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10 Elen sätts i fokus

Med projektet Kraftsamling elförsörjning
vill bland andra Svenskt Näringsliv reda ut vilka
elbehov Sveriges industrier har. Till sommaren
kommer rekommendationer till politikerna.
4
6

Aktuellt Nyheter från
branschen.
Aktuellt Svenska Institutets
uthyrningslägenheter i Paris
har fått nya inredningar från
svenska möbelföretag och
arkitekter. De går att besöka i
september i fem år framöver.
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12 Stora planer för småhusen
Frida Scherdén och Anna Hernefrid har
varit vd:ar för var sin hustillverkare i drygt ett
år. Nu träffas de och utbyter erfarenheter om
likheter och olikheter i sina företag.

Hallå där … Johan
Söderqvist, IVL, har fått
huvudansvaret att utveckla
Möbelfakta.
18 Strategiskt En studie kring
arbetsmiljö visar att många
invaggas i en falsk trygghet
angående säkerheten.

20 Insikt TMF gör omstart med
sin ungdomskommunikation
och snart lanseras
kampanjen ”Stäng inga
dörrar. Bygg dem”.
26 Profilen Förre studierektorn
på Carl Malmstens, Ulf Brunne,
vägrar att luta sig tillbaka.

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
Det bygger
på samarbete

A

Peder Edvinsson, redaktör
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Examensjobb av
Robert Germundsson
och David Klasson,
studentprojekt i
samarbete med
Swedese.

Lamino blir en cykel
Nyhet I augusti 2019 färdigställde

 tudenterna Robert Germundsson
s
och David Klasson sitt examensjobb
på Swedese, en cykel baserad på delar
från en Laminofåtölj: The Lamino Bike.

– Det började med idéer kring att göra
något med formpressat trä som exjobb.
I samband med detta kom Sonnie
Byrling, vd på Swedese, och föreläste
på utbildningen och vi blev inspirerade,
säger Robert Germundsson.
Robert och David har studerat
Produktutveckling med möbeldesign på
Träcentrum i Nässjö. Vid en rundvand-

ring i produktionen hos Swedese föddes
cykelidén av en slump:
– Någon tog upp en ytterram till en
Lamino och sa ”det här ser ut som en
cykel”, och på den vägen är det, säger
David Klasson.
Resultatet av deras examensjobb är
en balans-/springcykel för barn, som
nästan uteslutande är byggd på delar
från en Lamino: ytterramen är själva
cykelramen, armstöden har blivit en
sadel och så vidare. The Lamino Bike
finns i tre exemplar, där en cykel finns
på plats hos Swedese i Vaggeryd.

Grattis Vedum – 100 år!
Nyhet Det västgötska inredningsföretaget Vedum Kök & Bad 100-årsfirade
en vecka i september – först med jubileumsdag för leverantörer, kunder och
partners, följt av jubileumsdag för allmänheten. ”Kunskapen sitter i väggarna här i Vedum”, säger vd:n Magnus
Efraimsson.

1919 grundade snickaren Viktor
Lindberg Vedums snickerifabrik,
det som i dag är Vedum Kök & Bad.
100-årsresan började med andra ord
som ett lokalt snickeri. I dag är Vedum
en branschledande aktör på badrum,
kök och förvaring, och de senaste åren

FOTO: VEDU
M

tt köpa hus är mest av allt en
känslostyrd aktivitet, säger
Frida Scherdén och Anna Hernefrid – vd på småhustillverkarna Eksjöhus respektive Vårgårdahus.
Vi träffas på Husknuten i Frölunda för
Reportaget på sidorna 12–17 och pratar
bland annat om det stora beslutet att skaffa
ett alldeles fabriksnytt hus. De berättar
båda om att deras kunder har anpassat sig
till de regler som i dag gäller för belåning
och amorteringar och hur de snabbt flyttar blicken till frågor som snarare rör den
estetiska utformningen – ofta vägledda av
sådant de snappat upp på sociala medier
eller i tv och i tidningar. En investering på
miljoner – och så hänger det till slut på profilen på dörrlisterna. Lite hårdraget.
Då är det bra att ett ställe som Husknuten finns. Här står drygt 20 villor från
många av Sveriges småhustillverkare
och den som går i nybyggartankar kan gå
omkring och känna in inredningsdetaljer,
köksalternativ och hur stort ett rum på tolv
kvadratmeter verkligen upplevs. Husknuten är en form av samarbete mellan konkurrerande företag som alla troligen tjänar
på i slutändan. ”Det är bra för det enskilda
företaget om det går
bra för hela branschen”, som Vårgårdahus Anna Hernefrid uttrycker det.
En variant på samarbete har kunnat ses
på Svenska Institutet
i Paris under hösten.
Där har de sex gästlägenheterna inretts
av 45 svenska företag inom inredning,
design och möbeltillverkning. Kolla hur
lägenheterna ser ut på sidorna 6–7.

FOTO: SWEDESE

REDAKTÖREN

SENASTE NYHETERNA FRÅN BRANSCHEN

har tillväxtkurvan pekat uppåt. Flera
hundratusen kök och badrum har
lämnat fabriken i Vedum för de svenska
hemmen.
– Det känns fantastiskt att fira ett sekel
av snickarglädje. Vi är branschens äldsta
familjeföretag, och det märks, säger
Magnus Efraimsson, vd och delägare.

För Din Framtid
Vi är Din kompletta
marknadsledande
leverantör av lack & lim.
Vi erbjuder bland annat:

• Alla produkter för utvändigt bruk från AkzoNobel
kommer från och med nu att säljas under varumärket
SIKKENS (förändringen kommer att ske succesivt).
• SIKKENS är ett ledande varumärke i Europa som
funnits i 225 år.
• Med denna förändring kommer ni som kunder att få
tillgång till ett bredare sortiment, med fler produkter
att välja mellan.

Wood Finishes and Adhesives
www.akzonobel-woodcoatings.com

Växjö

Växjö fick det nyinstiftade priset ”Årets Trästad” vid kunskapsdagarna Stora Trähus i Stockholm den
15–16 oktober. Den småländska staden får priset för att man länge arbetat uthålligt, målmedvetet och
konkret för att öka träbyggandet. Prisetdelas ut av NTT Woodnet i samråd med Stora Enso. Grattis!

Möbeldesignmuseum utsett till
Årets Formbärare i Stockholm
FOTO: LEO BÜLOW

Möbeldesignmuseum, får utmärkelsen med
följande motivering:
”På knappa två år har Möbeldesignmuseum

Nyhet OBOS utökar sin
satsning på svensk fotboll.
Nu blir bolaget presenting
partner till Superettan och
officiell partner till Allsvenskan.
OBOS har valt att ta samma
position i både Sverige och
Norge. Superettan och OBOS
Damallsvenskan i Sverige, och
OBOS-ligaen och Toppserien
i Norge. Superettans nya
benämning från och med 2020
blir ”Superettan presenteras
av OBOS”. Avtalet gäller från
säsongen 2020 och fyra år
framåt.
FOTO: PIXABAY

Nyhet I samband med Svensk Forms
födelsedag den 6 oktober utsåg de 13
regionalföreningarna för sjunde året var
sin Formbärare. För Stockholm gick utmärkelsen till Möbeldesignmusum och dess
grundare Kersti Sandin och Lars Bülow.

etablerat sig som något mer och större än ett
traditionellt museum. Ett nytt och spännande
forum för såväl möbelförkovran som utbyte
av erfarenheter och främjande av design. Med
sin passion för designfältet delar eldsjälarna
bakom Möbeldesignmuseum med sig av sina
erfarenheter och sin samling. Årets Formbärare 2019 är Möbeldesignmuseum och dess
grundare Kersti Sandin och Lars Bülow.”
Från mitten av oktober fram till den 1 mars
2020 visar Möbeldesignmuseum utställningen FEMALE TRACES där man vill lyfta
fram kvinnor som upphovspersoner till några
av möbelvärldens mest uppmärksammade
möbler. Genom utställningen vill Möbeldsignmuseum visa på den kreativitet, kunskap och
styrka som har funnits och finns hos kvinnliga
designers. Med utställning och ett kommande
seminarium hoppas man kunna bidra till en
diskussion om förutsättningarna för en mer
jämställd design- och möbelmarknad.

