålla extra koll på.

Nytt ansvar 
för arbets-
tagares lön i 

entreprenadkedjor 

Den nya lagen innebär att en 
arbetstagare som inte får lön av 
sin arbetsgivare för arbete i en 
bygg- eller anläggningsentrepre-
nad ska kunna få betalt från en 
annan entreprenör i entreprenad-
kedjan. Ansvaret ska i första hand 
gälla uppdragsgivaren, det vill säga 
den entreprenör som har anlitat 
arbetstagarens arbetsgivare som 
underentreprenör. I andra hand 
ska även entreprenören högst upp 
i kedjan, huvudentreprenören, 
 kunna ansvara. 

En arbetsgivare, en uppdrags-
givare och en huvudentreprenör 
är skyldig att lämna viss informa-
tion till en arbetstagare. Det ska 
vara möjligt att reglera frågan om 
entreprenörsansvar i kollektiv-
avtal och att tillämpa ett sådant 
kollektiv avtal i stället för det lag-
stadgade entreprenörsansvaret. 
Entreprenörsansvaret ska också 
tillämpas vid utstationering.

Den nya lagen trädde i kraft den  
1 januari 2019.

Karens-
avdrag 
 ersätter 

karensdagen 
Från den 1 januari 2019  ändrades 

sjuklönelagen på så sätt att ett 
karensavdrag infördes i sjukför-
säkringen och ersatte dagens 
karensdag. Syftet är att uppnå 
en mer rättvis självrisk i samband 
med sjukfrånvaro.

Karensavdraget ska göras från 
och med den första dagen med 
sjuklön eller sjukpenning för den 
som inte omfattas av bestämmel-
serna om högriskskydd. Karens 
räknas inte längre per dag utan 
på en period som är 20 procent 
av en genomsnittlig arbetsvecka. 
Karensavdrag kan därmed behöva 
göras på mer eller mindre än en dag 
men inte med mer än vad som sva-
rar mot 20 procent av en genom-
snittlig arbetsvecka, beroende på 
när den anställde blir sjuk.

På de flesta avtalsområdena har 
parterna kommit överens om den 
närmare beräkningen av karens-
avdraget. 

För beräkning av  karensavdraget 
hänvisas därför till respektive 
 kollektivavtal.  

Regelför-
enklingar 
inom 

familje politiken
Regelförenklingar görs inom 
 föräldraförsäkringen. Även den 
 blivande förälder som inte är  gravid 
får rätt till föräldrapenning för att 
följa med till mödravården.  
En  förälder får i vissa fall rätt till 
föräldrapenning för att  delta 
vid barnets inskolning. Anmäl-

ningskravet tas bort för tillfällig 
f öräldrapenning. Flera  personer 
får rätt till tillfällig föräldrapen-
ning för samma barn och tid om 
 föräldrarna går en utbildning som 
ordnas av en sjukvårdshuvudman 
för nyblivna föräldrar. 

De nya lagbestämmelserna 
 träder i kraft den 1 januari 2019.  

Digitalt  
inhämtande 
av uppgifter 
från företag  

De nya bestämmelserna  innebär 
att ett 70-tal utpekade myndig-
heter så långt det är möjligt ska 
använda sådana uppgifter om 
företag som finns tillgängliga 
 inom statsförvaltningen. Detta  
för att företag inte ska behöva 
lämna uppgifterna flera gånger.  
Myndigheterna ska också, när det 
är  lämpligt, samordna sitt inhäm-
tande av uppgifter från företag så 
att företagens uppgiftslämnande  
begränsas. När  myndigheterna 
utvecklar system för  inhämtande 
av uppgifter från företag ska 
 systemen utformas så att 
 företags uppgiftslämnande som 
 huvudregel sker digitalt. Bestäm-
melserna syftar till att förenkla för 
företag.  

De nya lagbestämmelserna 
 trädde i kraft den 1 oktober 2018. 
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Den enda, hållbara vägen
Arbetet med miljöfrågor har fått allt större fokus 
under senare år. Hållbarhet, cirkularitet och  klimat 
hanteras inte lättvindigt och med vänsterhanden  
av någon, och för näringslivet har detta i ordets rätta 
bemärkelse blivit överlevnadsfrågor. Det företag  
som i dag inte kan visa att man har miljöfrågan i 
fokus har sannolikt en tuff, men möjligen inte så  
lång, resa framför sig. Att på allvar arbeta med miljö 
och klimat betraktas i näringslivet som en självklar-
het. Att avsätta kraft, tid, och framför allt resurser är 
en hygienfaktor. 

