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kontakter. Den digitala tekniken har rekordsnabbt ö
 ppnat upp nya vägar till kunderna
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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.
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Aktuellt
Nya villkor –
nya metoder

E

Ett område som med säkerhet påverkas

är höstens avtalsförhandlingar. Att hitta en
lönenivå som kan accepteras av andra sektorer där vissa kanske helt saknar betalningsförmåga, parallellt med det partsgemensamma
målet om industrins förstärkta konkurrenskraft, blir en utmaning värd namnet. Vi ska
dessutom, på kort tid, förhandla fram ny reglering kring LAS. Mycket pekar
på att det kan bli en spännande höst och hot om lagstiftning är något som vi alltid lever med. Därvidlag är
tiderna, pandemi eller
inte, oförändrade.
David
Johnsson
Vd, TMF
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Uppskjutet och inställt
Nyhet Det Coronapräglade första halv-

året ledde till att såväl nationella som
internationella mässor sköts upp och
att Almedalsveckan ställdes in.

2020 års upplaga av Salone del Mobile
I Milano, världens största designmässa,
kommer nu att arrangeras den 13–18 april 2021,
Nordbygg flyttas fram till
20–23 april 2021 medan
Trä & Teknik
på Svenska mässan i
Göteborg, flyttas till den
24–27 augusti 2021. Det
blir därmed ett evenemangstätt år.

När det gäller den kommande
 pplagan av Salone del Mobile, kommer
u
alla vartannatårs-utställningar för första gången att hållas samtidigt: Salone
Internazionale del Mobile, the International Furnishing Accessories Exhibition, Workplace3.0,
S.Project och Salone
Satellite. Detta innebär
att EuroCucina, Technology For the Kitchen
och den internationella
badrumsutställningen
även kommer att äga rum
nästa år, tillsammans med
Euroluce.
FOTO: EKSJÖHUS

fter en för många annorlunda
sommar har de flesta nu återgått
till sina arbeten och viss normalitet. Vad som är ett normalt
i arbetslivet i dag är dock svårt att säga.
Väldigt många har inte varit på sina arbetsplatser sedan i mars. I många näringsgrenar har den ekonomiska aktiviteten nästan
avstannat helt medan det finns branscher
som istället ökat rejält.
Bland TMF:s medlemsföretag finns hela
spektrat. De som levererar till butiks- och
besöksnäringen har drabbats mycket hårt
medan leverantörer till byggvaruhandeln
i många fall kan visa upp rekordsiffror. Det
byggs dock fortfarande och orderingången
är relativt god. Med en ökad aktivitet i ekonomin hoppas vi att investeringar i möbler
och inredning ska ta fart igen.
Det är svårt att bedöma vilka de långsiktiga konsekvenserna blir, men helt säkert
kommer det att påverka hur vi reser, möts
och inreder. Kommer man t.ex att vilja resa
till möten som tidigare, eller har pandemin
lett till permanenta digitala mötesformer?
Som alltid är det imponerande att se hur
företagandet och företagsamma människor blixtsnabbt ställer om och anpassar
sig till förändring. Nya förutsättningar skapar nya möjligheter, produkter och affärsmetoder. Du läser mer på sidorna 16–21.
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Eksjöhus har byggt Årets Småhus
Nyhet En välfungerande byggprocess

i allt från kommunikation till leverans,
detta kännetecknar årets vinnare i
tävlingen Årets Småhus 2020 – Villa
Nostalgi av Eksjöhus.

Vinnaren utsågs i juni på Gar-Bos
digitala event Småhusdagen Live 2020
med TMF:s vd David Johnsson som
ordförande i juryn.
Vinnarhuset finns i Dalsjöfors utanför Borås och är en 1,5-plans villa på 161
kvadratmeter. Huset uppfördes med
generalentreprenad av byggentreprenör Onsalagrävaren, under ledning av
Eksjöhus säljare Sebastian Persson.
– Det blev ett utmanande arbete för
juryn i år, säger juryordförande David

Johnsson, vd på TMF, om att utse årets
vinnare. Förutom att vi fick in så många
fina bidrag, så var det tre mycket värdiga
finalister. Årets vinnare av Årets Småhus
2020 är ett hus där processen genomsyrats av kvalitet från början till slut.
Grundkravet för att få vara med i
tävlingen är att huset är färdigställt 2019,
och med noll fel på slutbesiktningen.
Det här var andra året i rad som
Eksjöhus fanns med bland de tre finalisterna och första gången högst upp på
prispallen.
Årets Småhus, som arrangeras av GarBo, är inne på sitt andra år. Tävlingen
har skapat ett stort intresse inom branschen.

Nio

I sin enskilt största satsning på miljöcertifiering hittills har Blå Station certifierat nio
produktfamiljer på en gång med UL GREENGUARD Gold – däribland Bob, Dundra, Pucca
och Åhus. Det är den högsta klassificeringen när det gäller utsläpp av skadliga ämnen.

FOTO: BALLINGSLÖV

Ramavtal möjliggör
investeringar
Nyhet Spaljisten har ingått
ett nytt ramavtal med en av
de mest betydande aktörerna
på den internationella möbelmarknaden – det största i
Spaljistens 45-åriga historia.
Avtalet möjliggör omfattande investeringar på Spaljisten
under de närmaste åren, och
som ett första steg kommer
lokalytorna i Åseda att byggas ut från befintliga 35 000
m² till 41 400 m².
FOTO: XXX

Ballingslöv AB investerar för framtiden
Nyhet Ballingslöv AB, en av Sveriges största

producenter av kök, satsar offensivt efter
sitt jubileumsår. För att skapa förutsättningar för fortsatt tillväxt investeras nu
drygt 200 mkr i utökade produktionsytor
och maskinutrustning.

Investeringen, som drog i gång runt
å rskiftet, ska medföra ökad kapacitet, förbättrad arbetsmiljö och ökad l everanskvalitet,
omfattar – förutom två tillbyggnader om
vardera cirka 5 000 kvadratmeter – även
leverans av en ny monteringslinje som

blir en del i uppbyggnaden av ett helt nytt
produktionsflöde för alla färdigmonterade
köksskåp.
– Med en stabil och positiv utveckling i
ryggen och ett år med intensivt förberedande
projekteringsarbete känns det riktigt bra att
nu börja förverkliga det stora investeringsprogrammet. Allt med sikte på fortsatt tillväxt och
utveckling av verksamheten i alla led, säger
vd:n Henric Fransson i en presskommentar.
Tanken är att allt ska vara klart
hösten 2021.

Svenska Fönster bygger ut och nyanställer
Nyhet Mellan 2016 och 2018 investerade

Svenska Fönster AB i Edsbyn över 100 miljoner för att öka sin produktion av fönster. Nu
är det dags för ytterligare en storinvestering, den här gången på 60 miljoner som ska
ge en fördubbling av den egna tillverkningen
av glaskassetter.

Investeringen i ökad egen glasproduktion
genomförs för att långsiktigt säkra glasförsörjningen, klara de höga kvalitetskraven och ge
kunderna maximal leveranssäkerhet. Beatrice
K Henriksson, vd på Svenska Fönster, pekar
även på miljöaspekten.
– Vi får en bättre miljö eftersom vi använder oss av 100 procent förnybar el. Dessutom
kommer transporterna av glaskassetter att
minska radikalt, förklarar hon.
Med den nu aktuella investeringen växer

fabriksytan med 1 000 kvadratmeter till
64 000 kvadrat. Någon gång i höst kommer
den nya lokalen att invigas. Investeringen väntas ge mellan fem och tio arbetstillfällen.
Svenska Fönster AB med varumärkena Traryd Fönster och SP Fönster är en av Sveriges
ledande fönstertillverkare. Svenska Fönster ingår i den nordeuropeiska koncernen
Dovista.

BraHus bäst på
kundnöjdhet
Nyhet Prognoscentret har i tio
års tid mätt kundnöjdheten för
Sveriges bostadsutvecklare
som uppför bostäder i projekt.
Sedan 2018 gör Prognoscentret även en separat mätning
av kundnöjdhet när det gäller
styckebyggda småhus tillsammans med Sveriges småhustillverkare. När det gäller 2019 års
resultat över bästa prestationer för styckebyggda småhus
hamnar BraHus på första plats,
följt av Eksjöhus och Älvsbyhus.
Mätningen i kundnöjdhet är
också mycket glädjande för
de industriella hustillverkarna
inom TMF; BoKlok hamnar på
andra plats och Obos på tredje
på listan över årets bästa prestationer avseende projektbyggda bostäder. På listan över
bästa enskilda bostadsprojekt
finns fyra av BoKloks projekt
och ett av Obos projekt med.
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FOTO: VISIT SWEDEN

Design i en ryggsäck –”Swedish Design Museum To Go”
Nyhet Svensk design paketerad i en
r yggsäck från Sandqvist som lånas ut för att
användas i Sverige. Svårare behöver det inte
vara när design ska marknadsföra Sverige i världen.

Röster från juryn:

”Ett museum ska väl vara en
byggnad?? Eller en lokal?? Eller
ett litet rum?? Eller iaf en webbplats eller en app?? Nej. Swedish
Museum visar att ett museum kan
vara en helt vanlig ryggsäck. Eftersom jag inte fick rösta på tvåan var
detta en överlägsen vinnare för
mig. Så enkel och så tydlig och en
bra arvtagare till alla fina Sverigekampanjer de senaste åren.”
Elias Betinakis, Telia

Nyhet Glasbordet ”Ettore” är
årets vinnare av Born Classic,
Stockholm Furniture & Light
Fairs designpris för framtida
klassiker. ”Ettore” är formgivet av Åsa Jungnelius och producerat av Källemo och det är
glaskonstnärens första möbel.
”Ettore” och Källemo blev
dubbelt prisade under mässveckan eftersom glasbordet
även fick utmärkelsen Årets
möbel av tidningen Form.

Nya ägare till Bröderna Wigells stolfabrik
Nyhet Bröderna Wigells stolfabrik i
 almbäck har fått nya ägare. Företaget
M
startades 1868 och befanns sig under sex
generationer inom familjen Wigell. I augusti
tog Lovisa och Simon Lidåker samt Lovisas
två bröder Teodor och Ludwig Axelsson
över det 150 år gamla företaget och dess
varumärke Wigells.

– Som en av de äldsta möbeltillverkarna i
Sverige ser vi fram emot att fortsätta t illverka

och formge tidlösa möbler, i synnerhet
pinnstolar, en lång tid framöver, säger Lovisa
Lidåker.
… medan Götessons har förvärvat David
design

David design har sedan 1998 producerat
möbler, belysning och accessoarer med sin bas
i Helsingborg, produktion i Skillingaryd och
showrooms i Stockholm, Köpenhamn
och New York.

Mikael Olsson har lämnat Trivselhus
Nyhet Trivselhus vd, Mikael

Olsson, som även varit mångårig och engagerad ledamot i
TMF:s Trähusgrupp, har lämnat sitt uppdrag på
grund av hälsoskäl
och fungerar framöver som senior rådgivare till
styrelsen. Under
rekryteringsprocessen tillträder Maria
Bergön som
tillförordnad vd.
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– Att Mikael Ols...medan Conny
son lämnar uppdraget
Torstensson är ny
som vd för Trivselhus
vd och koncernchef i
är en stor förlust, inte
Edsbyn Senab
bara för Trivselhus,
Samtidigt har
Conny
utan även för TMF
koncernen gått
Torstensson
där Mikael varit en
samman med finska
viktig drivande kraft
Isku för att skapa
i Trähusgruppen. Mikael har
tillväxt som synergier på en
svarat för ett oförtröttligt
konkurrensutsatt marknad. I
arbete för branschens framoch med sammanslagningen
täcker koncernerna de nordtid, och inte minst, att föra
fram branschens utmaningar
iska länderna, Baltikum, OSS-
och behov av förbättrade villländerna, Central- och Öst
kor, säger TMF:s vd David
europa, Mellanöstern, Kina
och USA.
Johnsson.
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Massproductions,
Stolab, Totebo och
Blå Station prisades
på Möbelriksdagen
Nyhet Trästaden Växjö –
utsedd av EU-kommissionen
till Europas grönaste stad –
samlade under två dagar, 5–6
mars, möbelbranschen för
årets upplaga av Möbelriks
dagen. Förutom gästande HKH
prins Carl Philip och ett digert
antal föreläsare, a
 rrangerades
besök hos Lammhults och
Abstracta samt Ikeas designmuseum i Älmhult. Dess
utom prisades Massproductions, Stolab, Totebo och Blå
Station för framgångsrikt
företagande.