OBOS utökar
sin satsning på
svensk fotboll

Nya namn på vd-stolarna
Johan
Magnusson, Kährs

Fredrik
Johansson,
Tibrokök

Peter
Forssell,
Sävarkoncernen

Styrelsen för Kährs Group har
utsett Johan Magnusson till
ny vd och k
 oncernchef. Han
efterträder Christer Persson
från september 2019. Kährs
nye vd har mångårig erfarenhet från europeiska och globala f öretag – såsom Assa Abloy,
Rukki, Swedoor och Hilding
Anders – och han kommer senast från rollen som Managing
Director på Owens Corning och
Senior Vice President på Paroc
Technical Insulation.

Den 1 oktober tillträdde Fredrik
Johansson som ny vd för
Culinarum Group (Tibrokök,
Idealkök och Kungsäter Kök).
Tidigare vd:n Stefan Liljedahl
blir vd i ett annat bolag. Fredrik
Johansson har en bred industriell erfarenhet, bland annat
som vd för det internationellt
verksamma livsmedelsföretaget Källbergs i Töreboda (där
han fortfarande är styrelseledamot) och nu senast som vd
för Magulux-gruppen.

SSC Öhns Snickeri i Umeå AB,
Sävar Snickerifabrik AB och
Sävar Metall AB har fått en ny
vd. Det är SSC Öhns styrelseordförande Peter Forssell som
nu blir koncernchef för Sävar.
Peter Forssell har en lång
erfarenhet inom träindustrin.
2003–2014 var han vd för SSC
Skellefteå, 2014–2017 var han
vd för Västerbottens Handelskammare och de senaste två
åren har Peter Forssell byggt
upp företaget Prevly i Sikeå.
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Mikael
Grundén,
Hajom och
SnickarPer
Den tidigare Senabs-vd:n Mikael Grundén – ett företag där
han varit vd i fem år och
verksam inom 18 år – har gjort
en rockad inom trä- och möbelbranschen för att bli vd
för Inwidos två bolag Hajom
och SnickarPer. Mikael har en
gedigen bakgrund inom
försäljning, marknadsföring
och ledarskap och var även
byggnadssnickare och drev ett
eget snickeribolag.

Hallå där!

Med uppdrag att ta
Möbelfakta in i framtiden
Sedan maj i år har Johan Söderqvist, från IVL Svenska Miljöinstitutet, huvud
ansvaret att utveckla Möbelfakta för en internationalisering där cirkulära
affärsmodeller, livscykelinformation och socialt ansvarstagande blir allt viktigare.
TEXT CECILIA UHLER FOTO IVL

H

ar du hunnit sätta
dig in i ditt nya
uppdrag?

– Uppgiften är
tydlig, men det viktigaste är
att formulera prioriteringarna
för utvecklingen framöver.
Möbelfakta är ett av de bredaste märkningssystemen med
sina tre kravområden kvalitet,
miljö och socialt ansvar, och
detta ställer i sin tur mycket
höga krav – både på företagen
som märker sina möbler och
på systemet i sig. Kvaliteten i
processerna för krav, deklarering och granskning borgar
för hög trovärdighet. Detta har
byggts upp och förfinats under
flera år.
Det är nu nästan tio år
sedan Möbelfakta nylanserades med sina tre
kravområden. Hur ser
du på utvecklingen för
märkningssystemet – i
branschen, men även i jämförelse med andra märkningar på marknaden?

– En viktig uppgift är att
fortsatt förankra Möbelfakta
nationellt och internationellt.
Dessutom har omställningen
till cirkulära affärsmodeller
blivit nödvändig inför framtiden och detta har också stort
fokus inom branschen. Möbelfakta har tilldelats FoU-medel
under tre år för att skapa förutsättningar för cirkularitet
inom möbelbranschen genom
kriterie- och systemutveckling. Inom detta område finns
till exempel utmaningen med

spårbarhet av produkter
som ska ut på marknaden
en andra gång och vi vill
utnyttja digitalisering för
att skapa nya möjligheter
att hantera detta.
– Vi har också etablerat ett externt kriterieråd
som hade sitt första möte
i oktober. Rådets sammansättning avspeglar
en hög sakkompetens
med representation från
industrin, upphandlande
part, akademi och institut – en nyckelfaktor för
att utveckla relevanta och
enhetliga kriterier i en
internationell kontext.
Är märkning och märkningssystem viktigare
nu än förr när det gäller
upphandlingar?

– Utan tvekan, och de
kommer att bli ännu viktigare i framtiden – inte
minst med allt högre krav
på hållbarhet i rollen som
upphandlare. Lagen om
offentlig upphandling)
(LOU) ger möjligheter
för upphandlare att ställa
krav på märkning och i ett
led i detta är att Möbelfakta, under kommande
år, ökar sin integritet och
självständighet som system, i enlighet med bland
annat LOU och EU-direktiv. Och – att man i den
här processen ökar samarbetet med IVL Svenska
Miljöinstitutet.
– IVL har en hög

t rovärdighet inom hållbarhet och kommer att
kunna bidra med resurser
och kompetens. IVL ger
också stora möjligheter
till synergier med t.ex.
dotterbolaget EPD International som hanterar
miljövarudeklarationer,
och många projekt inom
cirkulär ekonomi.
Om du får önska fritt –
vad ligger topp-tre på
önskelistan för Möbelfakta de närmaste tio
åren?

– Internationellt
 ompatibla kriterier,
k
etablerade metoder för
cirkulära möbelflöden
och en möbelbransch
som får erkännande
för sitt arbete när
det gäller socialt
ansvarstagande.

JOHAN SÖDERQVIST
Aktuell: Arbetar på IVL Svenska Miljöinstitutet
och leder utvecklingen av Möbelfakta.
Bakgrund: Teknisk licentiatexamen från
KTH. Johan Söderqvist har en bakgrund inom
byggsektorn där han arbetat med teknik- och
affärsutveckling, digitalisering och hållbarhetsfrågor, främst hos byggmaterialleverantörer.
Så tillbringar jag en ledig dag: Går upp tidigt
och springer, sedan njuter jag av en lång frukost
med familjen.
Läs mer om IVL på www.ivl.se samt
Möbelfakta på www.mobelfakta.se.

Aktuellt
Klassiker från
Estrid Ericssons
och Josef Franks
Svenskt Tenn.

1

2

Inrett av Anna Kraitz med möbler
från Carl Malmsten.

Svenska hem i Paris
tapeten Campagna som ursprungligen
Sex lägenheter i Svenska institutets 1500-talspalats i
ritades för Svenska institutet i Rom 1939.
Paris har inretts och möblerats med föremål från 45
svenska företag. Under september månad de kommande 2. En interiörens filosofi
Estrid Ericsson och Josef Frank skapade
fem åren är det öppet hus i gästlägenheterna.
TEXT PEDER EDVINSSON FOTO RAPHAËL DAUNTIGNY

I

början av september invigdes
Svenska i nstitutets sex gästlägenheter i Paris Maraiskvarter. Lägenheterna är inredda av
svenska designers med produkter från svenska möbeltillverkare och fram till den 13 oktober var det öppet
hus i lägenheterna i det gamla 1500-tals
palatset. Under de kommande fem åren
kommer lägenheterna också att visas för
allmänheten under september, övrig tid
ska de bebos av hundratal svenska gäster
inom kultur, humaniora och naturvetenskap som besöker staden.
Lägenhetsprojektet kallas Hem x 6
och utgjorde startskottet för Swedish
Design Moves Paris, en säsong med nutida svensk design och hantverksskicklig-
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het för den franska allmänheten. Därutöver visades Nationalmuseums utställning,
Designprocesser, som synliggör
skapandeprocessen från material till
föremål.

1. Hyllning till en ikon
Carl Malmsten AB och formgivaren Anna
Kraitz har velat skapa en miljö där historia
och samtid möts. Alla möbler är formgivna
av Carl Malmsten och genomsyras av Anna
Kraitzs arbete som sätter ursprunget,
hantverksskickligheten och 2000-talets
influenser i förgrunden. Bland de utvalda
möblerna finns fåtöljen Hemmakväll, från
1956, sidobordet Släden, ett bockbord,
karmstolen Widemar, golvlampan Staken
och den handgjorda blommiga 30-tals

Svenskt Tenn i en anda där det inte
”spelar någon roll om man blandar gammalt och nytt, blandar möbelstilar, färger
och m
 önster. Saker som man tycker om
kommer ändå av sig själva smälta samman
till en lugn enhet”. Andan förespråkade en
tidlös och inkluderande miljö där föremålen
tycks ha placerats ut slumpmässigt. Det
är så gästlägenheten ska uppfattas. Den
är färgglad och bekväm, funktionell och
välkomnande.