På TMF har vi ofta anledning att vara stolta över 
våra medlemmar. Många ligger i absolut framkant 
när det gäller hållbarhetsarbete. Man arbetar med 
cirkularitet. Man arbetar med transporter. Man 
arbetar med klimat. En utmaning har varit att infoga 
hållbarhetsarbetet i  affärsmodeller och att skapa ett 
värde som slutkunden också är beredd att betala för. 
Att kunna ta betalt är givetvis en förutsättning för 
näringslivets själva  existens och i sammanhanget 
gäller det att ta betalt för det mervärde som skapas. 
Att göra hållbarhet till en konkurrensfördel.

TMF:s medlemmar har en oerhörd fördel framför 
många andra delar av näringslivet eftersom man i 
så stor utsträckning arbetar med trä. Trä är ju det 
material som kan sägas vara svaret på många av våra 
klimatutmaningar och det gäller oavsett om man 
arbetar med möbler, golv, kök eller byggande. Det är 
i dag svårt att se begränsningar i träets användnings-
områden och att man redan nu kan välja trä till allt 
i  stället för olja är i sig en makalös förändring. 

Även på TMF arbetar vi mycket med hållbarhet. 
Vi har till exempel precis tagit fram en guide till hur 
man kan arbeta med Agenda 2030, det vill säga den 
färdplan för hållbar utveckling som antogs i FN:s 
generalförsamling 2015. Detta har vi gjort för att 
kartlägga de mål som TMF som organisation – men 
också branschen som helhet – kan arbeta med, samt 
prioritera de frågor som är relevanta för oss och våra 
medlemsföretag. Varken för oss eller för branschen 
är detta något konstigt, utan självklarheter i stävan 
mot en mer hållbar utveckling. Vi gör helt enkelt vår 
del och hoppas och tror att fler ska ansluta 
sig. I det lilla är ju hållbarhet en överlev-
nadsfråga för det enskilda företaget, 
men i det stora en fråga om överlev-
nad för  planeten. Ur det perspekti-
vet känns valet ganska enkelt. 

David Johnsson
Vd, TMF

LÄS TIDNINGEN  
PÅ WEBBEN
www.traomobelforum.se

Världen står inför stora 
utmaningar när det gäller 
klimathot, råvaruförsörj-
ning, generering av avfall 
och social utveckling. 

FN har med Agenda 2030 
identifierat 17 mål för håll-
bar utveckling, vilket TMF 
haft som utgångspunkt för 
att  formulera mål och vision 
för trä- och möbelindustrins 
 långsiktiga hållbarhetsarbete. 

Under Stockholm Furni-
ture & Light Fair lyfter vi just 
Agenda 2030 som tema under 
veckan – i montern, via före-
tagsexempel, men också i ett 
intressant panelsamtal.

– Svensk möbelindustri har 
kommit långt med sitt hållbar-
hetsarbete. TMF är måna om 
att skapa dialog och möten där 
dessa frågor lyfts ännu mer 
och – inte minst – där vi visar 
att Agenda 2030 är viktigt och 
kan stärka industrins konkur-
renskraft, säger Sandra Furten-
bach, TMF:s projektledare för 
mässan.

 
I TMF:s monter – AG:03 – går 
budskapet under ”How to turn 
sustainability into business 
advantages” och vi  presenterar 
fem exempel på hur 

 möbelindustrin jobbar fram-
gångsrikt med globala Agenda 
2030-mål: mål 6 – Johanson 
Design, mål 8 – Möbelfakta, 
mål 12 – Lammhults Möbel, mål 
13 – formgivaren Emma Olbers 
samt mål 15 – Albin i Hyssna.

Vårt långa mötesbord åter-
kommer även i år, omringat av 
14 Möbelfakta-märkta stolar.

 
Paneldebatt/seminarium
6/2 kl 11.00–11.45: panel debatt, 
Viktoriahallen

”Hur möbelindustrin ska 
göra hållbarhet till en kon-
kurrensfördel – låt oss prata 
Agenda 2030!”

Panelsamtal lett av Nina 
Eklund, generalsekreterare  
på Hagainitiativet.
7/2 kl 14.00–15.00:  seminarium, 
sal K12

”Hållbar upphandling med 
Möbelfakta.”

Gäster i vår monter
Under veckan kommer TMF:s 
monter att gästas av samarbets-
partners, bland andra Acoustic 
Facts, SKL Kommentus samt 
 Walthon Advokater.  