FOTO: PRESBILD

Visit Sweden och Volontaires virtuella designmuseum har blivit mer handfast med Swedish Design
Museum To Go. När
juryn för Månadens kampanj Alternativa medier
diskuterade det mobila
museet blev det inte mycket
diskussion.
Målet med Swedish

Design Museum To Go är att lyfta fram användarvänlig svensk design.

Källemos bord
”Ettore” är årets Born
Classic-vinnare

LIKA BARN, LEKA BÄST.
Vi har samlat marknadsledande varumärken under våra
fem tak. Om ni, precis som vi, värdesätter bra pris, hög kvalitet
och leveranssäkerhet är vi er naturliga samarbetspartner.
MARKNADENS MEST KOMPLETTA PRODUKT- OCH
TJÄNSTEUTBUD INOM TRÄ OCH SKIVMATERIAL
ARLÖV

GÖTEBORG

RÖNÅS

STOCKHOLM

VAGGERYD

www.fredricsons.com

Läs även våra nyheter på
www.traomobelforum.se
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En Pelican
med blomma
Den första svenska möbel som fått miljömärkningen EU Ecolabel visades
på Stockholm Furntiure & Light Fair i början av året. Möbeln är en stol som
heter Pelican, tagits fram av Johanson Design och som tillverkas av upp
till 100 procent återvunnen plast. TEXT HÅKAN LÖVSTRÖM FOTO ULF BERGLUND

1
2
3

Först med Ecolabel

Stolen är märkt med EU Ecolabel, eller som det också kallas EUblomman. EU-kommissionen är
huvudman till märket och det är
gångbart inom hela EU. Ecolabel är en av de
första miljömärkningarna som tydligt ställer
krav med koppling till cirkulär ekonomi.

Återvunnen plast

Materialet är 40–100 procent
återvunnen plast från
livsmedelsindustrin och är
inhämtad från företag i trakten
av Johanson Design i Markaryd.

Stolens form speglar Johan
Lindsténs syn på fågeln p
 elikan
med sin smäckra och välvda
hals som replikeras i stolens linjespel och
dess kurvatur.

5

Samlad
expertis

Ett helt nytt material att
arbeta med krävde samarbete mellan experter
inom plastindustri, återvinning och
produktion för att skapa bästa förutsättningar för ett lyckat projekt.
Konstruktionen väger mellan fyra
och tio kilo beroende på utrustning som armstöd, skrivskiva,
hjul med mera.

8

4

Smäcker som
en fågel
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Snart i fler färger
Initialt finns Pelican i vitt, svart
samt skiffergrönt, tre färger
av klassisk karaktär. Färgskalan kommer att utökas med tiden och
enligt kunders önskemål. Metalldetaljerna går
att få i 400 färgvarianter
och hela eller halva sitsen kan kläs med tyg,
läder eller andra material.

Redo för
återvinning

Samtliga ståldetaljer, plastdetaljer och förkromning är
återvinningsbara. Lackering
görs elektrostatiskt med epoxypulver
som ger minimalt med spill. All stoppning
och stommar av skum tillverkas helt utan
freoner. Endast vattenbaserade lim och
smältlim används.

Johanson Designs Dan
Johanson tillsammans med
designern Johan Lindstén.

Stolen Pelican initierades utifrån kunders
och arkitekters önskemål om en stol som skulle vara
lätt och hållbart producerad. De första idéerna var
att dra nytta av och ta tillvara den redan existerande
Haddoc-seriens sittkomfort, men att materialet skulle
vara återvunnen plast. Johan Lindstén är möbeldesignern bakom stolen. Han gick ut designhögskolan 2008
och har därefter samarbetat med möbeltillverkaren
Johanson i flera projekt.
– En utmaning var att hitta återvunnen plast som
är producerad i närheten av Markaryd. En annan
utmaning var att utifrån valt material beräkna svikt,
brytpunkter, volym, stabilitet med mera vilket krävde
en samlad expertis och en mängd ny instudering, säger
Johan Lindstén.
– Dessutom har vi valt att erbjuda stolen i en mängd
olika alternativ vilket kräver smart logistik och produktionsanpassningar.
SEPTEMBER 2020 TRÄ&MÖBELFORUM
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Tvätta
händerna!
I hela

30
sekunder

1. Löddra ordentligt.
2. Tvätta mellan fingrarna, ovanpå
handen och runt tummen.
3. Skölj och torka.
Minska risken att bli sjuk.

Hallå där!

”Vi kämpade
hårdare än de andra”
När FN i Genève bygger nytt är det småländska Swedese som ska stå för inredningen.
Corona har förskjutit tidtabellen, men snart
har vd Sonnie Byrling sina möbler i Schweiz.
TEXT PEDER EDVINSSON

V

ar i processen är
ni nu med Genèveprojektet?

– Allt har skjutits
fram åtminstone
ett kvartal, men under senhösten
kommer vi att göra första delleveranserna av våra möbler till
Schweiz. Det hela började annars
redan 2016 då vi blev utvalda
att vara med på en mässa för att
visa upp för delegater från FN
vad vi hade att erbjuda för deras
nya lokaler. Vi var kvar även till
nästa omgång och efter de många
gallringar som följde, till slut
var det bara vi kvar och vi fick
kontraktet.

Varför valde FN er?

– Jag tror att de tyckte att vi
var konkreta och att vi hade bra
svar på deras väldigt tuffa krav
och frågeställningar. Mycket av
de regler som kommit upp kring
hållbarhet både socialt och vad
gäller miljöfrågor är det ju FN
som har formulerat och vi har

alltid arbetat hårt med just de
sakerna. Sedan tror jag att vi
kämpade hårdare än konkurrenterna med att lösa uppgiften. Vi må vara stora i Småland,
men i den stora världen är vi
ganska små – då gäller det att
verkligen visa vad man kan.
Har ni tagit fram särskilda
FN-möbler?

– Både och. Mest handlar
det om standardprodukter,
men eftersom vi har Swedese Studio där vi arbetar
med både anpassningar och
helt nya möbler har vi haft
bra möjligheter att möta FN:s
mer precisa önskemål. I deras
nya byggnad går de bort från
klassiska kontorsmiljöer
med enskilda skrivbord mot
att i stället skapa en arbetsplats med fler möjligheter till
spontana möten blandat med
arbetsplatser och konferensrum. För den sortens inredning är vi väl rustade.

SONNIE BYRLING
Gör: Vd för Swedese.
Aktuell: Swedese har fått
uppdraget att inreda FN:s
nya lokaler i Genève.

Urvalsprocessen var gedigen
och pågick i flera år, senare i
höst kan de första möblerna
levereras.

SEPTEMBER 2020 TRÄ&MÖBELFORUM
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Perspektiv

Projektet ”Kliv På”
förbereder branschen
på miljökrav
I januari 2022 väntas Boverkets nya krav på klimatdeklarationer för nya byggnader träda
i kraft, men hur redo är trähusföretagen? Just nu pågår projektet Kliv På med målet
att hitta en standardiserad, enkel och kostnadseffektiv metod för att räkna ut husens
klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv. TEXT HENRIK SKAPARE ILLUSTRATION BOVERKET/INFAB

S

tudier visar att runt
hälften av en byggnads
klimatavtryck efter
femtio års användning
uppstår under byggfasen
– och för energisnåla
passivhus är motsvarande siffra över 80
procent. De senaste åren har det gjorts
mycket för att minska energiförbrukningen i nybyggda hus, men inte lika
mycket för att undersöka vad materialval
och byggnadstekniker har för inverkan
på byggnadens totala klimatavtryck.
Det ska det dock bli ändring på nu.
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Branschen är positiv, men det nya kravet väcker också frågor. Hur ska det gå till
rent praktiskt? Hur kan man säkerställa
att alla gör sina beräkningar på samma
sätt? Hur ska det kunna göras så enkelt
och effektivt att klimatdeklarationen inte
blir en för stor del av husets kostnad?
De frågorna och många fler ska besvaras med projektet Kliv På Småhus – klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv.
Projektet är ett samarbete mellan trähustillverkare, konsulter, akademi och forskningsinstitut och pågår fram till hösten
2021. Finansiärer är Energimyndigheten,
Arbio AB, TMF, Trivselhus, Derome och
Fiskarhedenvillan.
I januari 2022 väntas Boverkets
På Trivselhus, som är ett av de
nya krav på klimatdeklaratiodeltagande företagen, är de positiva till det nya kravet:
ner för nya byggnader träda i
kraft. De nya reglerna innebär
– Vi är måna om att det totala
att byggherren måste lämna in en
klimatavtrycket blir mindre och
klimatdeklaration innan huset
jobbar ständigt med de här fråLeif Sjöskog
kan användas, förutsatt att
gorna. När vi fick möjligheten att
huset är större än 50 kvadratvara med i Kliv På såg vi det som
meter och att byggherren inte är
en möjlighet att lära oss mer, säger Leif
en privatperson som bygger för eget
Sjöskog, teknikchef på Trivselhus.
brukande. På kort sikt är målet att
samla in information om byggnaders
Under projektet genomförs workshops
hos flera småhustillverkare för att kartklimatpåverkan – på längre sikt att
lägga vilka behov som finns, hur det fungminska den.

erar i dag och
vilka verktyg
som skulle kunna
användas. Arbetet är
sedan tänkt att mynna
ut i ett gemensamt
vägledningsmaterial.
Hittills har Trivselhus tittat på

två olika mjukvaror som skulle kunna
användas: One Click LCA och Byggsektionerna som beslutsunderlag för sitt val
torns miljöberäkningsverktyg. Båda har
är det viktigt att vi är synkade i branschen
sina fördelar och än så länge handoch att deklarationerna är framtagna
lar det framför allt om att mata in
på ett liknande sätt, säger Anna
data och prova sig fram.
och fortsätter:
– Mjukvarorna är ofta gjorda
– En annan viktig aspekt är att
för större byggnader, därför vill
arbetet med att ta fram deklarautvecklarna gärna ha feedback
tionerna måste vara effektivt för
från vår sida om vilka funktioatt merkostnaden för produkten
Anna Rydberg
ner som kommer att behövas.
i slutändan inte ska bli betungMånga trähustillverkare har ett antal lik- ande för våra kunder. Här tror vi att vi
nande byggdelar som de laborerar med,
gynnas av att vi har en industriell proså man borde kunna hitta ett enkelt sätt
duktion med låsta tekniska plattformar.
att mata in hur många kilo material man
använder eller hur många kvadratmeKlimatdeklarationen som ska göras
ter man bygger och få ut ett användbart
enligt det nya kravet omfattar hela
resultat.
byggskedet, det vill säga uttag av råvaror,
Även Anna Ryberg, hållbarhetschef
tillverkning av byggprodukter, arbete på
på Derome, betonar hur viktigt det är att
byggarbetsplatsen och transporter. Det
hitta en metod som gör det enkelt att ta
innebär även att klimatdeklarationen
fram deklarationen, men också att det är
kommer att användas för att ställa krav
viktigt att alla gör på samma sätt:
på hustillverkarnas materialleverantörer,
– För vår del vill vi kunna använda klisom också måste arbeta för att sänka sin
miljöpåverkan.
matkalkyler i vårt arbete med att minska
våra produkters klimatavtryck och för
Hus som säljs till privatpersoner är
våra kunder blir deklarationen ett viktigt undantagna från det nya kravet men
underlag för att kunna göra medvetna
Jonas Nilsson på Fiskarhedenvillan hopval. Om man ska kunna använda deklara- pas att de rutiner och processer som tas

Boverkets nya
krav i korthet
Reglerna träder i kraft den
1 januari 2022.