3. En kreativ dubbelduo
Samarbetet mellan möbelföretaget
Gärsnäs och formgivarna Färg & Blanche
spänner över många år, vilket märks i det
här projektet. Förkärleken för ett hantverksmässigt tankesätt och intresset för
ny teknik utmärker kreativiteten hos dem
båda. Den nyskapande träsömnadstekniken (trä som sys ihop med symaskin)

Träsömnad i samarbetet
mellan Gärsnäs och Färg
& Blanche.

Ett samarbete mellan
två högskolor i Paris
och Stockholm.

4

6

3

Dux skapade tillsammans med arkitektbyrån
Septembre ett rum.

5

Franskt och svenskt av TEA
arkitekter och Ulf Agnér.

 ätter sitt signum på rummet. Vid entrén
s
finns en sex meter lång plywoodskiva i ek
med ett sömnadsmönster som lyfter fram
föremålen runtomkring: spegeln, hyllorna
och väggbordet. Några av föremålen, till
exempel belysningen, är specialtillverkade
för rummet av Färg & Blanches egen studio
och har inte visats tidigare.

4. Ett eget rum
Projektet som möbelföretaget DUX och
arkitektbyrån Septembre A
 rchitecture
& Urbanisme står bakom anspelar på
Virginia Woolfs essä ”Ett eget rum” och är
en h
 yllning till kvinnliga konstnärer genom
historien. Septembre har inspirerats av
poeten och konstnären Greta Knutson
(1899–1983) som använde sin familjeförmögenhet för att bygga ett hus till sig själv
och sin man, poeten och dadaisten Tristan Tzara. Eftersom huset inte rymde ett
ordentligt arbetsrum åt Greta Knutson,
lät hon bygga en liten arbetslokal på terrassen. G
 ästlägenheten vill påminna oss
om Greta Knutsons ”egna rum”. Projektet
lyfter även fram ytterligare en konstnär:

f ormgivaren Bruno Mathsson. Vid fönstren
står hans fåtölj Karin, som producerades
av Dux och fanns med vid invigningen av
Svenska i nstitutet 1971.

5. Ett eko från två residens
I lägenhet 5 förenas två storslagna
referenser genom konceptet ”Entre cour
et jardin” av TEA arkitekter – och inredningsarkitekten Ulf Agnér. Referenserna är Hôtel de Marle, som uppfördes 1562
i hjärtat av Marais-kvarteren, och Kavaljersflygeln på Gripsholms slott, uppförd
1782. K
 avaljersflygelns sviter av gästrum
är i princip f örebilden för det moderna
hotellrummet och förebådar uppfattningen om vad ett tillfälligt hem skall erbjuda
i form av funktion, komfort och i ntimitet.
Här finns en bro mellan Sverige och
Frankrike, en berättelse och inredning med
direkt koppling till fransk och svensk kultur
och konsthistoria.

6. Två skolor, ett projekt
Beckmans College of Design i Stockholm
och Paris College of Art, en internationell

Processen på
Nationalmuseum
I Svenska institutets publika
l okaler visas en utställning från
Nationalmuseum som beskriver
resan som gjorts av ett t rettiotal
formgivare och p
 roducenter
i framtagningen av åttio nya
produkter till restaurangen
som skapades till
återinvigningen 2018.

högskola för mode, inredningsdesign och
foto, ville skapa en gästlägenhet med hemkänsla. Den ska fungera att arbeta, laga
mat, äta, sova, plocka undan, ha gäster
och koppla av i. Ibland är det en boende i
lägenheten, ibland ett par, ibland två kollegor. Formgivarna tog gemensamt fram ett
tema för inredningen. Projektet startade
i februari 2018 och pågar under två år. För
studenterna i Paris är det en masterkurs
och på Beckmans är det en del av skolans
nyutvecklade alumniprojekt.
NOVEMBER 2019 TRÄ&MÖBELFORUM
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Perspektiv

Sveriges totala
elproduktion 2017
Vattenkraft 64 TWh
Kärnkraft 63 TWh
Vindkraft 17 TWh
Kraftvärme 9 TWh
Kraftvärme i industrin 6 TWh
Källa: Ekonomifakta

Krafttag
för elen
Genom projektet Kraftsamling Elförsörjning ska svensk industri
sätta fokus på den framtida elmarknaden. Projektet efterlyser
en part som ska ta ett övergripande ansvar och till sommaren
ska de även ge rekommendationer för politiska åtgärder.
TEXT PEDER EDVINSSON

10

TRÄ&MÖBELFORUM NOVEMBER 2019

S

1

venskt Näringsliv har
energipolitik upp. Målet i överenskomElutmaningen – tillräckligt med
dragit i gång initiativet
melsen är att Sverige ska ha hundra proel för att möta samhällets växande
cent förnybar elproduktion år 2040. Den behov. Elektrifiering till följd av klimat
Kraftsamling Elförsörjning, det lanserades den utestänger inte kärnkraft utan öppnar
omställningen och nya elintensiva verktvärtom upp för nyinvesteringar
25 oktober. Projektet
samheter leder till ett kraftigt ökat
i det kraftslaget, men tidigare
pågar i första hand fram
elbehov. Nya siffror från IVA
till sommaren 2020. Under den perioden beslut har medfört att två kärn(Kungliga ingenjörsvetenskapskraftsreaktorer i Oskarshamn
vill man sätta fokus på de utmaningar
akademien) pekar på att elbestängdes 2015 och 2017 och att
som svensk elförsörjning ger näringslihovet kan öka med över 50 proRinghals 1 och 2 ska kopplas ur
vet, den ekonomiska utvecklingen och
cent. Sverige står samtidigt inför
LInda Flink
under 2019 och 2020.
klimatomställningen. I styrgruppen för
en stor förnyelse av den befintFlera aktörer påpekar samprojektet sitter Jan-Olof Jacke, vd för
liga elproduktionskapaciteten,
tidigt att subventionerna av vindkraft
Svenskt Näringsliv, Catharina Elmsäterupp till 70 procent av den befintliga kapavia elcertifikatsystemet har skapat ett
Svärd, vd för Sveriges Byggindustrier,
citeten behöver förnyas till 2045.
energiöverskott i Sverige vilket har presoch Scanias vd Henrik Henriksson.
sat ned elpriset och i sin tur gjort det
Svenskt Näringslivs expert på energi
Effektutmaningen – tillräckligt
olönsamt att investera i annan energi
och klimat, Linda Flink, arbetar aktivt
med elproduktion alla timmar året
produktion, som
med projektet
runt. Effektutmaningen växer i takt med
kärnkraft, vatsom under perien minskande andel planerbar elpro” Vi kommer att gå ut
tenkraft och
oden ska komma
duktion. Redan i vinter kan Sverige vara
med underlagsrapporter. kraftvärme.
med analyser,
starkt beroende av elimport från andra
Med projekbeslutsunderländer. Problemen väntas därefter öka
Framåt sommaren kom
tet Kraftsamling
lag och konytterligare i och med att planerbar promer vi också att komma Elförsörjning
kreta förslag till
duktionskapacitet faller bort.
med rekommendationer efterlyser man en
politiken.
bättre överblick
– Vi kommer
Elnätsutmaningen – elnäten
till politikerna .”
och att någon
att gå ut med
måste klara den ökade efterfråpart tar ett överunderlagsrapgan. Dagens elnät räcker inte till för att
gripande ansvar. Innan fler analyser av
porter under hösten och våren. Framåt
hantera nya och förändrade elbehov.
elmarknaden och förslag till lösningar
sommaren kommer vi också att komma
I flera delar av landet hotar bristande
dyker upp beskriver Kraftsamling Elförmed rekommendationer till politikerna
kapacitet redan att stoppa nya bostadssörjning de grundläggande utmaningkopplade till våra analyser, säger Linda
områden och företagsetableringar. Särarna i tre delsteg:
Flink.
skilt ansträngt är läget i större städer.
De analyser som ska göras handlar
bland annat om elektrifieringen inom
transportsektorn, tekniska lösningar för
lagring och flexibilitet inom elsystemet
Elfrågan inom trä- och möbelindustrin
och behovet av utbyggnad av eldistributionen. Dessutom kommer man att göra
Hur viktigt är då elfrågan för trä- och
förbrukning och lägre effektbehov.
en bred scenarioanalys av de samhällsmöbelindustrin? Anders Rosenkilde,
Tydligast sker det inom innovationsekonomiska effekterna av olika vägval
chef för teknisk utveckling på TMF,
klustret BeSmå, som med stöd från
inom energipolitiken.
lyfter fram aspekten med överföring.
Energimyndigheten genomför för-