Läs mer på tmf.se/sflf2019 
samt tmf.se/agenda2030

TMF på Stockholm Furniture & Light Fair:
Agenda 2030 – avgörande för industrins 
konkurrenskraft
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TMF EVENEMANG  
PÅ GÅNG

 Utbildning –arbetsmiljö, 
arbetsrätt & kollektivavtal
19–21 mars

Trähusdagarna 
2019, Jönköping
13–14 mars 1  Stockholm Furniture  

& Light Fair, Älvsjö
5–9 februari 32

Vad intresserar amerikaner när det 
gäller svenska hus och vårt sätt 
att ta sig an huskonstruktion? Den 
13–14 mars – under årets Trähusdagar – 
kan du höra mer när Scott Hedges delar 
med sig av sina erfarenheter och intryck.

Scott Hedges (bilden) har verkat i Sve-
rige sedan 2006 – de senaste åren med att 
marknadsföra svensk trähusindustri och 
svensk byggkunskap till Kanada och sitt 
hemland USA. Han är ägare till teknikfö-
retaget Bygghouse, som importerar och 
säljer produkter och teknik från Sverige i 
Nordamerika.

Scott Hedges presentation kommer 
att ta upp några av de saker som nord-
amerikanska husbyggare intresserar sig 
för när det gäller den svenska husbran-
schen, samt belysa några av de projekt i 
USA och Kanada som vänt sig till Sverige 
för teknisk rådgivning för att därmed 
kunna utveckla och förbättra sitt eget byg-
gande. Hedges går även in på sin ambition 
att utöka konsulttjänster till amerikanska 
företag och därmed bygga fler broar mel-
lan svenskar och amerikaner – två kultu-
rer som har en lång tradition av att utbyta 
idéer inom byggsektorn.

Andra spännande föreläsare på årets 
Trähusdagar är Mathilda Bengtsson 

och Johanna Johansson från AirSon, 
som  pratar om metoden ByggaF-PST, 
en anpassning av Bygga F som Bover-
ket  hänvisar till för att få en fuktsäker 
byggprocess. Dessutom kommer Mikael 
 Näslund från Boverket och talar om 
senaste nytt gällande skärpta energikrav 
och den remiss som kommer under kvar-
tal 1 2019. 

Trähusdagarna arrangeras för 19:e året 
i rad och riktar sig till inköpare, tekniker, 
leverantörer, konsulter och entreprenörer 
i trähusbranschen. Årets fokusområden 
är trä i kombination med andra material, 
brand, energi & miljö samt utformning – 
funktion & tillgänglighet. 

De två dagarna är förlagda till Elmia  
Kongress- & Konserthus i Jönköping. 

Läs mer på tmf.se/trahusdagarna2019. 

Trähusdagarna 2019:

Varför är svensk huskonstruktion  
så het i Nordamerika?

Industrin tar  
matchen går i mål
Efter sex år avslutas den gemensamma 
satsningen Industrin tar matchen. När 
TMF och övriga industriorganisationer 
inom Svenskt Näringsliv startade Indu-
strin tar matchen var målsättningen att 
tydliggöra sambandet mellan svensk 
industri och vår välfärd. En färsk Demo-
skopundersökning visar också att all-
mänhetens attityder gentemot svensk 
industri blivit alltmer positiva. 

Under de sex åren har det genomförts 
en hel del aktiviteter, och - inte 
minst - seminarier på Indu-
striområdet i Almedalen.

Läs Demoskopunder-
sökningen ”Attityder till 
svensk industri 2018 på 
industrintarmatchen.se”

Kolla! 
Se filmen som  
sammanfattar 

allt som har hänt 
under åren.

Ny kommununika-
tionschef på TMF
TMF har från och med janua-
ri en kommunikationschef, 
Sophie Hammarskjöld. 
Sophie har lång erfaren-
het av strategiskt kommu-
nikationsarbete från såväl 
konsultverksamhet som tidi-
gare kommunikationschefsbe-
fattningar, däribland på Sveriges Ingen-
jörer. 

Sophie Hammarskjöld kommer när-
mast från kommunikationsbyrån Hall-
varsson & Halvarsson där hon arbetat 
som rådgivare, projektledare och skri-
bent inom corporate communications 
och finansiell kommunikation. 