1

Syftet är att öka kunskapen om
byggnaders klimatpåverkan vid
uppförandet och öka kunskaper om
livscykelanalyser.
På sikt är målet att minska
klimatpåverkan från byggnader
som uppförs.
Reglerna omfattar b
 yggnadens
koldioxidutsläpp under
byggstadiet.
Byggherren ansvarar för att
deklarationen görs och lämnas
in till Boverket.
Reglerna gäller alla nya
byggnader som uppförs och
som kräver bygglov, med vissa
undantag.
Läs mer på Boverket.se

2
3
4
5

fram i projektet kommer att bli så effektiva att de kan använda dem även för att
guida privatpersoner som bygger hus:
– På sikt hoppas vi att kunna använda
verktygen för att göra klimatdeklarationer på alla våra hus. Genom att kunna
visa våra kunder hur olika materialval
påverkar byggnadens klimatpåverkan
kan man hjälpa dem att göra bra val för
miljön.
SEPTEMBER 2020 TRÄ&MÖBELFORUM
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Kompetensförsörjning

UTBILDNINGARNA
SOM GÅR MOT
STRÖMMEN
Medan många yrkesutbildningarna kämpar med att få
tillräckligt antal sökande går yrkeshögskolarna mot
strömmen. Och nu drar YH i gång en storsatsning på
utbildningar för produktionstekniker. ”Det här är
väldigt efterfrågat. Till höststarten hade vi 99 ansökningar
till”, berättar Lars Engman verksamhetsledare för
Träbransch Norr i Skellefteå.
TEXT HÅKAN LÖVSTRÖM FOTO GETTY IMAGES & GUNNAR NORDLUND
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I

takt med att produktionen och
kompetenskraven förändras
inom svensk träindustri s tartas
också nya utbildningar. De som
fått klartecken för att sätta
i gång utbildningar för produktionstekniker under det kommande läsåret
är Nässjö, Tibro och Skellefteå. Det är
genom samarbete mellan kommunerna,
industrin och högskolorna som utbildningarna nu startar.
– Vi samarbetar med Tekniska
högskolan i Jönköping om den här
utbildningen. Planen är att starta 2021,
antingen januari eller augusti. Utbildningen är tre terminer och vi har 35 platser beviljade, berättar Joakim Brobäck
som är vd på Träcentrum i Nässjö.

Arbetet med att få dessa utbildningar på

plats har pågått en tid. Det har varit en prioriterad fråga för Trä- och Möbelföretagens
utbildningsansvarige, Henrik Smedmark
– TMF har sedan länge identifierat
produktionstekniker som en angelägen
utbildning och en nyckelkompetens inom
träindustrin och därför har vi stöttat
den här ansökningsprocessen på mesta
möjliga sätt. Det känns oerhört viktigt att
nu kunna dra i gång, säger Smedmark.
Även på träcentrum i Nässjö ser man
att den nya utbildningen kommer i rätt
tid.
– Vi ser att industrin är i ett spännande
läge där frågor som automatisering och
digitalisering blir viktigare och v iktigare.
Då behövs en ny typ av kompetens.
Det investeras i nya maskiner och det
behövs mer produktionsteknisk kunskap,
förklarar Joakim Brobäck.

I det nya landskapet blir produktionstekniker en nyckelkompetens.
– Nivån på den nya utbildningen ligger
någonstans mittemellan gymnasiet och
högskola.
Den läggs upp så att både de som redan
jobbar i företagen kan gå utbildningen
liksom andra som inte jobbar där nu.
Utbildningen riktar sig till båda dessa
kategorier.
– Det är en utmärkt utbildning att
använda om man vill kompetensutveckla
de som redan är anställda i företaget.
Utbildningens upplägg och sättet
undervisningen kommer att b
 edrivas
på är speciellt anpassat för att de här
personerna ska kunna behålla sin
anställning. De ska kunna plugga och
sedan göra sin praktik på företaget där de
är anställda.
– Vi ser att området produktionsteknik
är ett viktigt område, att man utvecklar
företagens kompetens i detta. Det är ett
eftersatt område.
– Kombinationen av att använda vår
utbildning som både kompetensutveckling för befintlig personal och att faktiskt
fylla på och rekrytera nya medarbetare,
båda dessa spår ger viktiga möjligheter
för företagen, säger Joakim Brobäck på
Träcentrum i Nässjö.
Det som är lite speciellt med yrkeshögskolorna är att yrkeserfarenheten
rankas väldigt högt för att komma in på
utbildningarna.
– Förutom att man har gymnasie
betyg kan man också komma in på den
här utbildningen med hjälp av arbetserfarenhet. Har man jobbat med relevanta

Therese Ronneklev

 mråden inom produktionen kan man
o
komma in på utbildningen.
Även i Västerbotten är man mycket
glad över möjligheten att få utbilda nya
produktionstekniker.
– Det finns ett stort intresse för
utbildningarna bland våra 103 träindustriföretag i Västerbotten. Vi har saknat
den här nivå fem som har erfarenhet från
industrigolvet men vill läsa vidare till
produktionstekniker eller beredare.
– De är oerhört eftertraktade, berättar
Lars Engman på Träbransch norr.

… och trendbrott
med fler tjejer
När Yrkeshögskolan i Skellefteå
till hösten startar tre utbildningar till
produktions- och processtekniker är
det en hel del kvinnor som sökt.
– Fortfarande utgör männen
majoriteten men vi ser nu ett t ydligt
skifte på den fronten, säger Ulf
Olofsson, rektor på Yrkeshögskolan i
Skellefteå.
De tre utbildningarna har utvecklats
i nära samarbete med 25 företag i Västerbotten. Yrkeshögskolan i Skellefteå har även ett nära samarbete med
Träbransch Norr och T
 eknikföretagen.
En som har titeln produktionstekniker är Therese Ronneklev. Hon gick
social linje på gymnasiet och i nledde
sin yrkesbana inom äldreomsorgen
innan hon bestämde sig för att skola
om sig.
– Hade jag vetat vilket trevligt jobb
det här är hade jag naturligtvis gått
en annan gymnasieutbildning och en
YH-utbildning. Men nu är jag där i alla
fall och varje dag lär jag mig något nytt
om hur man kan lösa problem ochvässa produktionen i fabriken, säger hon.
Therese betonar att jobbet som
produktionstekniker passar lika bra
för kvinnor som för män.
– Det handlar om hur man t änker,
det är problemlösning och kunna se
en helhetsbild vilket passar mig. Jag
önskar att fler tjejer söker sig till den
här typen av jobb för det är f antastiskt
roligt.

SEPTEMBER 2020 TRÄ&MÖBELFORUM
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SNABB
ANPASSNING
TILL DIGITALA
KUNDMÖTEN
Inga fysiska möten och begränsade kontakter.
Den digitala tekniken har rekordsnabbt öppnat
upp nya vägar till kunderna – och förändrat
säljstrategierna för all framtid.
TEXT PETER WILLEBRAND ILLUSTRATION GETTY IMAGES
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E

n bred informationskampanj, en
köpanmälan och ett uppföljande
möte mellan mäklare och kund
som leder till avslut.
Så ser i korta drag försäljningsprocessen ut när ett nytt bostadsprojekt lanseras. Åtminstone under ”normala” omständigheter. Under den pågående Coronapandemin
har många bolag tvingats revidera sina säljstrategier, och det viktiga fysiska kundmötet har
kanske bokats av eller styrts om till digitala
alternativ. Men kan ett digitalt möte verkligen
ersätta ett mänskligt, i synnerhet med någon
som kanske står inför sitt livs största affär: ett
bostadsköp?

I en VR-lösning testade RISE och OBOS hur olika
ljud absorberas av till exempel fönster och väggar.

OBOS Sverige har sedan några år tillbaka infört

VR- och AR-verktyg för att understödja produktutveckling, internutbildning och just säljen god ersättare för fysiska kundmöten där kraprocesser hos sina varumärken OBOS, Myresjöven är mer komplexa och inte sällan måste ta
hus, SmålandsVillan.
olika emotionella hänsyn. David Johansson
De fysiska mötena har inte upphört,
är VR-specialist på OBOS Sverige:
men blivit klart färre och mer begrän– Vi har haft kundmöten över Microsade på grund av restriktionerna, berätsoft Teams och samtidigt använt VR-tektar Christian Alehagen, chef för markniken för att genomföra husvisningen på
nadskommunikation på OBOS Sverige.
distans.
– Vi hade ju redan kommit en bit på
Han tror också att de nuvarande
David Johansson
vår digitala resa, och överlag har också
omständigheterna kommer att driva på
de alternativen fungerat bra under den
utvecklingen med olika tekniker som
här tiden. Förutsättningar inom OBOS bolag
kombineras, till exempel återskapade 3D-milser lite olika ut men det har skett en generell
jöer som i realtid kombineras med VR-teknik.
omställning mot att bli ännu mer digitala än vad
OBOS ingick även i Smart Housing Smålandvi redan är. SmålandsVillan och Myresjöhus
projekt, lett av forskningsinstitutet RISE, där
försäljningsorganisationer har till exempel förman bland annat studerade hur visuella miljöer
stärkts med nya möjligheter till digitala möten
och ljudupplevelser kan förenas virtuellt för att
och vi har tagit fram verktyg för digitala presentill exempel visa hur en bostad påverkas av närtationer, sammanfattar han läget.
liggande trafik.
Även de interna rutinerna har förändrats.
– Vi är bara i början av den utvecklingen och
Inför säljstarten av varje nytt bostadsprojekt
tekniken ger stora möjligheter, den kan inte
anordnas vanligtvis en informationsträff, där
minst användas för internutbildning där nya
alla intressenter får en djupare presentation av
kompetenser kan testas och omsättas snabbare i
projektet, möjlighet att ställa frågor och träffa
virtuella miljöer, säger David Johansson.
de som jobbar med projektet: projektutveckNär det kommer till säljprocessen handlar det
lare, kundansvariga, projektledare och mäklare.
– Men de mötena har vi nu ersatt med inspei slutänden om att ge kunden större inflytande
lade filmer med motsvarande information som
och mer verklighetsnära upplevelser som förvi tar upp på mötet.
enklar beslut. Redan i dag har SmålandsVillan
Den digitala tekniken har även visat sig vara
en tjänst, en ”konfigurator”, som ger kunden
SEPTEMBER 2020 TRÄ&MÖBELFORUM
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”Färre fysiska möten
i framtiden”

Med hjälp av Husbyggaren kan OBOS-företaget Smålandsvillan
erbjuda sina kunder att bygga sitt eget hus helt digitalt.

möjlighet att själv sätta samman sitt hus och få en
prisbild, en tjänst som är tillgänglig alla timmar
under dygnet. Kunden får inte bara en bättre
översyn och k
 ontroll, det har även andra fördelar,
berättar Christian Alehagen.
– Det har också minskat behovet av efterjusteringar och effektiviserat hela byggnadsprocessen.
I dag kan vi ju också i praktiken återskapa hela
huset i en 3D-miljö som understöds av båda VRoch AR-teknik.