2

3

Sett till ett helt år produceras det mer

energi i Sverige än vad industrier och
hushåll gör av med. Ett problem är att det
under perioder finns större efterfrågan
än den effekt som kan produceras och
levereras, speciellt under kalla och vindfria vinterdagar då konsumtionen är hög.
I energiöverenskommelsen som regeringen slöt med Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna 2016
drogs riktlinjerna för Sveriges framtida

– För medlemsföretagen inom TMF
är elnätets kapacitet att överföra el
viktig och begränsningar riskerar att
bromsa utvecklingen av nya bostadsområden samt utbyggnad av produktionskapacitet i befintliga anläggningar. Det kan även påverka etableringen av nya produktionsenheter.
Inom TMF:s branscher bedrivs
också ett energieffektiviseringsarbete för produkter med lägre energi

studier, projekt och utbildningar kring
energieffektiva småhus. Med anledning av Boverkets krav på energihushållning har RISE (Research Institutes
of Sweden) – på uppdrag av TMF och
dess trähustillverkande medlemmar
– även utvecklat beräkningshjälpmedlet TMF Energi, som projekterar,
beräknar och verifierar energianvändningen enligt Boverkets byggregler
BBR och BEN. tmf.se/tmfenergi.
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ETT ÅR
PÅ BYGGET
De är ungefär jämngamla och har båda suttit som vd sedan
hösten 2018. Det finns många likheter, men vägarna dit har
varit olika. Vi pratar med Eksjöhus Frida Scherdén och
Vårgårdahus Anna Hernefrid om familjeföretagande,
riskkapital och småhusens framtid.
TEXT PEDER EDVINSSON FOTO ANNA-LENA LUNDQVIST

U

nder en
övning med

sin kommunikationsbyrå
skulle personal på Eksjöhus nämna en
kändis som de liknade företaget
vid. ”Kronprinsessan Victoria”, sa
vd:n Frida Scherdén.
– Hon har ett arv att förvalta
men kan inte nöja sig med det.
Hon måste också blicka framåt
och utveckla.
Utan andra jämförelser stämmer det rätt bra på hur Frida ser
på familjeföretaget med säte i
Eksjö i Småland och sin nya roll som vd. H
 ennes
farfarsfar grundade företaget, och efter farfar och
pappa tog Frida över som vd hösten 2018.
Anna Hernefrid började också som vd förra
hösten, men relaterar inte västgötska Vårgårdahus
med någon kändis. Företaget har funnits som Vårgårdahus sedan 1992 och har anor sedan 1974 med
ursprung i en stark entreprenörsanda som i dag
präglar bolaget. Sedan 2016 ägs det av danska Huscompagniet med riskkapitalbolaget EQT bakom sig.
– Utveckling och förflyttning med kunden i fokus
är det som triggar mig och här får jag fullt utrymme
att jobba med det.

12

TRÄ&MÖBELFORUM NOVEMBER 2019

Vi träffas påHusknuten i Frölunda utanför Göteborg. Här har
ett 20-tal svenska småhusleverantörer byggt upp sina hus för att visa
sig för blivande kunder. Husen är
inredda som om någon skulle bo
där, några av tomterna är tomma
och väntar på att senaste modellen
hus ska byggas upp.
– Alla vill visa upp det senaste
i form av planlösningar, kök och
badrum, men det är inte ovanligt
att ett hus står i fem–åtta år, säger
Frida när vi står i ett av Eksjöhus
visningshus.
– Kunderna har fler inspirationskällor än någonsin i dag och vill
gärna göra unika val. Men den som vill vara riktigt
unik ska välja ett typhus direkt ur katalogen, säger
Anna, och får medhåll från Frida:
– För några år sedan erbjöd vi kunderna en rejäl
rabatt om de köpte ett helt oförändrat kataloghus,
men trots det så sålde vi ändå bara ett.
Det märks att de är kollegor lika mycket som de
är konkurrenter. De vänder sig mot samma sorts
kunder och ställs inför samma utmaningar från
dem. Men medan Frida Scherdén växte upp med
Eksjöhus som en del av vardagen var Anna Hernefrids enda kontakt med småhus att hon växte upp i

PAR I CHEFER
Frida Scherdén (t.v.) och
Anna Hernefrid – vd för
Eksjöhus respektive
Vårgårdahus.
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OLIKA VÄGAR
Frida Scherdén har
i dag samma jobb
som hennes far,
farfar och farfarsfar hade. Anna Hernefrid är ny i branschen och kommer
närmast från Ikea
där hon var kommunikationschef.

ett, och att hon bor i ett i dag. Efter utbildningen
till civilekonom med inriktning marknadsföring
har hon jobbat i ett flertal ledande befattningar
och fått erfarenhet av globala och internationella
bolag som Volvo, Saab och Kapp-Ahl, och när
hon blev kontaktad gällande vd-jobbet på Vårgårdahus hade hon varit nästan tio år på Ikea.
– Jag blev överraskad när de hörde av sig och
min nyfikenhet gjorde att jag gick på ett första möte. När jag sedan också träffade ägarna
klickade det, framför allt tyckte jag om deras
fokus på frågan om hur vi ska möta kunden i
framtiden. Jag kom in på Ikea som finanschef
för deras köksaffär, och kundresan för den som
bygger ett nytt hus eller bara beställer ett nytt
kök liknar varandra på flera sätt, men det var en
helt ny bransch för mig.
Anna berättar hur hon började sitt uppdrag
med att prata med medarbetare, agenter och
kunder och sög i sig deras information som en
svamp för att känna av i vilken riktning hon
kunde förflytta företaget.

14
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”Ett är vår positionering:
vi gör så bra saker utan att
visa upp det i marknads
föringen.”
– Jag formulerade ganska snart fem fokus
områden som jag ville arbeta med. Ett är vår positionering: vi gör så bra saker utan att visa upp det
för omvärlden. Andra områden handlar om digitalisering, kundens resa, affärsutveckling och att
arbeta med vår kultur och våra värderingar – i
Vårgårda är man jordnära och inte rädd att hugga
i och det ska gå igen på alla ställen där vi verkar.
Frida nickar igenkännande åt det Anna säger.
– Det där är sådant som vi jobbar med också,
men för mig har det inte ställts på sin spets på
samma sätt under det här året. Jag kom inte in
dag 1 och var tvungen att skaffa mig en bild över
företaget – förutom att jag är uppväxt i det har jag
jobbat där de senaste tio åren, säger Frida.
Hon utbildade sig till civilingenjör och visst

RENA SMÅHUSPROPAGANDAN
På Husknuten i Frölunda finns ett 20-tal
visningshus från svenska småhusföretag –
ett populärt besöksmål för folk i byggtagen.

fanns en tanke på att en gång jobba i familjeföretaget. Efter skolan jobbade hon i fem år på
Vägverket.
– Det var viktigt för mig att göra ett eget val
och att känna att jag kunde stå på egna ben.
Men sedan blev det Eksjöhus. Hon började på
ordersidan. 2012 blev hon försäljningschef och i
oktober 2018 tog hon över som vd, i samma veva
blev brodern Oskar Lindholm vd för Eksjöhus
Modulbygg.
– Ordersidan var bra att börja med, man
hamnar mitt i det hela och lär känna säljare,
arkitekter, konstruktörer och de i produktionen. Men de stora planerna för företaget är lagda
sedan länge. En av våra styrkor är att vi är ett
familjeföretag och att kunder upplever oss som
det, den kulturen ska vi ta med oss även när vi
växer.
2017 invigdes Eksjöhus Modulbyggs nya
fabrik, den hade då finansierats helt med egna
medel.
– Vinsten stoppas alltid in i moderbolaget och används för nya investeringar. Vid
lågkonjukturer sitter vi lugna i båten och försöker parera ekonomin med naturliga pensionsavgångar och gör inga y rekryteringar, säger Frida.
För Anna och Vårgårdahus är verkligheten en
lite annan.
– Våra investerare förväntar sig förstås avkastning på sina pengar. Men en fördel med att
ha riskkapitalister som EQT i ryggen är att vi
erbjuds ett otroligt stöd på många områden, till
exempel finns det ett digitalt team med verklig spetskompetens som vi kan dra nytta av och
behöver jag access till annan specifik kompetens
kan jag alltid testa via deras nätverk. Vi har också
kunnat erbjuda våra kunder finansiella kampanjer, vilket hade varit väldigt svårt att göra som ett
litet bolag, säger Anna.

