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Marknadstäckning – segment

BFS är branschorganisation för
• tillverkare
• importörer
av
• apparater
• utrustning
• inredningar
till storkök i Sverige.

Produkterna används inom en rad olika 
marknadssegment. Kunderna finns inom 
såväl privat som offentlig sektor.
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Marknadstäckning – segment forts.

• BFS är också branschorganisation för
– företag som levererar apparater, utrustning och inredning 

till storkök – och som inte till någon del tillverkar eller 
importerar nämnda produkter

– företag som på annat sätt har väsentlig anknytning till 
branschen, såsom leverantörer av råvaror, service eller 
konsultverksamhet.

• =associerade medlemmar.
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Bakgrund och historik

• BFS har idag ca 40 medlemsföretag
• Representerar företag inom branschen för 

storköksleverantörer
• Är medlem i den europeiska branschorganisationen 

EFCEM*
• BFS är en del av Kemisk Tekniska Företagen (KTF) –

www.ktf.se
• Föreningens administration sköts av KTF Organisation AB

*European Federation of Catering Equipment Manufacturers
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Medlemsföretag idag 
• Actor Kök och Butik AB
• Affärs & Butiksmaskiner AB (ABM)
• Aromateknik A/S
• Bonamat AB
• Dieta Storköksteknik AB
• Diskomat AB
• Disperator AB
• Ecolab AB
• Electrolux Professional AB
• Elektro Termo Storkök AB
• Fribergs Verkstäder AB
• Gastro Teknik AB
• Getinge Storkök AB
• GRANULDISK AB
• Haglund Industri AB
• Hallins Sales AB
• Hermelin Handels AB
• Hobart Scandinavia ApS
• Hounö A/S
• Hoshizaki Danmark
• AB Hällde Maskiner
• AB Idesta Kök

• Jöni A/S
• KEMA Storköksförsäljning AB
• LAIM AB
• Maskin konstruktioner AB (mkab)
• Metos Storkök AB
• Patina AB
• Porkka Scandinavia AB
• REPRO AB
• Rational Scandinavia AB
• ScanBox Thermo Products AB
• Smaky AB
• Standardbox AB
• Stayhot AB
• Svea nu AB
• Storköksteknik AB
• STT Storkökstillverkarna AB
• Vara Metallindustri HB
• Varimixer A/S
• Wexiödisk AB
• Winterhalter Gastronom Nordic Countries AB
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Kosmetik- och
hygienföretagen

150 medlemmar

www.kohf.se

Branschföreningen
Professionell

Hygien & Rengöring

ca 20 medlemmar

www.bphr.se

Sveriges Färg och
Lim Företagare

ca 60 medlemmar

www.sveff.se

Branschföreningen 
för Storköks-
leverantörer

ca 40 medlemmar

www.bfs.se

Svenskt 
Växtskydd

9 medlemmar

www.svenskt
vaxtskydd.se

www.ktf.se
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Mission Statement

BFS verkar i Sverige för att skapa 
förståelse för samhällets behov av 
professionell beredning, tillagning, 
förvaring och transport av livsmedel 
samt nyttan av branschens produkter i 
alla typer av storkök.

Det övergripande målet med 
verksamheten är att vara en 
konkurrensneutral plattform där 
medlemsföretagen genom samverkan 
skapar de bästa tänkbara 
förutsättningarna för att verka på den 
svenska marknaden som en del av EU.
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Huvuduppgift

BFS’ huvuduppgift är att främja 
branschens utveckling genom att

• representera branschen vid 
kontakter med nationella och 
internationella myndigheter och 
organisationer

• vara ett aktivt diskussions- och 
samverkansforum för 
medlemmarna.
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Arbetsform och verksamhetsområden
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Bevaka, tolka och 
bemöta 

lagstiftning och 
remissförslag

Skapa effektiva 
verktyg som 

underlättar för 
medlemmarna

Regelbunden 
mötesordning och 
rekrytering av nya 

medlemmar för 
erfarenhetsutbyte 

och samverkan

Förbättra 
förutsättningarna 
på marknaden för 

branschens 
framtida 

utveckling



Arbetsordning och ansvarsfördelning

Styrelsen
• Gör prioriteringar och beslutar i 

alla övergripande och strategiska 
frågor samt följer upp beslut.