Badrumsspecialisten Svedbergs var tidigt ute med
ge kunderna möjlighet att via webbplatsen laborera
med olika inredningsalternativ.
– Vi har fortsatt med den strategin. Vår webbplats är vår viktigaste plattform och förra året
gjorde vi en gigantisk investering i en upp
datering för att ge den ett bredare och d
 jupare
innehåll, med en enklare navigering ned till
minsta produktnivå, säger Ove Kalén, ansvarig för
marknadskommunikationen.
Pandemin har inneburit ändrade mötesrutiner
överlag, både internt och externt.
– Ett digitalt kundmöte kan förstås inte ersätta
ett fysiskt fullt ut, men mitt intryck är ändå att de
digitala mötena över till exempel Teams fungerat
bra. Det har också väckt nya tankar på ändrade rutiner och att vi ska ransonera våra möten hårdare i
framtiden. Alla möten är inte nödvändiga, och hur
vi till exempel presenterar våra produkter går ju till
exempel att visualisera med hjälp av filmer på olika
plattformar. Dessutom får det ju positiva effekter
för de klimatmål som vi ska uppnå som företag.
– Vi ändrar heller inget av vår marknadsstrategi
på grund av pandemin, vi har främst fokuserat på
att vara närvarande i digitala medier.

Hur ser då teknikmognaden ut hos kunderna, är de

lika snabba att ställa om till en mer digital säljprocess som trots allt handlar om ett bostadsköp, en
stor investering både socialt och ekonomiskt?
– De flesta kunderna är inte medvetna om teknikens möjligheter, men när de väl får uppleva tekniken har de lätt att ta den till sig, och den hjälper helt
klart till i processen. Vi har redan sett exempel där
hela säljprocessen i praktiken varit digital, kunden
har efter en digital köpanmälan besökt det lokala
kontoret och köpt huset efter en VR-visning.
Utöver satsningarna på VR och AR har OBOS
utmärkt sig som sponsor i olika idrottssammanhang
och utsågs 2018 till Årets sponsor av tidskriften
Sport & Affär. OBOS är bland annat huvudsponsor
av Damallsvenskan i fotboll och partner för flera av
Svenska kidförbundets satsningar, som projektet
Alla på snö där syftet är att aktivera barn fysiskt.
Det är tydliga och ambitiösa CSR-projekt, men
det är för tidigt att utvärdera hur de påverkar försäljningen, understryker Christian Alehagen.
– Vår strategi när det gäller sponsringen är främst
att långsiktigt bygga OBOS varumärke i Sverige.
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I Bluprint skapar kunderna sina egna badrum.

”Tekniken har både föroch nackdelar”
Familjeföretaget Blå Station, med vd:n och form
givaren Johan Lindau i spetsen, har tvingats tänka i
nya banor på grund av pandemin.
– Vi är givetvis hårt drabbade eftersom mycket
av vår verksamhet är så inriktad på export och att vi
främst marknadsför oss via internationella mässor.

Där ligger en stor del av vår marknadsbudget, och vi
vet att det ger ett bra utfall.
Av nio inplanerade mässor under första halvåret
har ”sex och en halv” ställts in.
– Vi hann med Stockholmsmässan, en stor
utställning i London samt en dag på mässan i
Dublin innan den stängdes.
Pandemin och restriktionerna träffar rätt i h
 järtat

på arrangörernas och eventindustrins affärsidé:
att sammanföra många människor fysiskt på en
avgränsad yta. Jämfört med andra branscher blir
det också svårare att bedöma när ett ”normalläge”
kan återuppstå.
– I normala fall avsätter vi ungefär en resvecka för
varje internationell mässa och utställning (10–12 per
år) för att möta kunder, beställare, underleverantörer
etc, kontakter som vi nu försöker att upprätthålla via
digitala alternativ. Jag har redan hunnit avverkat två
digitala möten den här morgonen.
Johan Lindau tycker att den digitala
mötestekniken har både för- och nackdelar.
– Framför allt upplever jag att kapaciteten kan
vara väldigt varierande och nyckfull. Jag har deltagit i väldigt bra fungerande möten med 42 personer
i USA över Google Meet, samtidigt har jag suttit i
möten med ett fåtal personer där det börjat hacka
hos den av oss som borde ha bäst uppkoppling.
Blå Station har även återskapat en monter i
en 3D- miljö – en rendering – som säljarna kan
använda i samband med att håller digital möten
med till exempel arkitekter.

– Det visas som en film, men tyvärr kan jag
 onstatera att den inte används så mycket som vi
k
hoppats. Jag tror att det hänger samman med att
säljarna än så länge är lite ängsliga för att möta
arkitekten på det sättet, man har helt enkelt inte
nått teknikmognaden.
– Vi ser förstås också över våra säljstrategier
generellt, men det är svårt att bedöma vad som ger
effekt i förhållande till vad som kan vara ganska
stora investeringar.
– Vi har i alla fall haft tid att gå tillbaka och göra
en uppgradering av våra egna företagspresentationer. Tidigare har vi ofta varit i händerna på
andras sätt att presentera oss, nu har vi återtagit
kommandot kan trycka hårdare på hur vi själva vill
presenteras.

Blå Station skapade en virtuell mässa.

Fler digitala möten med kunderna
Carlson & Co (Inwido)

Movehome

Vedum

Skidstahus

Det irländska dörr- och
fönsterföretaget hade
sin VR-applikation färdig
för l ansering i mars 2020,
nästan i samma ögonblick
som l andet stängde ner på
grund av Covid-19. De kunde
inte hålla sina butiker öppna, men tack vare deras nya
virtuella showroom kunde de
hålla kontakten med kunder
och få in beställningar under
en period då deras inte lika
förutseende konkurrenter
tappade sina affärer.

Hustillverkaren Movehome visar flera av sina
husmodeller digitalt. Kunden
placerar sin smarta telefon
i ett par VR-glasögon och
kan sedan ”vandra” omkring
i huset och uppleva det i 3D.
Movehome har valt G
 oogle
Cardboard, enkla men väl
fungerande glasögon av
papp, g
 lasögonen får man på
deras visningar eller när man
träffar en säljare.

I tider av pandemi, eller på
grund av andra anledningar som gör att man inte kan
träffas fysiskt, erbjuder
Vedum digitala konsultationer med en köksexpert. Som
kund skickar man på förhand
in sina önskemål och en skiss
på det kök man vill göra om
och får sedan ett 90 minuter
långt möte med en representant för Vedum.

Hustillverkaren i Ångermanland tror att det faktum att
de enbart marknadsför sig i
digitala kanaler är förklaringen till att de under s
 ommaren
2020 hade fler intresseanmälningar än vanligt. Under
juli anmälde över 350 potentiella husköpare sitt intresse via kanaler som I nstagram,
Facebook, Pinterest, Google
Search och företagets egen
hemsida. Det enda tryckta
materialet numera är huskatalogen med alla husmodeller.
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Den digitala framtiden
Aktiva säljare på webben,
prenumeration på tjänster
och helt automatiserad
logistik. Trendspanaren ser
förändringar i kristallkulan.
TEXT PEDER EDVINSSON
ILLUSTRATION GETTY IMAGES

P

eter Siljerud på företaget Futurewise var
en av de trendspanare
som tidigt spådde att
livestreamshopping
också skulle bli en
faktor inom svensk e-handel. På grund
av Coronapandemin gick utvecklingen
snabbare än väntat.
– Jag märkte att den digitala omställningen i hela handeln accelererade under
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våren 2020. I USA körde Amazon på mer
Främst har konsumentprodukter som
massivt i sin livekanal också, säger Peter
kläder och smink passat bra för livehanSiljerud.
del via nätet, men möbler, inredning och
Under flera år har framför allt kineköksvaror har också visat sig fungera.
siska e-handelsplattformar, som
I Sverige var detaljhandelskedjor
till exempel giganten Taobao,
som Kicks och Intersport tidigt
experimenterat med konceptet
ute med livehandel, men när
där kunder följer en direktsänd
rekommendationer från mynwebbsändning med en säljare
digheter innebar att gallerior och
som presenterar olika produkandra shoppingcenter fick färre
ter. Det här låter kanske inte mer Peter Siljerud kunder testades livehandel även
avancerat än gamla tiders TVdär, exempel på det är Westfield
Shop, men genom webben kunde man
Mall of Scandinavia i Solna och Täby
nu ha direktkontakt med säljaren genom Centrum.
att ställa frågor och köpen genomfördes
Oavsett hur det nya sättet att e-handla
direkt på plattformen. Taobao kunde
har fallit ut i Sverige ser Peter Siljerud
se att 32 procent av de som följde sändatt omställningen är nödvändig och
ningarna handlade, och framför allt
såg man att tio gånger fler köp gjordes
även möjlig i andra produktsegment, till
exempel för företag inom trä- och möbelunder sändningarna jämfört med när
industrierna som säljer direkt till kund.
kunderna själva sökte bland handels– Det behöver inte vara stora publika
platsens varor.

Vissa av de trender som håller på att slå
in skissades fram för decennier sedan men
har fått vänta på teknologins framsteg.
Kommunikation genom skärmar och
kylskåp som säger till när de behöver
fyllas på är i dag verklighet, men fanns
med när man spanade på framtidstrender
redan på 1950-talet.
Självkörande bilar och transporter
var också en del av dåtidens stora drömmar, något som också är nära ett förverkligande i dag. Volvo är till exempel
inblandade i ett forskningsprojekt med
Chalmers i Göteborg där man samlar in
data från sensorer på lastbilar för att så
småningom kunna tillverka självkörande
Delningscommunities där privatpersolångtradare mellan Göteborgs hamn
ner delar på allt från trädgårdsredskap till
och Viareds handelsområde i Borås.
bilar är något som också funnits på markEtt resultat från projektet finns redan,
naden i flera år, med olika framgång. Det
ett öppet bokningssystem för transporhar fungerat mindre bra, framför allt komter som företag kan
mersiellt, när konsumen”I dag är man
använda sig av. Genom
ter själva bildat grupper
för att kunna dela olika
i stället beredd det slipper företagen
egna transporslags maskiner – det veratt prenumerera ordna
ter för varor som inte
kar som om folk vill äga
på tjänsterna
fyller en hel container
sin egen borrmaskin och
gräsklippare. Bättre har
hellre än att köpa utan kan utnyttja ledigt
utrymme i de gemendet gått för delningsin de fysiska
samma bilarna.
tjänster där ett företag
produkterna.”
– Det de gör i Viastått bakom ägandet och
red är intressant. Hela
kunderna betalat ett
logistikdelen håller på att förändras tack
medlemskap för att kunna nyttja produkterna. Volvo Cars startade till exempel Sun- vare ny teknik. Förutom självkörande
transporter automatiseras även lastning
fleet tillsammans med biluthyrningsföretaget Hertz 1998, i dag heter tjänsten M och och lossning och programvaror kan planera rutter och tider för minskad energihelägt av Volvo Cars Mobility.
åtgång, säger Peter Siljerud.
Att i stället för att äga en bil betalar
kunder, både privatpersoner och företag,
för möjligheten och tjänsten ”att köra bil” Infotmationsteknik kommer även göra
djupa spår i hur varor produceras, på sätt
– ett kommersiellt upplägg som liknar
de tjänster som utvecklats inom segmen- och vis knyts det ihop med det digitala
tet kontorsmöbler när möbelbranschen
kundmötet i början av texten. När det blir
möjligt att göra ännu bättre digitala renundersökt sätt att gå över till en mer
cirkulär ekonomi.
deringar på produkter kan kunden göra
– Ett företag är ju inte nödvändigttrygga val utan att produkten finns fysiskt.
vis ute efter skrivborden, stolarna
Peter Siljerud:
eller lamparmaturerna, utan snarare
– Möbler och hus är skrymmande att
tjänsterna kontorsplats och ljus. I dag är
visa upp och att ha i lager, ny teknik kan
man i stället beredd att prenumerera på
därför ge lägre lokalkostnader. Här komtjänsterna hellre än att köpa in de fysiska
mer också trenden som tyder på mer
produkterna, säger Peter Siljerud, som
kundanpassning att visa sig, med smartror att konceptet kommer att fortsätta
tare maskiner och produktionsprogram
att utvecklas:
kan personaliserade val tillverkas utan
– Trenden är konsumenter köper färre att produktionskostnaden behöver bli
saker, troligen av miljöhänsyn.
större än vid serieproduktion.
livesändningar som passar bäst, även så
kallad konversationskommers där företagen möter sina kunder enskilt i olika
chattkanaler kommer att bli viktiga för
att guida vid handel på en webbsajt. Det
är en utveckling som måste ske, det vore
ju märkligt att kliva in i en fysisk butik
och ingen säljare över huvud taget finns
där, säger han.
– Det här underlättas tack vare teknisk utveckling och en teknikmognad
hos kunderna. I framtiden kommer det
inte kännas konstigt att sitta hemma och
handla med en VR-kamera på huvudet.