Vad lockar med TMF?
– TMF:s: medlemsföretag finns i 

branscher som ligger mig varmt om 
hjärtat och jag ser fram mot att få bidra 
i arbetet med viktiga frågor inom bland 
annat hållbarhet, utbildning och kon-
kurrenskraft. Att trä är ett fantas-
tiskt material med närmast oändliga 
användningsmöjligheter och framtiden 
för sig, samtidigt som svensk träföräd-
lande industri håller en hög nivå, bidrar 
förstås till lockelsen.
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SVAR:  Under senare tid har 
TMF fått frågan om det finns 
några begränsningar i vilka 
frågor som arbetsgivaren får 
ställa till en  arbetssökande. 
Detta mot bakgrund av att 
det finns sju diskriminerings-
grunder att ta hänsyn till. För 
ett företag kan det t ex vara 
viktigt att reda ut sakförhål-
landena så att föräldraledig-
het kan planeras i god tid. 

Privata arbetsgivare har 
som huvudregel rätt att fritt 
anställa vem de vill och av 
vilken anledning de vill. Det 
finns inget frågeförbud och 
arbetsgivare har egentligen 
rätt att ställa vilka  frågor de 
vill. Problemet är hur du som 
arbetsgivare  hanterar sva-
ret på en känslig fråga och 
hur det påverkar anställnings-
beslutet. Att välja bort någon 
på grund av t ex graviditet är 
 diskriminerande om det inte 
fanns någon annan sökande 
med bättre meriter. Rör det 

sig om en mycket kort anställ-
ning och den anställda avser 
att vara frånvarande under i 
stort sett hela anställningen 
kan det vara skäl att anställa 
någon annan. 

 Ur  diskrimineringssynpunkt 
är det också viktigt att alla 
som intervjuas får  samma 
 frågor och att frågan är rele-
vant ur  kompetenssynpunkt. 
En person som efter en inter-
vju inte får en anställning kan 
hävda att hen är diskriminerad 
på grund av kön, etnisk tillhö-
righet, ålder, sexuell läggning, 

funktionsnedsättning, reli-
gion eller annan trosuppfatt-
ning eller könsöverskridande 
 identitet. Det räcker att den 
 sökande gör det antagligt att 
diskriminering föreligger för 
att bevisbördan ska gå över på 
arbetsgivaren. Arbetsgivaren 
kan ha helt andra skäl att inte 
 anställa, men kan ha svårt att 
bevisa dessa. 

Som arbetsgivare bör du 
 alltid ställa dig frågan varför 
du t ex vill veta en arbetssö-
kandes trosuppfattning eller 
sexuella läggning.

Fråga oss!
Du ställer frågorna. Vi svarar.  

Mejla dina frågor till tomf@tmf.se.

BENGT JOHANSSON 
RÅDGIVARE ARBETS
MILJÖ, SÄKERHET  
& HÄLSA PÅ TMF

Får jag fråga vad 
jag vill i en anställ-
ningsintervju?

Branschanpassad 
webbutbildning för 
att energieffektivi-
sera företag
Energimyndigheten och TMF håller 
på att ta fram en webbutbildning om 
energieffektivisering, anpassad för 
små och medelstora företag inom    
trä- och möbelindustrin. I samarbe-
tet tar man hjälp av företag, som varit 
med på resan och bidrar med goda 
exempel.
Det finns många fördelar med 
att bli medveten om företagets 
 energianvändning – såsom att 
 stärka  varumärket (många kunder 
 efterfrågar  miljömedvetna företag) 
och minska klimatpåverkan.

Trä- och Möbelföretagen, TMF, och 
Svenskt Trä finansierar tillsammans 
med Chalmers en ny forsknings-
assistent, Dr. Robert Jockwer.  
Jockwer tillträder sin tjänst i februari 2019 
och kommer bland annat att främja utbild-
ningar för träkonstruktörer på Chalmers.

– Vi har arbetat länge med detta och är 
väldigt glada över att tjänsten äntligen är 
tillsatt, säger TMF:s vd David Johnsson. 
För oss är det en strategisk fråga att öka 
kunskapen inom träbyggnad och träkon-
struktion, och vår bedömning är att det på 
sikt kommer att öka våra medlemsföretags 

konkurrenskraft.
– Jag vill även lyfta fram Chalmers i 

sammanhanget – en samarbetspartner 
och en av de främsta högskolorna som 
försörjer hela landet med sin kompetens. 
Genom samarbetet når vi nyckelgrupper 
som arkitekter och byggnadsingenjörer, 
grupper som är avgörande för det framtida 
träbyggandet.