EKSJÖHUS
Historia: Grundat av
Simon Lindholm 1941
och ägs f ortfarande
av f amiljen genom
moderbolaget
Lindholmsgruppen AB –
koncernen finns totalt sju
bolag.
Antal anställda: 180.
Vd: Frida Scherdén.

SÄLLAN SOM I KATALOGEN
Kunderna låter sig inspireras av kataloger
och visningshus, men kommer oftast fram
till egna planlösningar.
NOVEMBER 2019 TRÄ&MÖBELFORUM
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FÖR BRANSCHEN
Det pågår ständiga
samarbeten mellan
de olika hustillverkarna. Sedan i fjol sitter
också Frida och Anna
i TMF:s styrgrupp för
husfrågor.

”Jag utmanar gärna
tänket ’så har vi alltid
gjort’, men inte varje
gång jag hör det.”
– Den tillgången på expertis har förstås
inte vi, säger Frida. Vår marknadsavdelning är till e xempel väldigt slimmad, men
med hjälp av byråer med spetskompetens
kommer vi i genom bra ändå.
Husknuten har öppet söndag till torsdag,
varje hus är bemannat med säljare från de
olika tillverkarna. Anna Hernefrid som
bor utanför Göteborg jobbar från ett av
rummen i Vårgårdahus visningshus när
hon inte är i Malmö, Stockholm eller på
huvudkontoret i V
 årgårda. Frida Scherdén å sin sida kommer till Frölunda med
jämna mellanrum. Med de olika villorna
tätt ihop på o
 mrådet förstår man att samarbete är viktigt.
– Det är en liten bransch och det finns
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VÅRGÅRDAHUS
Historia: Har sitt
ursprung i Mattias
Olsson Bygg AB som
startade 1974. Fick sitt
nuvarande namn 1992.
Ägs sedan 2016 av
Danmarks största hus
företag, Huscompagniet,
med Wallenbergägda
riskkapitalbolaget EQT
bakom sig.
Antal anställda: 75.
Vd: Anna Hernefrid.

en t radition att samarbeta. Ett sådant exempel kan
vara vid köp av markområden, då händer det ibland
att man pratar med någon av de andra leverantörerna för att sälja gemensamt där, säger Frida.
– TMF har en styrgrupp där vi båda sitter med
och det är ett bra nätverk att i sitt eget arbete, säger
Frida.
– Det är en väldigt öppen kultur där vi kan förflytta branschen i sin helhet, alla inser att det är bra
för det enskilda företaget om det går bra för hela
branschen, säger Anna
Är du Frida avundsjuk på det sätt Anna kan
komma in och staka ut en ny riktning för sitt
företag?

”Alla inser att det är bra
för det enskilda företaget
om det går bra för hela
branschen.”
– Jag utmanar gärna tänket ”så har vi alltid
gjort”, men inte varje gång jag hör det. Så jag är inte
avundsjuk, jag är mer personen som gillar att veta
vad jag har.
Du då, Anna – är du avundsjuk på Fridas
situation?
– Jag är inte profilen som ska jobba på det sättet.
Min trigger är vilken utveckling man kan skapa, hur
man kan förflytta sig. I det arbetssättet finns förstås
ett kortare tidsperspektiv än i ett familjeföretag.
Jag tycker om utmaningarna i det scenario jag är i
nu, men utmaningarna förändras med tiden och det
triggar också. Inget är konstant.
Frida håller med:
– De yttre faktorerna förändras och vi måste förändras med dem. Jag skruvar på den verksamhet vi
har och förfinar och förbättrar i stället för att göra
de revolutionerande grejerna. Sitter man nöjd finns
det stor risk för stagnation.

2 snabba frågor
Vad ska förändras i politiken för att branschen ska komma till
sin rätt fullt ut?
Frida: ”Det behövs en långsiktigt hållbar politik som inte byts
bara för att det kommer en ny regering. I dag har också kommunerna ett stort tolkningsutrymme vad gäller Boverkets regler, det blir
problematiskt.”
Anna: ”Frågan måste vara i fokus hela tiden, vi behöver någon
som jobbar heltid med bostadspolitiken. I början av oktober skrev
vi under en skrivelse som belyser det här, rubriken var ’Finansmarknadsministern extraknäcker som bostadsminister – klackspark ut
för fungerande bostadsmarknad’.”
Hur är det att vara kvinna i småhusbranschen?
Anna: ”Det här inte den enda bransch som är mansdominerad,
så var det också på Volvo och Saab. Att köpa hus har många mjuka
parametrar och jag tror att branschen är ganska väl förberedd för
att vara jämställd. Några fördomar har jag inte märkt.”
Frida: ”Det är en mansdominerad bransch som man inte får vara
rädd att ge sig in i som kvinna. Men den är på väg att förändras.
Det är inte bara i styret som det kommer in fler kvinnor utan också
bland medarbetare som arkitekter och konstruktörer. Vi vet att vi
får en bättre arbetsplats med en jämn fördelning.”

BESLAG SOM
GÖR SKILLNAD
Securistyle parallellgångjärn, den moderna tekniken att öppna fönster,

parallellt istället för uppåt, nedåt eller i sidled. Detta bidrar till bättre ventilation, ekonomi, högre säkerhet och en diskret design.
Ventilationen gör att den gamla luften går ut uppåt och den nya friska kommer in nedåt.
Ekonomi för att ventilation av lokaler sker mer effektivt med förkortad ventilationstid.
Högre säkerhet för att fönstret inte öppnar mer än inställt mått.
Design för att fasadens utseende inte ändras nämnvärt på distans.

Eclisse pocketkarm, inbyggd skjutdörrskassett i vägg för att spara plats
utan skrymmande slagdörrar.
Varje skjutdörr sparar cirka en kvadratmeter i bostadsyta och finns i olika utföranden. Raklöpande, böjda, teleskop, enkla och dubbla. Finns för trä- resp.
glasdörr.
AGB Lift & Slide, det moderna skjutdörrsystemet som gör skillnaden mellan

ute och inne så liten som möjligt. Det är en flexibel produkt lätt att använda
i både på trä och aluminium. Gör att du kan öppna ända upp till 3 x 3 meter
fritt ut mot naturen.

Göthes Industribeslag AB är en erfaren grossist och distributör av lås- och
beslagssystem. Oavsett om det är trä, aluminium, stål eller pvc så har vi de
lås och beslag som efterfrågas.
Vi tillhandahåller alla typer av; dörr-, fönsterbeslag, mekaniska - automatiska dörrstängarfunktioner, utrymningsbeslag, mekaniska - elektroniska lås
samt byggnadsbeslag.
Vårt omfattande materialcentrum i Falun har mer än 10 000 olika lås- &
beslagsartiklar i lager. Förutom huvudkontoret i Falun finns filialer i Stockholm och Göteborg.