VR, AI och
skärmtid
Kundmöten över skärm
Precis som en kund möter en s
 äljare
när den kliver in i en butik kommer
en säljare möta upp när kunden
klickar in sig på ett företags webbhandel – oavsett om det är för att
köpa en specifik produkt eller för att
konsultera inför en husrenovering.
Prenumeration på tjänster
I framtiden betalar kunder för
tjänster, inte nödvändigtvis för
f ysiska produkter. I tjänsten
Kontorsutrustning prenumereras till
exempel på tjänsterna sittplats, lyse,
utskrifter mm.
Datorlagring
Kunder kommer att känna ännu
större tryggeht att köpa varor de
inte kan se fysiskt utan genom
förbättrade datarenderingar
och VR-teknik. Smarta maskiner
producerar personaliserade
produkter på beställning och stora
lagerbyggnader behövs inte.
Automatiserad logistik
Självkörande transportbilar
lastas och lossas av likaledes
automatiserade maskiner. Med f ärre
personer inblandade sparas p
 engar
på transporter och arbetet kan
utföras dygnet runt.
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Entreprenören

”VI MÅSTE SYNAS
ÖVERALLT”
68-årige vd:n Knud Erik Hansen är tredje generation i danske möbeljätten Carl
Hansen & Søn. I ett samtal med Trä & Möbelforum berättar han om satsningen på
egna flagship stores världen över, om betydelsen av företagets story telling samt
hur danska möbelindustrin skiljer sig mot det svenska – med entreprenörskapet
och införsäljningen i fokus. TEXT HÅKAN LÖVSTRÖM FOTO ULF BERGLUND

M

ed en omsättning som
närmar sig miljarden har
tredje generationen Hansen
blivit en stor spelare i den
skandinaviska möbelindustrin. Knud Erik Hansen,
68 år, kan titta tillbaka på hur han 2002 tog över ett
företag med endast 18 anställda som nu har växt till
drygt 2 000 anställda i fabriker både i Danmark och
Vietnam.
– Jag blev involverad i företaget väldigt tidigt.
Min pappa dog när jag var bara tio år gammal. Han
fick en hjärtattack mitt i steget. Han lämnade min
mamma ensam med två söner på 10 och 15 och en
stor fabrik.

Förr fanns mer av tillverkningen i Danmark, i dag
ligger den utomlands.
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– Min mamma fick fatta en del snabba och
a vgörande beslut. Hon bestämde sig för att fortsätta
företaget. Det var 1962 och då var det ovanligt med
en kvinna som styrde en fabrik, berättar Knud Erik
Hansen.
Utan tidigare erfarenhet av branschen åkte mamman själv ut till mässor och sålde in möblerna som
fabriken fortsatte tillverka. Hon lyckades övertyga
tyskar, fransmän och andra att köpa produkterna.
Hon ledde företaget i 20 år innan Knud Eriks storebror tog över.
Men att driva bolag med sin bror var inte aktuellt
för Knud Erik.
– Han vill inte investera och expandera. Han har
inga ambitioner. Han har aldrig gift sig och han har
inga barn. Vi är väldigt olika.
Knud Erik tog i stället arbete inom shipping och
spenderade 22 år utomlands. När han kom hem
blev han vd för Tempur madrasser och fick vara
med om en fantastisk resa där bolaget växte från
100 miljoner till en miljard innan det såldes till
amerikanska investerare.
– Under den här tiden hade vår mor dött och
jag sa till min bror att jag ville sälja mina aktier i
familjeföretaget. Jag hade hälften av ägandet. Men
min bror sa att han inte var intresserad av att köpa
aktierna. Han ville att jag skulle köpa ut honom.
Min bror ville pensionera sig som 57-åring.
Det var 2002 och Knud Erik lånade pengar och
investerade i en ny fabrik utanför Odense. Under de

Knud Erik Hansen på
Stockholm Furniture
Fair i Älvsjö 2020.
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Entreprenören
Företagets
flagshipstore i San Francisco ligger
på 111 Rhode
Island Street.

Knud Erik Hansen tror på lärlingssystemet. ”De
behöver bli akademiker med sina fingrar.”

senaste åren har Carl Hansen & Søn också köpt upp
ett antal andra mindre möbelföretag.
– Vi har nu alla golden age designers från 50-talet
och framåt. Från Kaare Klint till Hans J. Wegner. Jag köpte företagen och fick brands. De var
så små att de hade problem med generationsskiften. Många mindre företag ringer och frågar om
jag är intresserad av att köpa. Då beror det på vilka
designers de har i sina företag, förklarar Knud Erik
Hansen
Hur klarar ni av arbetskraftsförsörjningen?

– Vi ser till att få in våra egna lärlingar i företaget.
Just nu har vi 25 eller 26 stycken på fabriken. Vi har
ett speciellt utbildningscenter. De är inte inblandade i den vanliga produktionen. De är som ett
separat företag som gör produkter på beställning.
Förutom att vara på fabriken har eleverna också
lektioner på ett vanligt gymnasium för att få lära
sig göra ritningar, lära sig om teknik och liknande.
Företaget säljer också deras produkter i de egna
butikerna.
– Jag är övertygad om att denna lite gammaldags
lärlingsmetod är rätt. De behöver bli akademiker
med sina fingrar. Många av dem är väldigt väldigt bra.
24
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” Vi har ett speciellt utbildningscenter.
De är inte inblandade i den vanliga produktionen. De är som ett separat företag som gör produkter på beställning.”

Hur ser förutsättningarna ut för dansk
möbelproduktion?

– Det är inte mycket möbelproduktion i Danmark
i dag. Det finns flera möbelföretag men de producerar sina möbler i andra länder som Belgien, Kina och
Östeuropa. Det krävs så mycket kapital för att få i gång
produktion i Danmark. Här finns ett politiskt uppdrag
att ge människor möjligheter att utveckla sina idéer.
Tyvärr tror jag inte att dansk möbelindustri kommer
att kunna växa så mycket mer på produktionssidan.
Hur ser du på svensk möbelindustri?

– Jag ser samma tendens. Det som skiljer är att
vi har mycket hårt trä och ni har mjuka träslag. Det
gör bland annat att designen blir annorlunda. Sverige har en fin tradition i sin design. Skillnaden är
bara att vi är lite mer säljorienterade i Danmark.

Hans J. Wegner
är en av alla stora
designers hos Carl
Hansen & Søn.

Om tio år, var är ni då som företag?

– Då är vi ännu större än i dag. Vi har inga agenter utan egna säljare över hela världen. Redan i
dag har vi nio flaggskeppsbutiker runtom i världen
som också fungerar som showroom för våra säljare. Japan är vår största exportmarknad förutom
Skandinavien.
Han berättar att butikerna fortfarande bara har

10–15 procent av försäljningen. Men att de också
utvecklar en webb-shop.
– Vi måste ha våra egna kanaler till kunderna.
För ett företag som vårt är storytelling extremt
värdefullt. Vi vill framhålla att det är produkter
gjorda av människor för att få människor att må bra.
Berätta att många mänskliga händer har bidragit
till den här produkten. Att få fram en känsla.
Det är den kvaliteten som avgör i konkurrensen.

Knud Erik Hansen om …
… hållbarhet

”Först och främst jobbar vi bara med trä, läder
ull och andra återvinningsbara ämnen. Allt träspill från fabriken, fyra ton per dag, går direkt in i
en brännare. Den värmer 400 hus i området kring

fabriken. Varje hushåll sparar 4 000 danska kronor
per år på det. Brännugnen förbränner på
3 000 grader så det blir rena utsläpp. Vi har en av de
mest moderna fabrikerna i Europa i dag. Det är en
mycket bra arbetsmiljö.”
… nästa generation

”Jag har två pojkar som är intresserade. Men
jag vill inte sätta press på dem att ta över, min bror
fick känna av det trycket. Om de inte har den rätta
känslan för detta kan de avstå. En av dem är en
produktionsingenjör och han leder nu den fabrik
i Vietnam som jag köpte 2017. Han är mycket nöjd
och jag tvivlar på att vi får honom tillbaka till Danmark. Min andra son är på väg att avsluta sina
universitetsstudier. Han kommer säkert också att
flytta utomlands några år innan han kommer tillbaka. Men jag saktar inte ned än och min filosofi
är att gripa möjligheterna i flykten. Så har det varit
hela mitt liv. Jag vill inte överlämna ett alltför litet
bolag till mina barn. Ett kraftlöst företag har ingen
framtid. Jag vill också ha frihet att själv kunna
kontrollera och staka ut riktningen på bolaget.
Därför är jag inte intresserad av några d
 elägare
eller börsen.”

Inblick
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TILLBAKABLICK

”Corona-våren
förändrade allt”
Utbrottet av Corona-pandemin ställde från mars om vardagen och livet för alla,
inklusive TMF:s m
 edlemsföretag och trä- och möbelindustrin. VI har ställt frågor
till TMF:s förhandlingschef Eva Glückman och Cecilia Ask Engström, chef för TMF:s
branschutveckling, om hur månaderna präglade deras respektive avdelning.
TEXT CECILIA UHLER ILLUSTRATION GETTY IMAGES

H

ur upplever ni våren
med Corona-utbrottet när du blickar
tillbaka?