Robert Jockwer kommer från Schweiz 
och har bland annat forskat och skrivit 
om samverkanskonstruktioner. Jockwer 
har även en stark ställning inom Eurokod-
arbetet.
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TMF bidrar till ny träkompetens på Chalmers
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NI TILLVERKAR 
DÖRRAR & FÖNSTER!
VI ERBJUDER LÅSEN & BESLAGEN!
Läs mer om våra tjänster & produkter 
för OEM Industrin på: gothes.se
GÖTHES INDUSTRIBESLAG AB

HK & LAGER: FALUN • SÄLJKONTOR: STOCKHOLM & GÖTEBORG 
010 48 34 000 • WWW.GOTHES.SE

Det stora hela och de små detaljerna. Allt på samma ställe. 

Det är detaljerna som gör skillnad – och som leder till framgång. interzum

visar vad möbel- och inredningsbranschens främsta leverantörer har att 

erbjuda – allt från beslag, glas och belysning över yt-, trä och natur-

material till skinn och tyg såväl som stoppnings- och madrassproduktion. 

Den internationella mässan interzum är ett fönster mot framtiden. Här möts 

alla nyckelparter, trendsättare och impulsgivare. Kom hit och bli inspirerad 

av alla nyheter och få därmed ett stort försprång.

 Köp biljetter online nu och få upp till 25 % rabatt!

interzum.com/tickets

BM International / BraMässor Sverige AB

Kölnmässans representant i Sverige

Tel: 076 714 50 33

info@bramassor.se

www.bminternational.se

World’s

Leading

Event

World’s

Leading

Event

Möbeltillverkning
Inredning
Köln

interzum.com

Framtiden börjar här.

interzum
 21–24 maj 2019

110x280_iz19_M3_Trae- och Moebelforum_SE.indd   1 14.12.18   13:00

Läs även våra 
nyheter på 

www.traomobelforum.se
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Möbeldagen 2018, den 8 november  
i Helsingborg, blev en dag med ange-
lägna ämnen och talare – inte minst 
genom det inspirerande temat ”För-
ändringsledning och innovation”, 
om hur man kan skapa ett innovativt 
företagsklimat.
De två talarna Klara Adolphsson och Sofie 
Lindblom tog med deltagarna på en krea-
tiv och nytänkande resa med temat ”att 
avkoda det okända”, att anamma ett digi-
talt ledarskap och att systematiskt anpassa 
företaget till innovationsprocesser och en 
kreativ miljö. 

Innovationsexperten Sofie Lindblom 
var rakt på sak: ”När det går som bäst, på 
toppen av kurvan, det är DÅ du ska inve-
stera som företagare och vara innovativ!”

Ragnars inredningar är ett av de före-
tag som inlett resan, de delade med sig av 
sina erfarenheter och kunde vittna om hur 
företaget vuxit genom att aktivt jobba med 
innovation, via ideation360, och att invol-
vera medarbetarna på ett annat sätt.

Möbeldagens deltagare kunde även 
lyssna till framtidens produktutveckling, 
ett ambitiöst hållbarhetsarbete av Filippa 
K samt hur Agenda 2030 kommer att 
prägla möbelbranschen framöver.

Sagt under dagen:
”En innovation blir en innovation först i 

relation med andra – antingen som socialt 
värde eller affärsvärde.”

Klara Adolphsson, chef för organisa-
tions- och ledarskapsdesign på PwC och 
initiativtagare till Decoding X, Handels-
högskolans nya toppledarprogram inom 
digital transformation.

”Innovationsprocessen är väldigt bra att 

luta sig mot och använda i organisationen 
för att inte falla tillbaka i gamla mönster 
och för att utmana sig själv. Att systema-
tiskt ta sig an nya möjligheter.”

”Fostra en kreativ miljö med ’Yes, and  ...’”
”Börja med att analysera behovet, inte 

lösningen ...”
Sofie Lindblom, vd ideation360, innova-

tionsexpert, bloggare.
”Ska man jobba med innovation, mate-

rial och processer, var beredd på att allt inte 
lyckas varje gång. Vi ska fortsatta berätta 
de stories vi har att berätta – det finns 
större möjligheter nu med sociala medier 
att sprida dem.”

Johan Lindau, vd Blå Station, om hur 
hans företag ser på de närmaste fem åren.

Möbeldagen är en mötesplats och källa 
till kunskap och inspiration för verk-
samma inom möbel- och inredningsbran-
schen. Efter avslutat program arrangera-
des ett mingel för ytterligare möjligheter 
att nätverka med branschkollegor.

Paneldebatten.

Klara Adolphsson.

Sofie Lindblom.