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

Strategiskt

FORSKNING SKA
FÅ RÄTSIDA PÅ
ARBETSMILJÖN
En europeisk studie kring arbetsmiljö i mindre företag visar att många
invaggas i en falsk trygghet. ”På många mindre företag får man höra att
de inte haft en olycka på tio år. Men det betyder inte att arbetsplatsen är
riskfri”, säger Ann-Beth Antonsson från IVL Svenska Miljöinstitutet.
TEXT HÅKAN LÖVSTRÖM ILLUSTRATION EU-OSHA

D

en stora studien
SESAME med stöd
från EU (Europeiska
miljöbyrån, EU-Osha)
har bland annat tittat
på trä- och möbelföretag i åtta l änder. Dessa var Sverige,
Danmark, Estland, Tyskland, Belgien,
Frankrike, Rumänien och Italien.
Ann-Beth Antonsson, IVL, var svensk
representant i ledningen av denna
undersökning.
– Vi såg en del olikheter mellan
länderna när det gäller vilka som har
ansvar för arbetsmiljöfrågorna. I Sverige
och Danmark har ju arbetsmarknadens parter stort ansvar och det finns
många goda initiativ som exempelvis maskinkörkortet inom industrin,
berättar Ann-Beth Antonsson.
Hon vill gärna framhålla att studien

visar att de allra flesta av de undersökta
företagen är mycket måna om att ingen

under de senaste tio åren, förklarar
Ann-Beth Aronsson.

Studien kom fram till att småföretagen kan delas in i tre olika grupper när
det gäller att ta till sig kunskap kring
arbetsmiljöfrågor. Dessa tre är:
• Avoiders, dessa undviker att se frågor
kring arbetsmiljö
• Reactors, i den här gruppen reagerar man först när det är en inspektionen
eller något annat som tvingar fram
agerande.
skadas i arbetet. Men statistiken
• Learners, de redan frälsta
visar också att olyckor är vanlisom gärna går kurser och tar del
gare i mindre företag.
av all öppen information som
– Här kan man se att det finns
finns.
Ann-Beth
Den största gruppen är
mindre resurser till att titta på
Aronsson
arbetsmiljön. På många stälmittengruppen som inte har
len ser man inget behov av att
arbetsmiljön i tankarna förrän
det blir skarpt läge.
förändra då det inte hänt några olyckor

”På många ställen ser
man inget behov av att
förändra då det inte
hänt några olyckor
under de senaste tio
åren.”
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EU-Osha arbetar för
att göra Europa till
en säkrare, hälsosammare och produktivare plats att
arbeta på.

”Det behöver inte
vara mer avancerat
än att olika anställda
får a
 nsvar för att gå
igenom olika delar
av lokalen och
maskinerna.”

arbetsmiljön även i vardagen. Det bör
finnas ett system där helst alla medarbetare i det lilla företaget blir engagerade.
– På en speciell dag kan exempelvis
de som arbetar med maskinerna gå
igenom dem enligt ett enklare protokoll.
Då är det bra att även på ett enkelt sätt
dokumentera vad som gjorts.
Rickard Lindberg menar att det
lilla företagets korta beslutsvägar
– Det blir ju lätt så i ett mindre
och att ”alla vet allt” också kan
företag, kommenterar Rickard
vara en fara.
Lindberg, rådgivare inom arbets– En och samma har skött en
miljö, säkerhet & hälsa hos Trämaskin i alla år och det har aldrig
Rickard
Lindberg
och möbelföretagen (TMF).
varit några problem. Då kanske
– Är man fem anställda på
man inte tänker på att det kan
en snickeriverkstad finns det ingen
innebära stora risker om det blir förändhr-avdelningen eller några andra
ringar i lokalen. Arbetsställningar ändras
stödfunktioner. Alla måste fokusera
eller det kanske till och med kommer en
på produktionen och mycket annat
ny person som ska sköta samma maskin.
prioriteras bort.
Rickard Lindberg föreslår att
Rickard, som deltog i det heldags
företagare ska skaffa sig vad han kallar
seminarium där den europeiska stuför ett årshjul där skyddsronder finns
dien presenterades, är ofta ute bland
inplanerade under vissa perioder på året.
medlemsföretagen i TMF och pratar
– Det behöver inte vara mer avancerat
kring arbetsmiljöfrågor. Han tycker att
än att olika anställda får ansvar för att
kunskapsnivån generellt är bra, men att
gå igenom olika delar av lokalen och
det är sällan som just dessa frågor står
maskinerna. Men att det görs enligt
högst på dagordningen.
förutbestämda ramar och att man även
– För de flesta är det något som faller
dokumenterar det som inte behöver
mellan stolarna fram till att någon
åtgärdas. Prevent har en checklista för
incident inträffar. Därför gäller det att
snickerier som ligger på deras webbplats,
hitta en metod kring hur vi arbetar med
den är bra att utgå ifrån.
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Fem steg mot en
bättre arbetsmiljö
Genom att dela upp arbetsmiljöarbetet i olika segment blir det mer
överblickbart och lättare att ta tag i.
TMF:s Rickard Lindberg föreslår att
detta kan ingå i det förebyggande
arbete du gör under året.
1 Riskbedömningar Bestäm tidpunkt långt i förväg och ladda ner en
checklista via tmf.se. De risker som
bedöms allvarliga ska ha högsta prioritet. Upprätta en handlingsplan för
det som inte kan genomföras direkt.

2 Skyddsronder Alla, ensam
eller med andra, kan genomföra en
skyddsrond på sin arbetsplats – ladda ner en checklista via tmf.se.
3 Stress och arbetsbelastning
Våga ställa frågan till dina anställda,
gärna med ett par följdfrågor, så får
du ofta reda på bakomliggande orsaker och kan gå vidare med det.
4 Första hjälpen och brand
En punkt som är livsavgörande och
som måstes sättas via tydliga rutiner
och beredskap vid krissituationer.
5 Uppföljning Årets viktigaste
punkt som ska säkerställa att åtgärder har genomförts och att det inte
finns några återstående punkter på
listan.

STARKA PARTNERS KRING…

…EN STARK KÄRNA
Göthes Industribeslag grundades 1861 och är idag ett av Europas äldsta företag inom lås & beslag samt Skandinaviens
ledande grossist till OEM Industri dvs Dörr-, Fönster- & Fasadindustrin.
Vi har över 50 olika varumärken i vårt sortiment och du får alltid en samlad leverans.
Det är smart logistik som sparar miljön med reducerad transport, distribution och emballage.
Du som kund spar tid och pengar genom att beställa allt på ett ställe.
Dessutom slipper du hantera flera olika leveranser och uppackningar.
Smidigt för dig och bra för miljön.
Välkommen till vårt klimatsmarta ONE STOP SHOP koncept:



Våra Leverantörer – Era Leverantörer
Vår Logistik – Era Miljövinster




Vårt Sortiment – Er Valfrihet
Vår Kunskap – Er Kunskapge

Falun • Stockholm • Göteborg • 010-483 40 00 • Du hittar alltid det senaste på www.gothes.se

Insikt

LÄS TIDNINGEN
PÅ WEBBEN

www.traomobelforum.se
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Att tiden går snabbt vet vi ju alla och det blir extra
tydligt nu när vi på TMF håller på med förberedelsearbete inför kollektivavtalsförhandlingar med våra
fackliga motparter efter jul och nyår. Den 31 mars
2017 träffades ett treårigt avtal. Då kändes tre år som
en väldigt lång tid och de flesta tyckte det var skönt
med en längre paus från förhandlandet. Inte minst
med tanke på att avtalsrörelsen 2016 resulterade i ett
ettårigt avtal.
Men plötsligt är det dags igen! Nu arbetar mina
kollegor och jag för fullt med att samla in information
och synpunkter från våra medlemmar. Vi uppskattar
verkligen att medlemsföretagen engagerar sig och tar
sig tid att besvara enkäter och komma på avtalskonferenser. Det gör vårt arbete mycket lättare. I december
ska TMF:s styrelse anta avtalsyrkandena och därefter kommer vi att lämna över dem till GS-facket,
Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna. Vilka
yrkanden det blir är ju inte klart ännu, men något som
många företag har synpunkter på är arbetstiderna och
möjligheterna att påverka dem.
TMF är en del av Industriavtalet och därmed delaktigt
i att sätta det så kallade märket, det vill säga den
löneökningstakt som blir norm även för övriga parter
på arbetsmarknaden. Det är ett stort ansvar men
också fantastiskt roligt. Ibland får jag kommentaren
att det måste vara tråkigt att göra samma sak om och
om igen, men så är det inte. Det finns alltid något
nytt inslag vid förhandlingarna som gör att scenariot
ändras och att man måste tänka i andra banor –
förutsättningar som jag uppskattar och ser som
utmanande. Inför varje ny avtalsrörelse brukar man
säga att det kommer att bli den svåraste avtalsrörelsen
någonsin. Om det blir så denna gång är svårt att sia om
men det finns vissa faktorer som ändå gör det lite mer
komplicerat.
Det som framför allt står klart är att vi är på väg
att lämna en högkonjunktur. Vi har osäkerhet kring
Brexit, handelskrig och även krav på höjda löner, och
oavsett vad märket anger så ska löneförhöjningarna
– enligt vissa fackförbund – vara högre. Det
finns de som är kritiska mot märket
och vill ha en annan modell och som
”grädde på moset” har vi pågående
LAS-förhandlingar. Med dessa
förutsättningar ska vi gå in i en
avtalsrörelse.