– Att allt skedde
väldigt fort, från en dag till annan så
handlade alla frågor vi fick om Corona
och sedan även om korttidsarbete, säger
Eva Glückman.
– Det gick dock snabbt att få till centrala avtal om korttidsarbete och tack
vare ett fantastiskt arbete från alla
inblandade så kunde vi få ut information på webben och via nyhetsbrev.
För många av våra medlemsföretag var
det otroligt jobbigt då vissa tappade
alla intäkter från en dag till en annan.
Det var många samtal från företag som
behövde få hjälp och hög belastning,
inte minst för min arbetsgivaravdelning.
Som tur var kunde de flesta förhandlingarna skötas digitalt.
Cecilia Ask Engström fyller på:
– Industrin och TMF ställdes inför
en helt ny, oväntad och otroligt utmanande situation där det var och är svårt
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att överblicka de långsiktiga konsekven- Vilka typer av frågor har du och din
serna. För vår del blev det extra verkligt
avdelning behövt hantera i första hand
när Norge stängde ner, nästan ifrån en
och vilka utmaningar finns kring det?
dag till en annan. Det kom många
– De flesta frågor har rört kortfrågor ifrån medlemmarna som
tidsarbete, säger Eva Glückman.
hade mer eller mindre panik om
Det är en sak att svara på fråvilka regler som gällde för levegor om de kollektivavtal vi har
ranser, bl.a. till Norge – och vi
träffat men det har också varit
fick bistå företagen med helt
många frågor om själva stönya frågeställningar. Hur tolkar
det från Tillväxtverket och hur
Eva Glückman
men ABM 07 i en pandemi? Går
det regelverket ska tolkas. Vi
det att komma ur avtalen med mässor
hade också problem att få fram informed mera? Vi samverkade tillsammans
mation om vad som gällde. Det var välmed branschorganisationerna i Norden
digt frustrerande att vi inte visste och
och tillskrev flera mässor om lämpligatt det ibland tog lång tid att få svar från
heten att genomföra dem och krävde
myndigheten.
att företagen inte skulle behöva ställa ut
– Frågorna har gällt mycket vad som
eller betala avgifter.
gäller i avtalen i branscherna när den
– Mer internt ställde TMF om snabbt
här situationen uppstår, säger Cecilia
och från en dag till en annan så genomAsk Engström. Vi ställdes inför helt nya
förde vi alla våra möten digitalt hemifrågeställningar där vi inte hade någon
från. Inom vissa grupperingar underlät- tidigare erfarenhet att luta oss emot.
tade de digitala mötena och vi upplevde
Upplever ni att det varit stora skillett stort engagemang från medlemsföre- nader geografiskt alternativt via
tagen för att påverka förutsättningarna
branschgrupper/-verksamheter när
för branschen.
det gäller hur man påverkats?

– I vissa regioner med liten smittspridning så har man inte märkt av
Corona så mycket, säger Cecilia Ask
Engström. Möbel- och inredningsföretagen har också påverkats i mycket
högre utsträckning än företagen med
mer koppling till byggsektorn. Möbelföretagen exporterar ju 3/4 av sin produktion och det fick klara följder när gränserna stängdes. Men även inredningsföretag som levererar till butik, hotell,
flygplatser och andra offentliga miljöer
fick känna på konsekvenserna när de
näringarna blev så drabbade.

TMF:s kurser ges digitalt, flera evenemang/mässor har ställts in alternativt
blivit digitala (se Aktuellt sid 4) och
TMF:s projektledare har fått börja tänka
i nya banor angående samarbete och
mötesplatser. TMF:s chef för branschutveckling lyfter fram det samarbete som
TMF initerade med Stockholm Furniture & Light Fair om ett nytt, mer avskalat mässkoncept februari 2021 – med en
högre ambition att återanvända montermaterial samt verka digitalt. Läs mer på
sidan 31.

Vilka effekter tror ni vi ser för företagen, och hela trä- och möbelindustrin,
under hösten?

TMF:s Corona-information

Vi uppdaterar kontinuerligt en särskild
Corona-sida på vår webbplats med
– Pandemin är inte över ännu
senaste nytt – arbetsrättsligt,
och även om gränserna har öppansvarsmässigt och affärsmäsnat så kommer det ta ett tag
sigt. Ett viktigt verktyg är de ceninnan branschen återhämtar
trala kollektivavtal som möjligsig, menar Eva Glückman. Efter
gör korttidsarbete samt omställsommaren kan man också se om
ningsstöd (som nu är tillgängligt
Cecilia Ask
de insatser som regeringen har
Engström
att söka) På sidan hittar du även
vidtagit har varit tillräckliga för
Coronainformation från våra olika
företagen.
samarbetsparter.
– De ser ut som att det ljusnar något
>> Läs mer på tmf.se/corona

för möbel- och inredningsföretagen,
säger Cecilia. Men innan det finns ett
fungerande vaccin så kommer det vara
en stor osäkerhet på marknaden.
Vad har TMF:s arbetsgivar-/branschavdelning tagit med sig för lärdom
av Coronapandemin(som ju alltjämt
pågår)?

– Vi skulle så klart haft de centrala
avtalen om korttidsarbete på plats långt
innan pandemin slog till. Vi har tidigare
diskuterat korttidsarbete med våra motparter men inte lyckats nå ända fram.
Nu fick vi till avtalen relativt snabbt men
hade vi haft mer tid på oss hade vi säkert
kunnat bespara oss vissa diskussioner
som uppkom om hur avtalen ska tolkas.
– Att det går att genomföra en stor del
av vår verksamhet digitalt, menar Cecilia Ask Engström. Vi behöver arbeta
mer med hur vi blir tillgängliga för
medlemsföretagen när vi inte kan träffas fysiskt. Vi har fått önskemål från
medlemsföretagen att arrangera fysiska
träffar. Det mänskliga mötet är viktigt
och vi behöver ta fram sätt att göra det
så säkert som möjligt.
Inför hösten kommer i princip alla

Företagsenkäter
TMF har genomfört två företagsenkäter
sedan Corona-pandemin bröt ut, där en
tredje skickades ut under andra halvan av
augusti.
Syftet med den första enkäten var snarare
att få en uppfattning och ett underlag om
hur krisen hade påverkat våra medlemsföretag inför slutförhandlingarna om löneökningarna. Dessa förhandlingar är nu framflyttade till oktober.
De två följande enkäterna har breddat
frågebatteriet för att hämta in medlemmarnas utmaningar, såväl bransch- som
arbetsgivarmässigt.

vilket driver upp kostnaderna för och håller
nere utbudet av nyproducerade bostäder.
• Ta bort det andra amorteringskravet permanent. I den lågkonjunktur vi nu har framför oss måste vi göra allt för att upprätthålla höga nivåer på nyproduktionen, byggbar detaljplanelagd mark och en god efterfrågan. Att permanent ta bort det andra
amorteringskravet ökar således även hushållens köpkraft och därmed konsumtion.
• Minska kontantinsatskravet från 15 till 10
procent. Vid en sådan åtgärd möjliggörs
det första bostadsköpet för flertalet personer vilket bidrar till en stabilare bostadsmarknad och en stabiliserad efterfrågan
som medför fortsatt nyproduktion. En
minskad kontantinsats skulle även bidra till
ett lägre sparande och ökad konsumtion
inom stora grupper i samhället.
• Förstärk resurserna till lantmäteriet för
att minska handläggningstiderna, i dagsläget ligger handläggningstid på klyvning av
tomt på 18 månader vilket är ohållbart och
hämmar den ekonomiska utvecklingen.
Krisåtgärder för en bibehållen trä- och
möbelindustri
• Höj ROT-avdraget till 50 procent för att
stimulera renoveringar och ombyggnationer.
• Tidigarelägg reparationer och upprustning av statligt ägda lokaler och fastigheter.
• Återinför stöd till renovering och energieffektivisering i linje med rekommendationer
i Riksrevisionens granskningsrapport (RIR
2019:25).
• Efter avslutad remissrunda beträffande utredningen Moderna Byggregler (SOU:
2019:68) bör beslut och laga kraft ske
snabbt gällande ombyggnad i plan- och
bygglagen.

TMF:s handlingsplan
i samband med Corona
Åtgärder för en fungerande bostadsmarknad med bibehållen nyproduktion
• Påskynda utredningarna och reformerna gällande riksintressen och strandskydd i
syfte att tillgängliggöra mer byggbar mark.
Det är sedan länge väl känt att dessa regleringar minskar tillgången på byggbar mark
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Avtalsförhandlingarna återupptas i oktober
Parterna inom Industriavtalet har
– i enlighet med hemställan från
OpO:s – enats om att ajournera
vårens avtalsförhandlingar och att
förlänga kollektivavtalens giltighetstid inom industrin till den 31
oktober 2020.
Förhandlingarna återupptas den
1 oktober 2020 och de kollektivav-

tal som skulle löpt ut den 31 mars
förlängs till att gälla fram till och
med den 31 oktober 2020.

– Utvecklingen av Coronapandemin
är omöjlig att förutsäga men högst sannolikt kommer vi att få leva länge med
konsekvenserna, både ifråga om människors hälsa, belastning på våra samhällsfunktioner och effekter på handel

och näringsliv. En stor utmaning väntar
i säkra företagens fortlevnad och hela
landets ekonomi, säger David Johnsson,
vd på TMF, och fortsätter:
– Att förlänga gällande avtal var i dagsläget den bästa lösningen för att i slutänden kunna ingå avtal som kan accepteras av de anställda, våra medlemsföretag
och på arbetsmarknaden i övrigt. Parterna tar härigenom sitt ansvar för att
upprätthålla största möjliga stabilitet på
arbetsmarknaden.
Förlängningen innebär att avtalen med
GS-facket och tjänstemannaorganisationerna förlängs att gälla i nuvarande
form fram till och med den 31 oktober.
Det betyder att kollektivavtalens ersättningar såsom till exempel ob-ersättningar, övertidsersättningar mm som
gäller i nuvarande kollektivavtal fortsätter att gälla oförändrat. Det finns för
innevarande år inget avtalat lönerevisionsdatum eller avtalade löneökningar
vilket innebär att inga lönerevisioner ska
genomföras innan de centrala kollektivavtalsförhandlingarna har återupptagits
och slutförts.
Tryckta eller digitala kollektivavtal
för perioden 1 april 2017 – 31 mars 2020
kommer inte att ersättas utan gäller
fortsatt i befintlig form.
>> Läs mer om Avtal20 på tmf.se/
avtal2020

TMF flyttar regionverksamhet från Falun till Örebro
– med Jesper Ekström som ny företagsrådgivare
Från och med mitten av april överfördes TMF:s regionverksamhet
från Falun till Örebro. I samband
med det började Jesper Ekström
som ny företagsrådgivare/förhandlare samt regionansvarig. Han
efterträder Stefan Jernberg (som
tidigare satt i Falun).

Jesper Ekström har arbetat med HRfrågor inom olika branscher i drygt 25 år,
varav 15 år som HR-chef. Några näringar
han hunnit med är industri, bygg, service
och omsorg.
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– Jag ser fram mot att arbeta
–Det känns verkligen bra att
som rådgivare i arbetsgivar- och
ha fått Jesper Ekström på plats
branschfrågor, säger Jesper. Jag
och han kommer att bli en viktig
kan bidra med lång och gedigen
kugge i TMF:s arbetsgivaraverfarenhet av personalrelatedelning med sin bakgrund och
Jesper Ekström breda erfarenhet, säger Eva
rade frågeställningar och fackliga förhandlingar, både när det
Glückman, TMF:s förhandgäller arbetar- och tjänstemannasidan.
lingschef. Det känns även väldigt logiskt
De områden som Jesper Ekström
att vi nu gör Örebro till ett av våra sex
och TMF:s Örebro-kontor kommer att
regionkontor så att vi skapar en organiansvara för framöver är desamma som
sation och geografisk tillgänglighet som
gällde i Falun, dvs Dalarna, Värmland,
passar våra medlemsföretag ännu
Gävleborg, Västmanland och Örebro.
bättre.

TMF-EVENEMANG
PÅ GÅNG

1

Utbildning - arbetsmiljö och
arbetsrätt (digitalt)
23 SEPTEMBER-1 OKTOBER

2

Utbildning i Tjänstemannaavtalet (digitalt)
11 NOVEMBER

TMF:s styrelse 2020-2021:
Claes Hansson kvar som styrelseordförande
och nyval av Jonas Hernborg
FOTO: STINA STJERNKVIST

utveckling – såväl miljömässigt, socialt
som ekonomiskt – som viktiga framtida fokusområden för TMF. Som en
röd tråd vill han även ha en strävan att
stärka Sveriges internationella konkurrenskraft och att ligga i framkant – när
nationella gränser försvinner allt mer
och europeiska och internationella standarder blir allt mer relevanta.
Vilka är dina främsta tips till
en företagare inom trä- och
inredningsindustrin?