Möbeldag präglad av inspiration och innovation
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” En innovation blir en  
innovation först i 
 relation med andra –  
antingen som socialt 
 värde eller  affärsvärde.”
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BESLAG SOM 
GÖR SKILLNAD

Securistyle parallellgångjärn, den moderna tekniken att öppna fönster, 
parallellt istället för uppåt, nedåt eller i sidled. Detta bidrar till bättre ventila-
tion, ekonomi, högre säkerhet och en diskret design. 
Ventilationen gör att den gamla luften går ut uppåt och den nya friska kom-
mer in nedåt.
Ekonomi för att ventilation av lokaler sker mer effektivt med förkortad venti-
lationstid. 
Högre säkerhet för att fönstret inte öppnar mer än inställt mått. 
Design för att fasadens utseende inte ändras nämnvärt på distans. 

Eclisse pocketkarm, inbyggd skjutdörrskassett i vägg för att spara plats 
utan skrymmande slagdörrar. 
Varje skjutdörr sparar cirka en kvadratmeter i bostadsyta och finns i olika ut-
föranden. Raklöpande, böjda, teleskop, enkla och dubbla.  Finns för trä- resp. 
glasdörr.

AGB Lift & Slide, det moderna skjutdörrsystemet som gör skillnaden mellan 
ute och inne så liten som möjligt. Det är en flexibel produkt lätt att använda 
i både på trä och aluminium. Gör att du kan öppna ända upp till 3 x 3 meter 
fritt ut mot naturen.

Göthes Industribeslag AB är en erfaren grossist och distributör av lås- och 
beslagssystem. Oavsett om det är trä, aluminium, stål eller pvc så har vi de 
lås och beslag som efterfrågas.

Vi tillhandahåller alla typer av; dörr-, fönsterbeslag, mekaniska - automat- 
iska dörrstängarfunktioner, utrymningsbeslag, mekaniska - elektroniska lås 
samt byggnadsbeslag.

Vårt omfattande materialcentrum i Falun har mer än 10 000 olika lås- & 
beslagsartiklar i lager. Förutom huvudkontoret i Falun finns filialer i Stock-
holm och Göteborg. 

FALUN | GÖTEBORG  |  STOCKHOLM   |  GOTHES.SE  | 010-483 40 00   
Låshus och slutbleck • Cylindrar • Elektrisk låsning • Larm- & passersystem • Dörrstängare • Dörr- & fönsterautomatik • 
Klämskydd - mekaniska och elektroniska • Inredningsbeslag • Dörr- & fönsterbeslag • Tätningströsklar och lister •
Utrymningsbeslag • Lyft- & skjutdörrsbeslag • Skjutdörrskassetter • Ventilation • Fäst- & fogmaterial • Slipmaterial



”Hållbarhetsarbetet är inte längre 
ett val. Vi har kommit till `the peak of 

everything .́ I vår ambition att ställa 
om till en cirkulär produktion fi nns 

tre viktiga fokusområden för oss på 
Lammhults: en utfasning av skadliga 

kemikalier, att successivt anpassa 
och designa produkter för cirkulära 

fl öden, samt att använda rätt material 
på rätt ställe. Genom att ständigt tänka 

cirkulärt är vi med och bidrar till hållbara 
konsumtions- och produktionsmönster.”

Andreas Mattisson
Ansvarig för produktutveckling på Lammhults Möbel

Kom förbi monter AG:03 på Stockholm Furniture & 
Light Fair och prata med oss om Agenda 2030 och hur 
svensk möbelindustri arbetar med hållbar utveckling. 
tmf.se/sfl f2019 och tmf.se/agenda2030

Prata med oss om 
Agenda 2030!



Henrys känsla 
för Kinnarps
Ingvar Kamprad inredde svenskarnas hem, Henry Jarlsson deras 
kontorsplatser. Under 45 år har västgöten verkat på Kinnarps 
och fört föräldrarnas arv vidare.  TEXT CHRISTINA CARMBRANT  FOTO KINNARPS

enry Jarlsson pratar. På västgötska, 
ganska fort och mycket. Han är 75 
år och fortfarande ”på”, som man 
säger i dag. Engagemanget tycks 
vara med hela tiden och händerna 
följer oavbrutet med i svängarna.

Vi sitter i ett mötesrum mellan receptionen och 
ett stort showroom på Kinnarps  huvudkontor 
söder om Falköping. Kinnarps är i dag en av Euro-
pas ledande leverantörer av inredningslösningar 
för kontor, har cirka 2 150 anställda och kunder i 
cirka 40 länder.  Företaget erbjuder kontorsmöbler 
för allt från öppna kontorslandskap, aktivitets-
baserade kontor och individuella kontorsrum till 
konferens-,  utbildnings- och möteslokaler, kaféer, 
 restauranger och receptioner. Här finns också kom-
pletta  sortiment för skolor, vård och omsorg, berät-
tar Henry Jarlsson med viss stolthet.