Eva Glückman

förhandlingschef TMF
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”Ingen avtalsrörelse är
den andra lik”

Renoveringsbehov i Miljonprogrammet

Uppföljningsstudie september 2019

Denna uppföljningsstudie tar sin utgångspunkt
i nollpunktsmätningen ”Renoveringsbehov i
miljonprogrammet”.
2013 och som finns tillgänglig för nedladdning
på TMFs hemsida. Årets studie visar hur renoveringsbehovet En studie som genomfördes
senaste året (sep 2018–sep 2019). Särskilt
har utvecklats under det
fokus har riktas mot ”gröna” energibesparande
renoveringsåtgärder och det nyligen införda
investeringsstödet.

Anna Brinkhagen, Thomas Ekvall och Patric

Lindqvist, Prognoscentret AB

Hög renoveringstakt på bekostnad
av minskad nyproduktion
Renoveringstakten i miljon
programsområdena har
varit hög under 2019, vilket
gör att renoveringsskulden
i hyresbeståndet f ortsätter
att krympa och bör vara
inarbetad om fem år. Det
visar den årliga r apport som
Trä- och Möbelföretagen,
TMF, tar fram i samarbete
med Prognoscentret. 

Vid nollmätningen år 2013
uppskattades antalet lägenheter inom miljonprogrammet i
behov av renovering till cirka
471 000. TMF:s renoveringsrapport 2019 visar att det i
genomsnitt renoverats cirka
54 000 lägenheter om året,
vilket gör att det nu återstår
cirka 155 000 lägenheter och att
två tredjedelar är upprustade.
– Renoveringarna har taktat
på bra under 2019 och hög
renoveringstakt är givetvis
en utveckling som är oerhört
positiv för många av TMF:s
företag. Vi ser just nu ingen
avmattning i renoveringstakten så inom fem år bör renoveringsskulden vara inarbetad,
säger Martina Hallgren, projektledare inom branschutveckling på TMF för dörrar,

fönster, trappor och trägolv och
ansvarig för rapporten.
Med 2019 års siffror har även
de senaste årens trendmässiga minskning av renoveringar
brutits – en minskning som då
bland annat förklarades med
en ökande nybyggnation och
resursbrist i såväl egna led som
i möjligheten att upphandla
entreprenörer. Nu är snarare
scenariot det motsatta.
– Det är klart att det är glädjande att renoveringstakten har
ökat, även om det känns kluvet
eftersom det sker på bekostnad
av en minskad nyproduktion,
säger TMF:s bostadspolitiska
expert, Gustaf Edgren.
I årets rapport har det även
ställts frågor om hinder för
renovering och här anges
skärpta regelverk som ett
betydande problem även om
främsta hindret är någon form
av ekonomiska skäl, som att
man inte kan ta ut kostnaderna
genom höjda hyror.
Rapporten visar även ett
svagt intresse för att söka
investeringsstöd – ett stöd som
hittills haft en liten effekt på
renoveringsmarknaden.

TMF-EVENEMANG
PÅ GÅNG

1

”Affärsmodellinnovation för
cirkulära möbelflöden" - Göteborg
5 november

2

Rikskonferens,
Teknikcollege – Skövde
21 november

Omstart för TMF:s
ungdomskommunikation
Efter de två kampanjerna ”Chair
of Attention” och ”Table of
Discussion” gör nu TMF en omstart
med sin ungdomskommunikation.
Tillsammans med byrån Volt tar
TMF fram ett nytt koncept, följt
av kampanjen ”Stäng inga dörrar.
Bygg dem.”, och ambitionen är att
ha ett mer långsiktigt tänk.

– Vi lanserar ett nytt koncept med
syfte att sätta de långsiktiga ramarna
för ungdomskommunikationen. Med
kommande kampanj vill vi inspirera
unga att – tillsammans med sina
föräldrar – öppna fler dörrar in till
trä- och möbelbranschen, som för
många ännu är okänd, säger M
 ikaela
Pietrzak, projektledare för TMF:s
ungdomskommunikation.

Det nya konceptet går under namnet
”Framtiden är i dina händer” och kommer att rama in TMF:s övergripande
ungdomskommunikation, vilket innebär att ”FORMA din framtid” ersätts
med den nya rubriceringen. Arbetet
med webbplatsen och broschyren sker
successivt och all kommunikation kommer att få en mer enhetlig tonalitet som
rimmar med såväl det nya konceptet
som med den kampanj – ”Stäng inga
dörrar. Bygg dem.” – som lanseras inom
de kommande månaderna.
I linje med den nya satsningen avslutas
TMF:s ungdomsplattform TM_X 
(Trä- och M
 öbelexperimenten – där inno
vation och design mötte h
 antverk och
teknik) – och all ungdomskommunikation

FOTO: MATTIAS BARDA

Henrik Smedmark, TMF:s
kompetensförsörjningsexpert, och Mikaela Pietrzak,
projektledare för TMF:s
ungdomskommunikation.

Kampanjen ”Stäng inga dörrar.
Bygg dem.” lanseras inom de
kommande månaderna.

3

Säkerhetsdag för chefer och
skyddsombud – Stockholm
21 januari

hänvisas i stället till TMF:s egna kanaler.
– Ungdomsbarometerns siffror visar
att unga generellt har en låg kännedom
om vad en yrkesutbildning innebär och
att de även påverkas av föräldrarna i
sina yrkesval. En inte ovanlig bild är att
en sådan utbildning stänger dörrar för
framtiden – vi hoppas kunna förändra
den bilden och i stället öka attraktionskraften, säger Mikaela Pietrzak.
Att behovet att nå ut till ungdomar

är angeläget och en av trä- och möbelbranschens viktigaste frågor råder
det inget tvivel om. Enligt den senaste
rekryteringsrapporten behöver TMF:s
företag rekrytera cirka 8 000 personer
de kommande åren. Samtidigt läggs
utbildningar ner på grund av lågt antal
sökande, och TMF jobbar hårt för att
förändra den negativa trenden.
Även om det just nu sker en
avmattning i konjunkturen så upplever
många medlemsföretag stora problem
med att hitta rätt kompetens, och
personer med relevant gymnasieeller högskoleutbildning.
– För många företag blir kostnaden
för att lära upp medarbetare utan
relevant utbildning mycket betungande. Därtill påverkar det företagens
anpassningsförmåga och leder till en
mindre konkurrenskraftig bransch,
säger Henrik Smedmark, TMF:s
kompetensförsörjningsexpert.
– Därför är ungdomar en av våra
prioriterade målgrupper, och vi behöver
i vår kommunikation vara relevanta och
intressanta för dem. Vi vill öka kännedomen om att branschen finns och vilka
yrken och framtidsmöjligheter som
erbjuds hos medlemsföretagen, vilka
spännande varumärken och produkter
det handlar om, att arbetsmiljön är
fräsch, ofta med den senaste tekniken
och en spännande och utvecklande
produktionsmiljö. Vårt nya kommunikationskoncept är ett väldigt viktigt
verktyg för att lyckas med det.
Läs mer på
tmf.se/framtidenaridinahander –
fakta, röster och annat inspirerande för
alla som funderar på att välja en av våra
utbildningar.

Insikt +11 %

Möbelindustrin har en positiv utveckling, inte
minst gentemot den globala marknaden
– under årets första halvår ökade den svenska
möbelexporten med 11 procent.
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SMÅHUS AV TRÄ

Sid 1/5
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TRÄHUSBAROMETERN
STATISTIK FÖR TRÄHUSBRANSCHEN

SEPTEMBER 2019

Trähusbarometern publiceras två gånger per
år och visar orderingång och leveranser samt
prognoser i antal för småhus och flerbostadshus
i trä. Källa är TMF:s egen statistik för småhusoch flerbostadshus samt Statistiska centralbyrån,
SCB:s, statistik för påbörjade och färdigställda
lägenheter.
SCB:s statistik visar att svensk trähusindustri producerade
monteringsfärdiga trähus för drygt 20 miljarder
kr och omfattade
6 600 anställda enligt de senaste siffrorna som
är från 2017.
Exporten var 1 030 miljoner kr och importen 1
058 miljoner kr
(2018 års siffor). Antal företag med mer än fem
anställda var 119.
SCB:s statistik för monteringsfärdiga trähus omfattar
både
små- och flerbostadshus, stugor, bodar och byggelement.

