Hållbar utveckling för
trä- och möbelindustrin
Världen och samhället står inför stora utmaningar när det gäller klimathot, råvaruförsörjning, avfall och s ocial utveckling. Världssamfundet har i Agenda 2030
identifierat 17 mål för hållbar utveckling. TMF har med Agenda 2030 som bas
formulerat mål och vision för branschens långsiktiga hållbarhetsarbete.
Trä- och Möbelföretagen, TMF, är bransch- och arbetsgivarorganisationen för hela
den träförädlande industrin och möbelindustrin i Sverige. TMF företräder
cirka 700 medlemsföretag med omkring 30 000 anställda.

Lönsamma affärsmodeller för hållbart ansvarstagande
Att koppla samman hållbart ansvarstagande med affärsnytta och skapa värdefulla kunderbjudanden är en
förutsättning för att lyckas i sitt hållbarhetsarbete. Affärsmässighet i kombination med hållbar utveckling
utgör en grundpelare i TMF:s strategi och bottnar i en övertygelse att långsiktigt hållbarhetsarbete utgör en
konkurrensfördel och är nödvändigt för att säkra branschens lönsamhet och tillväxt i framtiden.

Agenda 2030 – utgångspunkt för hållbarhetsarbetet
TMF:s mål och strategi för branschens hållbarhetsarbete utgår från Agenda 2030. TMF har identifierat 8 mål
som är extra angelägna för trä-och möbelindustrins miljö-och hållbarhetsarbete där b
 ranschen kan bidra till att
uppnå de globala hållbarhetsmålen. TMF täcker in både arbetsgivarestöd och branschutveckling vilket gör att
ansatsen blir bred.

Utmaningar inom miljö och hållbar utveckling
TMF har pekat ut ett antal miljöproblem där trä- och möbelindustrin kan engagera sig och bidra till lösningar:
Chemical cocktail: minska kemikalieanvändning.
Avskogning: säkra hållbart och uthålligt skogsbruk.
Peak råvaror: verka för effektivt resursutnyttjande och ökad grad av cirkulära flöden.
Avfall: verka för eliminering av avfall vid produktion, nyttjande och end-of-life.
Socialt ansvarstagande: ställa krav på acceptabla arbetsvillkor och god arbetsmiljö i hela leverantörskedjan.
Klimat: minska utsläpp av växthusgaser genom bra val av råvaror, effektiv produktion, energieffektiviseringar,
införande av cirkulära affärsmodeller, bra val av transportlösningar samt säkra ett långsiktigt hållbart skogsbruk.

TMF:s mål 2018–2030 för miljö och hållbar utveckling
TMF ska:
• Kontinuerligt implementera mål och strategier baserade på Agenda 2030 för branschens hållbarhetsarbete.
• Bygga upp och förmedla kunskap om cirkulär ekonomi och cirkulära affärsmodeller.
• Genom påverkansarbete bidraga till utfasning av klassade kemiska ämnen i branschens insatsvaror.
• Genom påverkansarbete verka för att all träråvara ska härröra från hållbart skogsbruk.
• Genom påverkansarbete öka beredvillighet hos branschens kunder att ställa relevanta sociala krav.

Mål för branschen 2018–2030 för miljö och hållbar utveckling
Svensk trä- och möbelindustri ska:
• Vara föregångare inom cirkulär ekonomi och utveckling av cirkulära affärsmodeller med ökad kundnytta.
• Endast nyttja träråvara som härrör från hållbart skogsbruk.
• Använda förnyelsebara och/eller återvinningsbara råvaror.
• Präglas av industriella processer med slutna materialflöden och eliminering av spill/avfall.
• Vara fossilfri i sina egna produktionsenheter.
• Fasa ut klassade kemiska ämnen och leverera giftfria produkter.
• Till minst 70 procent utnyttja fossilfria transporter.
• Implementera systematiskt arbetssätt för att säkra socialt ansvarstagande i alla produktionsled.

Trä- och möbelindustrins vision för 2045
Det klimatpolitiska ramverket stipulerar att Sverige 2045 inte ska ha nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären
och därefter uppnå negativa utsläpp. Detta innebär omfattande förändringar i konsumtions- och produktions
mönster i samhället. Med sikte på detta har TMF formulerat en vision för 2045 som branschen ska uppfylla:
100 procent giftfria produkter.
100 procent cirkulära, återvinningsbara, separerbara produkter.
100 procent förnyelsebar energi (råvaruutvinning, produktion transport).
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Vill du veta mer? Besök:
tmf.se/hallbarutveckling