Det var dock aldrig meningen att det skulle bli  
så stort.

Grundarna Jarl och Evy Andersson, Henrys 
 föräldrar, ville bara ha ett litet företag så att de själva 

kunde bestämma över sina liv.
De var barn till lantbrukare i Falkö-

pingstrakten och som nygifta i 25-årsål-
dern fick de nys om att en snickerifabrik 

i Kinnarp var till salu.
Året var 1942 och det unga paret kunde 

slå till, bland annat tack vare föräldrar 
som lämnade sina gårdar som säkerhet.

– Far var finsnickare och första 
beställningen kom från en storbonde 
i socknen som ville ha ett skrivbord. 
Det kostade 150 kronor och mor kunde 
bokföra första inkomsten, berättar 
Henry, som  föddes året efter.

Han var parets förstfödda och under 

HENRY JARLSSON

GÖR: Delägare  
och ordförande i 
Kinnarps AB.

BAKGRUND: 
Mångårig vd i 
 samma bolag.

STÖRSTA  
MISSTAG: Drog  
i gång  tillverkning 
av briketter.

FRITID: Äger och 
driver vingård i 
Ungern som pro-
ducerar motsva-
rande 600 000 till 
700 000 flaskor vin 
per år. Flög tidigare 
eget jetplan. 

Kinnarps första 
kontorsmöbel, 

ett jalusiskåp i ek, 
levererades till 

svenska staten.

åren som följde kom ytterligare fyra barn.
Inte bara familjen växte. Efter en långsiktig  

order på jalusiskåp till Krigsmaterielverket blev 
företaget enda leverantör till staten 1944. Men  
sju år senare sade den viktiga kunden upp avta-
let och Kinnarps började i stället serietillverka 
kontorsmöbler.

– Det var supertufft givetvis och de kämpade 
något våldsamt i motvind. Alla resurser sattes in, 
även vi barn fick hjälpa till. Efter skolan fick vi  
som var äldst gå till fabriken och plocka upp alla 
möbelkomponenter och pinnar som låg på golvet. 
Det var för dyrt att låta anställda göra det. Och  
på  lördagar limmade vi ihop blankett- och penn-
insatser till skrivbord. Snacka om barnarbete.

– Samtidigt åkte våra föräldrar in till stan för att 
handla och hade vi tur kom de hem med en gotte-
påse åt oss.

En njurinflammation höll dock på att stjälpa 
 företaget i slutet av 40-talet.

– Far blev sjuk och hamnade på sjukhus. Men de 
hade ingen riktig lösning på sånt på den tiden och 
han var nära att ge upp. Det gick till och med ut en 
annons om att Kinnarps var till salu.

Hade föräldrarna haft en, som Henry Jarlsson 
uttrycker det, ”ordentlig utbildning” och varit civil-
ekonomer eller civilingenjörer hade de aldrig tagit 
sig an uppgiften.

– Absolut inte. Då hade Kinnarps inte funnits i 
dag, betonar han.

Att Henry skulle in i företaget var givet, något 
annat alternativ var aldrig aktuellt.

– Vi hade inget annat liv. Jarl sa ungefär så här: 
”Du ska ha klart för dig att företaget går före det 
 privata, tänk på det.”

I vilken grad Henry följt faderns uppmaning  
låter han vara osagt. Han förklarar i stället att han 
oftast valt att hålla låg profil och aldrig känt att han 

H

Stolarna i 
6 000serien 
skapades för 
25 år sedan.

Profilen



Profilen

Kinnarps grundare, Evy och Jarl Andersson, 
tillsammans med två av sina söner.

De blå lastbilarna 
och skrivbords
serien J (överst) 
är två Kinnarps
klassiker.

behövt saluföra sin person som varumärke. Som 
andra, till exempel Ingvar Kamprad.

Kände du Kamprad?
– Inte direkt. Kamprad var en riktig superentre-

prenör och lyckades skapa en bild av sig själv och 
sitt företag som gick hem hos svenska folket. 

Vi går tillbaka i tiden igen och talar om vilka 
 Kinnarpsmöbler som på ett eller annat sätt utgjort 
en milstolpe för företaget. I förbifarten nämner 
Henry de välkända jalusiskåpen, ”men det är inte 
många som behöver skåp längre” och han tillbaka-
visar också påståendet att J-serien, som lanserades 
1959 och där ben och sarg för första gången bestod 
av fyrkantsjärn, skulle ha betytt mest.