TMFs stämma valde den 6 maj en
ny styrelse för kommande verksamhetsår – en styrelse som fick en
delvis förändrad sammansättning
sedan såväl Henrik Hjalmarsson,
Inwido, som Christer Pehrsson,
Kährs, förklarat att de inte stod till
förfogande för omval. Ny styrelseledamot blev Jonas Hernborg, vd
på Elitfönster (bilden). Claes Hansson, Götenehus Group AB, återvaldes som styrelseordförande
2020-2021.
På grund av Corona genomfördes
TMF: s årsstämma digitalt genom
fullmaktsförfarande, med ordförande, vd, styrelsens sekreterare
samt fullmaktstagare på plats. Det
planerade heldagsårsmötet tvingades ställas in.

Vetlandabon Jonas Hernborg har
varit vd på Elitfönster sedan februari
2019 men kan blicka tillbaka på ledarroller sedan 2003 – bland annat på Orkla,
Itab samt ett eget konsultbolag inom
management.
Jonas Hernborg lyfter fram digitalisering, trä som material samt hållbar

– Att hitta en balans mellan effektiva processer och att styra med hjärtat. Vår bransch ligger till viss del efter
exempelvis metallindustrin ifråga om
process-styrning. Och – med tanke på
historiken är det lätt att tro att man kan
gå in och kopiera branscher som kommit längre gällande processutveckling.
Ta i stället inspiration av det men behåll
själ och hjärtat i verksamheten för den
ingrediensen är svårare att få tillbaka
om den går förlorad.
– Kompetens kommer både från studier OCH arbetslivserfarenhet, så stirra
dig inte blind på den formella kompetensen utan uppskatta även den förvärvade som kanske till vissa delar är mer
specifik i vår bransch. Satsa gärna även
på att bygga unga personer över tid för
att öka den egna attraktionskraften och
för branschen.
– Många av våra verksamheter ligger på mindre orter vilket ger speciella
förutsättningar för dig som företagare.
Utnyttja styrkan i det och se inte bara
utmaningarna!
– Satsa på digitalisering men rätt
aktiviteter och var kritisk till hur det
faktiskt kan hjälpa era kunder och er
verksamhet. Digitalisering kan vara en
fantastisk möjlighet men det kan också
skapa komplexitet och ta resurser om
det görs på fel sätt.
>> Se TMF:s styrelse på tmf.se/
tmfstyrelse

3

BeSmå-dagen
(digitalt)
12 NOVEMBER

Årets Rekryteringsrapport:

Väl fungerande
yrkesutbildningar
– en nyckelfaktor
I TMF:s årliga undersökning av träoch möbelindustrins rekryteringsbehov framgår ett fortsatt stort
arbetskraftsbehov – närmare 7 000
tjänster. Företagen räknar med fortsatt expansion, dock med förbehåll
för hur konjunkturen och industrins
förutsättningar i övrigt utvecklas.
– Gymnasiets yrkesprogram är
en nyckelfaktor för kompetensförsörjningen för tillverkningsindustrin.
Genomströmningen av e
 xaminerade
och motiverade studenter från yrkesprogrammen måste öka. Närmare
samarbete mellan utbildningar och
näringsliv behövs för att utbildningarna bättre ska matcha företagens
kompetensbehov och det finns goda
exempel på hur det kan fungera som
Teknikcollege, Tau Learning i Malmö
och T2 College i Skellefteå, säger Henrik Smedmark, utbildningsansvarig
hos TMF.

Framtiden är
i dina händer
Vilka spännande
yrkes- och utbildningsmöjligheter
finns inom trä- och
möbelindustrin? I
Trä- och Möbelföretagens å
 rliga gymnasieguide och på
vår webbsida Framtiden är i dina händer kan du h
 itta
ett antal yrken och
utbildningsvägar
samt läsa/se filmklipp om dem som hittat rätt.

Välj ett gymnasieprog

ram inom möbler,

trä, teknik & inredni
ng.

BRA TIPS OCH
LÄSNING INFÖR
GYMNASIEVALET

>> Läs mer på tmf.se/
framtidenaridinahander

SEPTEMBER 2020 TRÄ&MÖBELFORUM

29

Medarbetaren

Anders Rosenkilde

FOTO: JOHAN LINDQVIST

Örat mot rälsen får
Anders att hitta utmaningarna
TEXT SÖREN KARLSSON

Den stora drivkraften för
Anders Rosenkilde är att ge
trä- och möbelföretagen
praktisk nytta av forskningsvärldens resultat. Att knyta
akademi och industri närmare varandra har varit ett
mål för honom också – långt
innan han 2009 kom till TMF
och fick titeln chef teknisk
utveckling.

Kommande år står stora
saker på agendan där Anders
röst lär ge resultat: energikrav,
reviderade byggregler samt
klimatdeklarationer för småhus, Kliv På.
– Jag lägger örat mot rälsen
för att ta reda på utmaningar
och problem för våra medlemsföretag. Min uppgift är
att stötta företagen och att ta
bort hindren för dem eller att
åtminstone visa hur proble30

men kan rundas, säger Anders
Rosenkilde.
Sitt första jobb fick han
1989 som forskningsingenjör
på Träteknikcentrum, det
som sedan blev SP Trä och i
dag ingår i forskningsinstitutet RISE. Parallellt med
mycket handfasta uppdrag
åt träindustrin fortsatte han
sin akademiska karriär och
kunde 2002 disputera vid
KTH i Stockholm. Hans
doktorsavhandling klarlägger
enkelt uttryckt hur fukt rör sig
i trä, något som enligt Anders
Rosenkilde har avgörande
betydelse för att få en effektiv
produktion med högkvalitativa slutprodukter.
När han för elva år sedan
anställdes på TMF var det i
stort sett ett tomt bord som
mötte honom. Tjänsten som
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chef teknisk utveckling var
ord god genom att bland
ny, och frågor kring forskning andra Energimyndigheten,
och utveckling fanns - men på Vinnova och Tillväxtverket
en relativt låg nivå.
och – inte minst – företagen
– Nu
svarar
”Nu blev mitt uppdrag för en
blev
mitt
att bidra till att lyfta stor del
uppdrag
finanforskning och utveck- av
att bidra
sieling inom branschen.” ringen,
till att
lyfta
säger
forskning och utveckling
Anders Rosenkilde.
inom branschen. Sedan kom
Ibland skräddarsys grupen naturlig koppling till
per grupper för att sättas in
områden som standardisering i bearbetningen av politiska
och regelverksförenklingar,
beslutsfattare.
påpekar Anders Rosenkilde.
– Vi kan behöva ta fram
Mycket av det praktiska
och pedagogiskt presentera
arbetet har skett och sker
fakta inför ett riksdagsbeslut.
genom specialiserade grupPolitikerna får ett bättre
per med olika inriktningar.
beslutsunderlag med hjälp
Teknikgruppen för trähus är
av våra konsekvensanalyser
ett exempel. Här samverkar
där företagens bedömningar
representanter för tolv
kommer med i bilden. Vi ska
medlemsföretag.
leverera fakta, inte bara klaga.
Samverkan är ett nyckelord
Han är dock inte enbart
även i andra sammanhang.
teknisk chef på TMF. 20
TMF deltar för närvarande i
procent av sin tid fungelva forskningsprojekt. Kliv
erar Anders Rosenkilde
På Småhus heter det senaste
som adjungerad professor
och gäller klimatpåverkan i
i konstruktionsteknik för
ett livscykelperspektiv. Det
industriellt träbyggande vid
ska förbereda företagen på
Lunds universitet. Uppdragen
den obligatoriska klimatdegår givetvis hand i hand och är
klaration som måste utföras
till stor nytta för alla parter.
för alla byggnader från och
– I Lund är jag handledare
med den 1 januari 2022.
för en doktorand och två
– Vi själva har en forskexamensarbetare och verkar
ningsbudget på ungefär
för att etablera mer forskning
en miljon kronor per år
med kopplingar till näringsplus kostnaden för en
livet. Forskningen är också
heltidstjänst. Den totala
ett sätt för att öka intresset
årsbudgeten för dessa projekt för våra medlemsföretag och
ligger på ungefär 15 miljoner.
underlätta rekryteringen av
Utväxlingen blir med andra
duktiga medarbetare.

ANDERS ROSENKILDE
Chef teknisk utveckling på TMF
Började på TMF: 2009
Bakgrund: Forskningsingenjör på Träteknikcentrum,
teknologie doktor vid KTH
Vilka tre kända personer skulle du vilja ha som sällskap på
en tågresa? Greta Thunberg, Donald Trump och Bob Marley.

+ 4,2 %

Den fakturerade försäljningen av trätrappor ökade med
4,2 procent under första halvåret 2020 jämfört med samma period 2019. Antal trappor ökade med 3 procent.

The Nude Edition
– en avskalad möbelmässa 2021
FOTO: STOCKHOLM FURNITURE & LIGHT FAIR

Inför den 71:e upplagan
av Stockholm Furniture & Light Fair, 9-13
februari 2021, lanseras
The Nude Edition – ett
avskalat mässkoncept
med fokus på hållbarhet, säkerhet, solidaritet och inspiration
framtaget i samarbete
med branschen genom
TMF.

Bakgrunden till det nya
solidariska konceptet är
att stötta företagen som
drabbats hårt ekonomiskt
av Covid-19 och dess olika

effekter på samhället.
– Möbelindustrin har
haft en tuff vår på grund av
Covid-19 och det råder stor
oro över hur orderingång
och försäljning kommer
utvecklas under hösten,
säger Linda Löf, branschutveckling möbler på TMF.
– Att ställa ut på en
mässa är kostsamt. Vår
ambition med ”The Nude
Edition” är att kapa kostnaderna för utställarna så
att så många företag som
möjligt kan vara med. Inte
minst blir det ett kraft-

fullt statement om att
vi i Sverige krokar arm
för att säkra branschens
överlevnad.
Stockholm Furniture &
Light Fair uppmanar samtliga utställare att tänka
mer nerskalat när det gäller montrar och monterbyggen, och att ta en paus
från storskaliga, tillfälliga
byggnationer som i vissa
fall inte tas i återbruk.
Stockholm Furniture &
Light Fair satsar också på
digitalisering av vissa delar
av mässan.

TRÄHUSDAGARNA 2020:

 oronapräglat
C
jubileumsevent
Deltagarantalet på 20-årsjubilerande Trähusdagarna som gick av stapeln
den 11–12 mars i Jönköping minskade
påtagligt och några föreläsningar fick
genomföras via Skype.
Dagarna i Jönköping gav dock de
på plats informativa och inspirerande föredrag kring frågor såsom klimatdeklarationer, cirkularitet, energikrav,
Sveriges blivande högsta trähus, fuktsäkra lösningar och digitaliserade lösningar inom husproduktion. Utställarna på mini-mässan fick också – via ett
nytt grepp – möjlighet att presentera
sig på scen i var sitt kort anförande.
Trähusdagarna är ett samarrangemang mellan TMF, RISE och Smart
Housing Småland.

