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Nordisk möbelindustri
Den nordiska möbelindustrin förknippas med kända varumärken, god design och hög kvalitet i
kombination med hållbart företagande. Den nordiska möbelindustrin är den mest miljömedvetna i
hela världen, och företagen levererar ett brett sortiment med möbler för det offentliga rummet,
kontor och privatkunder. Handeln mellan de nordiska länderna är omfattande och marknaden är
djupt integrerad med få handelshinder. Totalt är närmare 4700 (2015 Eurostat) företag verksamma
inom den nordiska möbelindustrin.
Gemensam nordisk syn på märkningskrav vid upphandlingar
Branschen välkomnar att det ställs krav på miljö och hållbar utveckling vid tillverkning av möbler.
Vidare är det ett gott initiativ att göra det möjligt för offentliga upphandlare att ställa skarpa och
relevanta krav. Syftet bör vara att främja hållbar utveckling i ett brett perspektiv och inspirera
enskilda företag att vara pådrivande i sitt hållbarhetsarbete. Arbete med hållbar utveckling rör dock
inte bara miljö utan kan även inbegripa socialt ansvarstagande samt tydliga krav på hög slitstyrka
och kvalitet med lång livslängd. En tydlig målsättning med att ställa krav bör vara att gynna de
företag som kan leverera hållbara produkter med hög kundnöjdhet och samtidigt garantera ett brett
utbud. Att välja rätt kan vara en utmaning varför möjligheten att kräva olika hållbarhets-märkningar
underlättar för upphandlaren.
Den nordiska möbelindustrin vill uppmana till och insisterar på att man i offentlig upphandling hänvisar till de olika etablerade märkningar T.ex. Möbelfakta, EPD, mobelfakta.no, Nordic ECO-label
(Svanen), EU ECO-label som används brett och äger hög trovärdighet. Det vore olyckligt om man i
offentlig upphandling enbart förhåller sig en enstaka märkning för möbler eftersom man då dels
ensidigt gynnar en enskild part, varvid en monopolsituation uppstår, och dels utestänger man
många möbel¬producenter som bedriver ett medvetet och systematiskt arbete med hållbar
utveckling. De märkningar som finns idag har olika profil och verkar parallellt i konkurrens vilket
skärper kriterieutvecklingen. Branschen vill försäkra sig om att marknaden ska präglas av få hinder,
låga transaktionskostnader och förutsägbarhet samtidigt som vi välkomnar skarpa krav på hållbar
utveckling. Sammantaget vill nordisk möbelindustri erbjuda ett brett sortiment av möbler med hög
standard vad gäller kvalitet och hållbarhet samtidigt som det ska vara enkelt för den offentliga upphandlaren att ställa krav med hjälp av olika certifieringar och märkningar.
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