I stället utser han arbetsstolarna 6 000 och 8 000 
som epokgörande.

– De innebar ett lyft på hela marknaden och är  
väl fortfarande en av de bästa stolarna som finns i 
Sverige. De håller ergonomiskt och har alla funktio-
ner som behövs i dag.

Stolarna var ”ett jädra projekt” minns han. 
 Företaget hade med tanke på den komplicerade 
mekanismen aldrig tidigare varit i närheten av att 
producera en så avancerad produkt.

– Nu har den milstolpen tillverkats i drygt fyra 
miljoner exemplar. 

Det har sagts att Jarl och Evy Andersson såg 
behovet av moderna, funktionella och vackra kon-
torsmöbler i det framväxande tjänstesamhället. 
Henry Jarlsson ser emellertid något frågande ut 
inför påståendet och säger att ”det var ju fint sagt.”

Vid frågan om vilken spaning han själv gör inför 
framtiden vill han inte ta sikte längre än tio år 
framåt. Han siar om öppna kontorslandskap där 
dagens system för inredningslösningar fort farande 
kommer att vara attraherande, inspirerande och 
effektiva.

– Ergonomi är väl bra, 
men det kommer att krä-
vas mycket mer än så. Folk 
är inte riktigt så motståndskraftiga 
som tidigare utan har en viss förmåga att bli sju-
kare. Därför måste framtidens kontor utformas på 
ett sätt som gör att kontorspersonalen med inred-
ningens hjälp inspireras att aktivera och röra sig.

– Bakom väggen här har vi ett rullband där våra 
anställda kan gå och samtidigt jobba för fullt på sin 
dator. Det ser lite dumt ut, men det hjälper dem att 
leva väl även under timmarna på kontoret.

Att få kunderna att prioritera hög kvalitet och 
hållbara val när kontoren utformas är en annan 
utmaning som väntar, tror han.

– Vi har all vår produktion inom Sveriges grän-
ser, vi löser logistiken med egna fordon, vi har fil-
tar i stället för emballage och har kontroll över vår 
miljöpåverkan.

Han berättar också att Kinnarps 
introducerat marknadens första hel-
täckande hållbarhetsbetyg. Det kal-
las The better effect index och ger, 
enligt Jarlsson, ett enkelt svar på den 
komplexa frågan om hur hållbar en 
produkt är.

Du har beskrivits som en legen-
dar i branschen, vad säger du om 
det?

– Jaså, är jag det? Det kän-
ner jag mig inte som.

Sedan får han bråt-
tom. Hustrun väntar på 
honom i Nordnorge 
och han ska sätta sig 
bakom ratten och 
påbörja den 176 mil 
långa bilresan.
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Unikt patenterat 
bindemedel ger 
2 produkter i 1: 

CUPRINOL IP
För industriell  
behandling av  
utvändig panel.

För bättre ekonomi!
Cuprinol IP har mycket hög volymtorrhalt, 
vilket innebär att du kan använda mindre 
mängd färg och ändå få ett tjockare färgskikt! 
Färgen har mycket bra inträngning i träet, 
vilket gynnar vidhäftningen. Den fyller ytan 
väl och gör att träet ser ordentligt grundat ut. 
Färgen är lätt att applicera med de flesta ut-
rustningar som finns på marknaden. Eftersom 
Cuprinol IP ger ett bättre underlag, får du även 
större valfrihet vad gäller slutstrykningsfärg.

Wood Finishes and Adhesives 
www.akzonobel-woodcoatings.com
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Bli först med 100 procent 
förnyelsebart bindemedel 
i dina färger och lacker

Miljöanpassning på naturens villkor

2018 erbjuder vi våra kunder produkter baserade på Biomass Balance-principen 
– genom att utvinna naturgas från matavfall istället för råolja kan du nu välja 
förnyelsebart bindemedel i våra Ytbehandlingssystem. Du väljer själv allt mellan 
25 procent till 100 procent förnyelsebara råvaror i bindemedlet. Först ut blir våra 
vattenburna och 100% UV-härdande färger och lacker. Naturligtvis håller de samma 
höga kvalitet, prestanda och egenskaper som tidigare, samtidigt som miljöpåverkan 
och utsläpp minskas. 

Sherwin-Williams Sweden AB
Industrigatan 5 | SE-195 60 Arlandastad
Tel +46 (0)381 261 00 | Fax +46 (0)381 261 99
www.sherwin-williams.se
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