Tekniska kommittén
• Möts vid behov och arbetar i 

samråd med BFS-kansliet med att
– bevaka, tolka och bemöta 

lagstiftning och remissförslag
– skapa effektiva verktyg som 

underlättar för medlemmarna. 
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Konkreta arbetsuppgifter
• Bevaka och tolka lagar och förordningar i Sverige och EU – särskilt på 

maskin- och elektronikområdet. §
• Bevaka offentliga upphandlingsregler.
• Bevaka miljökrav och -kriterier och andra miljöfrågor.
• Fungera som lobbyorganisation och remissinstans.
• Göra PR för en ökad kännedom om BFS.
• Sprida information och kunskap inom BFS’ kompetensområden.
• Utforma branschgemensamma policies, rekommendationer etc.
• Ta fram statistikuppgifter till gagn för medlemsföretagen.
• Fungera som nätverk för medlemsföretagen och även med andra 

intressenter.
• Bevaka allmänna utvecklingstrender i branschen och driva gemensamma 

utvecklingsprojekt (teknik och marknad).
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Exempel: BFS BPHR KoHF Sveff Sv V

Kemikalielagstiftning 
(REACH, CLP, bekämpningsmedel 
/biocider m m)

(X) X X X X

Hygienfrågor X X X

Miljömärkning X X

(Miljöanpassad) upphandling X X

Miljödeklaration/ Byggvarudeklaration X X X

Garantikrav X X

Administration X X X X X

Veckobrev, hemsidor, utbildningar X X X X X

WEEE o RoHS o Elektronikskatt X X

Kanslisamverkan
- Samarbete och utbyte av kunskaper och erfarenheter



Exempel på vad vi uppnått
• Etablerat den internationella utbildningen CFSP (Certified Foodservice Professional) 

i Sverige och hittills certifierat över 70 personer.
• Ny modern BFS-webbplats och företagssida på LinkedIn.
• Medverkat i arbetet med att starta en YH-utbildning av servicetekniker för 

storköksmaskiner.
• Samarbetsavtal med branschmässor och BIM-konsult.
• Försett SKL Kommentus Inköp med branschfakta och synpunkter inför upphandling 

av storköksapparater.
• Slagit fast en uppförandekod för ökad seriositet i branschen.
• Medverkat i Upphandlingsmyndighetens arbete med kriterier för miljöanpassad 

upphandling av storkök.
• Argumenterat framgångsrikt för att miljömärkning av storköksapparater inte tillför 

något utöver befintliga upphandlingskriterier och lagkrav.
• Reviderat Storköks-AMA i samarbete med FCSI Nordic 
• Informerat och utbildat om maskindirektivet, producentansvar för elektriska 

produkter, upphandlingslagstiftning, ekodesigndirektivet, kemikalier i varor (REACH, 
biocidförordningen), standarder för livsmedelsmaskiner.
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Aktuella ärenden
• Medverkar i YH-utbildningen av servicetekniker för storköksmaskiner.
• Översyn av textmaterialet för  CFSP-utbildningen.
• Ny CFSP-sida på BFS’ webbplats med info om alla certifierade personer och 

medverkande företag.
• CFSP-certifiering på GastroNord 2018.
• Arbetar med tillämpning/konsekvenser/ev. ändringar av

nya punktskatten på viss elektronik.
• Servicebok för storköksapparater.
• EFCEM-BIM (Building Information Modelling).
• Bevakar ekodesigndirektivet och genomförandeförordningar för 

storköksapparater.
• Bevakar förordning om producentansvar på elektriska produkter, som sedan 

HT 2014 inkluderat storköksapparater, enl. SNVs tolkning.
• Medlemsvärvning: Främst associerade medlemmar (återförsäljare).
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Vår gemensamma värdegrund

• Seriositet
– Medlemskrav, etiska regler, uppförandekod etc.

• Kunskap
– Information (internt o externt) via hemsidan och LinkedIn, 

seminarier/BFS Information Day, 
CFSP-utbildning/certifiering, 
YH-utbildning för servicetekniker etc.

• Trygghet
– BFS bevakar och informerar (lagstiftning, standarder m.m.).
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Mer om BFS

• Internetadress: www.bfs.se
• Följ oss på LinkedIn! 

https://www.linkedin.com/company/25077466/admin
/updates/
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