>> Läs mer på tmf.se/
trahusdagarna2020

STOCKHOLM FURNITURE & LIGHT FAIR 2020

Cirkulärt vann gehör på årets mässa
FOTO: STINA STJERNKVIST

70-årsjubilerande Stockholm
Furniture & Light Fair invigdes av

näringsminister Ibrahim Baylan, och
redan i början av talet poängterade
Baylan vikten av cirkularitet. Ämnet fick
än större fokus en dag senare, när TMF
arrangerade panelsamtalet ”Så gör vi
möbelindustrin mer cirkulär” där bl.a.
Magnus Ek, riksdagsledamot (C) och
miljöpolitisk talesperson, deltog tillsammans med Helena Lidenfors Åberg,
hållbarhetschef på Offecct, samt Robin

Ljungar, hållbarhetschef på TMF.
Temat Cirkulära affärsmodeller
präglade TMF:s aktiviteter under
veckan under parollen ”ReThink,
ReNew & Act Circular!”. Det gällde
inte minst TMF:s monter där vi lyfte
tio cirkulära inredningsprodukter.
TMF arrangerade även två Möbelfakta-seminarier – ett om hållbar upphandling, medan det andra informerade om utvecklingen av Möbelfakta.
>> Läs mer på tmf.se/sflf2020
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MEDLEMSNYTTA

Rabattavtal sparar
miljontals kronor
bli det enskilt största avtalet i
både omsättning och erhållna
rabatter. Vårt rabattavtal ligger i absoluta toppskiktet.

Vad är på gång?

TMF arbetar kontinuerligt med att öka medlemsföretagens konkurrenskraft. Sedan flera
år har TMF rabattavtal
med mycket förmånliga erbjudanden till
medlemsföretagen.

I dag finns cirka 30 olika
avtal inom områden de flesta
berörs av i sin arbetsvardag.
Många medlemsföretag har
upptäckt fördelarna med att
använda erbjudandena, men
långt ifrån alla.
Niclas Rosell, är kundtjänstansvarig på TMF:s
webbportal tmfrabatt.se.
Varför har TMF
rabattavtal?

– Ambitionen är att medlemmarna ska få fördelaktiga
alternativ till befintliga leverantörer och därmed kunna

sänka sina kostnader. I kraft
avtal men de mest klickade
sidorna är i turordning
av en eftertraktad
samlad kundpotential
bilar, drivmedel,
kan TMF:s medlemshotell, tågresor, förföretag tillsammans
brukningsmateriel
och mobiltelefoni.
få erbjudanden som
fokuserar på verkliga
Hur mycket kan
Niclas Rosell
behov och kostnaman spara?
– Medlemmarna
der, som drivmedel,
kopieringspapper, tjänstebihandlar för många miljolar och försäkringar.
ner kronor varje år och den
Hur många medlemmar
genomsnittliga besparingen
är cirka 1 000–2 000 kr per
använder förmånerna?
– Ungefär 20–25 procent
anställd och år. Det behovsav medlemsföretagen använ- område medlemmarna spader ett eller flera inköpsavrar mest pengar på i dag är
tal i dag. Det är alltså väldigt
bilar. Varje år erhåller medmånga fler som skulle kunna
lemmarna rabatter om totalt
sänka sina kostnader på ett
cirka 4 miljoner kronor. På
enkelt sätt.
några års sikt ser jag dock
Vilka är de mest populära
att fler avtal kommer att bli
mycket stora – till exempel
rabattavtalen?
– Besökare på tmfrabatt.
det nya avtalet hos DHL som
se läser ofta om flera rabatthar goda förutsättningar att

Ramavtal ger rejäla rabatter på emballage
Wellkartonger, packtejp och
sträckfilm är nödvändiga behov
hos alla företag som skickar gods.
Ett nytt ramavtal ger TMF-medlemmar rejäla rabatter på det
mesta inom emballage och omfat32

tar leverantörens hela sortiment
av emballageprodukter – över
400 artiklar. I genomsnitt handlar det om 51–79 procent rabatt
per produktgrupp.
>> Läs mer på tmfrabatt.se
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– Vi har ett alldeles nytt
avtal inom online-utbildningar som är spännande
och enkelt att använda. Det
tror jag kommer att få stor
användning. Överlag är vår
målsättning att tillföra 4–5
nya rabattavtal per år. Just
nu arbetar vi med emballage, sophantering, hyrmaskiner, profilprodukter och
arbetskläder.

Hur gör man för att
använda rabattavtalen?

– På tmf.se finns ett stort
antal medlemsförmåner och
de flesta av dem är även samlade på tmfrabatt.se. Det är
enkelt att ta del av avtalsfakta
och att komma i gång. Vi har
även en särskild kundtjänst
som gärna hjälper till – inte
minst vår telefonrådgivning,
där vi tillsammans går igenom avtal som är relevanta.
>> Här finns dina
förmåner
tmfrabatt.se/
Kundtjänst för
rabattavtal
010-10 10 505
kundtjanst@tmfrabatt.se

Profilen

Henning är redo
att lämna över
Ett generationsskifte är en utmaning i sig för ett mindre företag.
Men minst lika viktigt är säkra kunskapsöverföringen. ”Allt underlättas
om skiftet påbörjas i tid”, säger Henning Beyer på Åhmans i Åhus. Efter
34 år som vd har han nu tagit ett kliv ner, sänkt sin lön och bytt rum för
att lämna plats åt yngste sonen. TEXT PETER WILLEBRAND FOTO ÅHMANS

D

et har blivit dags för Henning Beyer
att lämna över hissinredningsföretaget till yngste sonen Isak. En
68-åring ska trappa ned och en
28-åring ta över ett livsverk, och
samtidigt bli den tredje generationen i familjeföretaget som har anor tillbaka till mitten av 1800-talet. Men då var andra vid rodret.
– Min far och mor förvärvade verksamheten i
mitten av 70-talet, och jag klev in som vd i mitten av
80-talet, säger Henning.
Isak påbörjade sin egen vd-resa redan i slutet av
förra året – och han tänker inte bli en förvaltare.
Målet är att kraftigt expandera en redan välmående
verksamhet som förra året omsatte drygt 60 mkr
på 35 anställda och hade en marginal på drygt 11
procent.

Trä och sten är
två naturmaterial som passar för
hissar med både
klassisk och
modern design.

De senaste två åren har tillväxten varit tvåsiffrig
i procent.
– Det är ingen hemlighet att vi tagit marknads
andelar under senare år. Byggsektorn har gått bra
och många fastighetsägare har också uppgraderat
hissinredningarna när deras fastigheter restaurerats, säger Isak.
Henning betonar att många nya kunder kommit
via Isak, som har ett stort eget kontaktnät efter att
ha arbetat hos andra hissföretag.
– Han har inte bara provat kundens glasögon, han
använder dem också, sammanfattar han.
Vd-bytet är heller inget som skett över natt,
understryker Henning.
– Processen påbörjades redan 2016, och vi har
varit fullt transparenta mot alla inblandade, inte
minst medarbetarna. Är det något som jag lärt mig
under åren som är det att man aldrig kan vara tillräckligt tydlig i den interna kommunikationen och
att berätta allt som sker. Vi har i praktiken väggtidningar här på firman, precis i gamla Kina, säger han
och skrattar.
Den långa processen har också gjort att ett ömsesi-

digt förtroende hunnits byggts upp under tiden.
– Det har varit bra för både medarbetarna och Isak
som ung ledare. I dag råder ingen tvekan om att det är
Isak som styr över produktionen, säger Henning.
Isak är också 100-procentig ägare till produktionsföretaget – i praktiken den operativa verksamheten – medan Henning fortfarande står som ägare
till fastighetsbolaget.
– Isak har sänkt min lön och jag arbetar numera
endast fyra dagar i veckan, säger Henning och
skrattar.
De har också bytt rum med varandra.

Profilen

HENNING BEYER

har 68 år gammal
lämnat över vdposten till sonen …

– Det kan tyckas som en liten sak, men är en
viktigt symbolhandling. Min pappa Johan gjorde
samma sak när det var dags för mig att ta över.
Isak konstaterar att han och Henning tidigt
delade bilden av hur företaget skulle kunna
expandera.
– Vi ser samma möjligheter, och vill åt samma
håll. Det gör att jag kan fokusera mig mer på delar
som utvecklar affären och driver försäljning medan
Henning kan ägna sig mer åt ”marktjänsten” och
administration.
Att Isak även har lärt sig branschen via andra
hissföretag har haft fler fördelar än ett större nätverk och andra kundkontakter. Det ligger en styrka
i att skapa en plattform med egna kunskaper och
erfarenheter. Man får ett annat självförtroende,
intygar både Isak och Henning. När han själv blev
vd som 34-åring hade han även hunnit med att resa
runt i världen som backpacker under några år.
– Jag flyttade också till Närke för att lära mig
finsnickeri innan jag återvände till Åhmans och
började med kalkylering.
Trots att Henning och Isak

...ISAK BEYER, en

28-åring som redan
har stor erfarenhet
av hissinredningsbranschen.
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på internutbildning”Isak har sänkt min ensSynen
tillhör två olika
betydelse återkommer i
lön och jag arbetar
generationer är båda typiska
förhållandet till underleveexempel på hur kunskapsönumera endast fyra rantörerna, oavsett om det
verföringen sker i småföretag.
handlar om den senaste CNC-
dagar i veckan.”
En pragmatisk hållning får
maskinen eller egenskaperna
styra när kompetensbehoven
hos ett nytt lim.
måste uppfyllas och utbildningsväsendet inte kla– Jag köper inga maskiner eller produkter, jag
rar av att leverera.
köper funktioner. Och jag nöjer mig inte förrän
Henning har genom åren också haft ett
leverantörerna tar sitt ansvar och utbildar våra
starkt engagemang i utbildningsfrågor och
medarbetare. Det är meningslöst och olönsamt
kompetensförsörjning.
med maskiner som ingen på företaget behärskar.
– Vi måste göra yrkesskolorna attraktiva,
Det är en inställning som förmodligen också
upprepar han som ett mantra.
räddade företaget under finanskrisen i början av
Snickarakademin ligger honom varmt om hjärtat
90-talet, när Henning själv var relativt ny som vd.
och han brukar även ha ”öppet hus” för skolklasser
– Vi förstod ganska snabbt att vi måste bli mer
i Åhus. Att vara en del av det lokala samhället där
specialiserade och rikta in oss på ett annat segman är verksam är inte minst viktigt för ett mindre
ment. Då hade vi också investerat i ny utrustning.
företag som vill hitta båda lojala och framtida
Det visade sig vara ett riktigt strategiskt beslut.
medarbetare.
– Av de 10-15 andra mindre företag som vid den
– Vi ska finnas i människors medvetande och
tiden arbetade med hissinredningar var vi efter
vara ett alternativ för den som kanske senare i livet
några år det enda som hade överlevt.
funderar på en yrkesutbildning.
Isaks vision är att fortsätta med specialiseFlera av Åhmans medarbetare har varit i
ringen och utvidga marknaden i framför allt
företaget i mer än 40 år och besitter en kompetens
Skandinavien.
som inte är utbytbar från ena dagen till den andra.
– Samtidigt som vi växer ska vi också bygga in en
– Därför är också den interna kunskapsöverföstörre rörlighet i organisationen som gör att vi kan
ringen så viktig för oss. När vi rekryterar brukar jag
vara mer flexibla när konjunkturen ändras, precis
säga att 90 procent handlar om attityd, resten kan
som stora moderna företag arbetar.
vi lära ut.
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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-, monitoroch 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.

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

Eventus monitorskåp

Eventus skrivarkapslingar

Eventus datorkapslingar
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För vackra och
slitstarka ytor

Är du i behov av ytbehandling, hör av dig till oss. Oavsett om du är designer eller
tillverkare av möbler och inredningar, utomhusfasader, golv, fönster och dörrar, så
har vi rätt finish för dig. Vi arbetar för fullt i vår produktion för att se till att vi har de
produkter du behöver. Våra tekniska säljare, orderavdelning och support är beredda
att stödja dig i din dagliga process samt för framtida projekt med skräddarsydda
ytbehandlingslösningar.
Behöver du en vacker och slitstark ytfinish och vill ha den optimala för just din
verksamhet, välkommen till oss.

www.sherwin-williams.se
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