Småhus under press
medan flerbostadshus går starkt
Trä- och Möbelföretagen, TMF, är bransch- och
arbetsgivarorganisationen för hela den träförädlande
industrin och möbelindustrin i Sverige. TMF företräder
cirka 700 medlemsföretag med omkring 30 000
anställda.

Traomobel

Fjärde upplagan av Digital Produktionsdag
Temadagen, den 25 september i Näs
sjö, handlade om digital transforma
tion, innovationsmetodik samt auto
matisering och robotisering, och den
anordnades i samarbete med Träda
gars, Träcentrum och Hello Future.

Bland många intressanta talare fanns bl.a.
Pär Hammar, vd på NordDesign Kök,

Johan Selberg, chef för strategisk affärsutveckling på Edsbyn Senab, samt Bernt
Henriksen, automationsspecialist.
Som ett led i TMF:s satsning på digitalisering LIVE-sändes dagen och närmare 100
personer var inne och tittade på programmet. Mer filmer och material från dagen
finns på tmf.se/produktionsdag2019.

Prognosen för påbörjade småhus av
trä sänks från 9 500 till 9 000 för 2019
och 2020, främst på grund av brist på
tomtmark, kreditrestriktioner samt
ett oförutsägbart regelverk. För flerbostadshus med stomme av trä ökar
däremot orderingången markant. Även
här dämpas dock prognosen k
 ommande
år. Det visar årets andra Trähus
barometer, som innehåller statistik
från Trä- och Möbelföretagen, TMF.

Fråga oss!
Du ställer frågorna. Vi svarar.
Mejla dina frågor till tomf@tmf.se.

Måste man skriva
protokoll vid alla
MBL-förhandlingar?
SVAR: En MBLförhandling mellan arbetsgivaren och facket kan påkallas av båda parter. Om endera parten begär
det, ska protoll föras och justeras av båda parterna. Ofta
är det arbetsgivaren som
påkallar förhandling t.ex. när
man p
 lanerar att genomföra
en viktigare förändring av sin
verksamhet eller en viktigare
förändring för någon anställd.
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Det kan i ett senare skede vara
betydelsefullt för arbetsgivaren att kunna visa att man
har genomfört förhandlingen
och vid vilken tidpunkt samt
vad man kom fram till i själva
förhandlingen. Parterna har
ingen skyldighet att komma
överens vid förhandlingen.
Det finns tidpunkter att
förhålla sig till, t.ex. om
någon part önskar påkalla
central förhandling. Om central f örhandling begärs måste arbetsgivaren avvakta den
centrala förhandlingen innan
beslut fattas i frågan. D
 etta
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regleras i utvecklingsavtalet
och innebär att central förhandling ska begäras senast
inom sju dagar från att den
lokala förhandlingen avslut
ades. Det är då viktigt att
hålla koll på när förhandlingen
faktiskt avslutades. Vi rekommenderar att ett protokoll
alltid skrivs av a
 rbetsgivaren.
Protokollet ska visa vilka
som var med vid förhandlingen och vad som avhandlades vid f örhandlingen.
Om p
 arterna inte kommit
överens om annat anses
förhandlingen vara avslutad

CHRISTINA VILLA,
FÖRHANDLARE, TMF

när part som fullgjort sin
förhandlingsskyldighet gett
motparten skriftligt besked
om att han frånträder förhandlingen. Det är d
 ärför
viktigt att arbetsgivaren
i slutet av förhandlingen
konstaterar att förhandlingen är avslutad och o
 ckså
skriver in det i protokollet.
Exempelvis uppsägningar
får inte verkställas förrän
förhandlingen är avslutad och
gäller det en sk avtalsturlista
är det väldigt viktigt att den
är justerad av båda parterna
innan verkställighet sker.

IMM-COLOGNE.COM

Läs även våra
nyheter på
www.traomobelforum.se

THE INTERIOR
BUSINESS EVENT

13–19 JANUARI, 2020
En hel värld av inredning!
imm cologne 2020. Starka intryck och upplevelser. Uppdelat i två
temavärldar: »Home« och »Pure«. »Home« är fokus på starka kända
varumärken av karaktär med mångsidigt sortiment som erbjuder livsstilsorienterade inredningslösningar och innovationer för alla livsstilar.
»Pure« Här står varumärken i en egen klass för sin design, sin ﬁlosoﬁ,
kvalité på utförande och sin egna stil. För att överträffa nationella
och internationella preferenser och stilar. Upplev unik atmosfär inom
interiördesign på världens viktigaste mötesplats i Köln.
#immcologne #discoverinteriorideas #interiormoments

BraMässor Sverige AB
P.O. Box 22 307
104 22 Stockholm
Tel: +46 (0) 76 714 50 33
marie.hemdal@bramassor.se

Profilen

Möbelnestorn
som tar
historien vidare
Tidigare studierektor och avdelningschef för anrika Malmstens Linköpings
universitet Ulf Brunne blev pensionär i somras, men det finns inga planer att
slå av på takten. Han kommer vara fortsatt nära branschen med flera roliga
projekt på gång. TEXT EMMA D MARKOVIC FOTO LINKÖPINGS UNIVERSITET

S

nickarmästaren och möbel
konservatorn Ulf Brunne har varit
yrkesverksam i fem decennier och
berättar att det har varit ett privilegium att få ha sitt största intresse
som jobb.
– Jag började på Malmstens 1984 och har fått vara
med om en fantastisk resa under de här åren, jag är
oerhört lyckligt lottad.

Några planer på att luta sig tillbaka finns inte, i
stället väntar flera spännande projekt framöver.
Ett av dem rör att dokumentera svensk möbel
historia på uppdrag av TMF. Ett stort arbete som
förväntas ta fart under det kommande året.
– Min bakgrund med fem decennier i möbelbranschen och ett uttalat intresse för historia gör
att det blir ett spännande projekt att sätta sig in i.
Jag har också bakgrund som möbelkonservator där
det ligger en hel del fokus på gammalt och historia,
säger Ulf Brunne.
Utöver det har han fullt upp med planering
av nästa års symposium ”Woodworking Tools
& Techniques – Past, Present & Future”. Det
är nystartade Malmstens alumniförening med
Brunne i spetsen som tillsammans med Linköpings
universitet och Statens Historiska museer står
bakom konferensen där ett stort fokus ligger på
framtidens trätekniker.
Dessutom är Ulf Brunne aktiv i ett antal
utbildningsprojekt på Kuba där det senaste är
ett samarbete med Designhögskolan i Havanna
och som bland annat handlar om att arrangera
workshops i gitarrbyggeri.
– Det finns ett uttalat önskemål från Kuba att
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ULF BRUNNE
GÖR: Snickarmästare, möbelkonservator och tidigare
avdelningschef för
Malmstens Linköpings universitet,
är nybliven pensionär och ordförande för nystartade
Malmstens alumni
förening. Kommer
fortsätta ligga nära
branschen med
flera kommande
projekt.
BOR: Vaxholm men
uppväxt i Malmö.
FAMILJ: Fru som
också är hantverkare och bokbindare,
två vuxna barn som
studerar.

starta upp en gitarrbyggarutbildning, men de saknar
framför allt material och i viss mån också kunskap inom området. Tillsammans med en av mina
alumner, som för övrigt räknas som norra Europas
skickligaste gitarrbyggare, kan vi bidra med att
lägga grunden för en utbildning, säger Ulf Brunne.
Mellan alla uppdrag tillbringar Brunne gärna tid i
garaget där han putsar på sina stålracercyklar.
– Mitt stora intresse har som slagord ”Steal is
Real”. Jag är väldigt förtjust i vintage racercyklar
från 70 och 80-talet, både att meka och cykla på
dem. Till min frus stora förtvivlan tar de ju lite plats
och i ögonblicket har jag åtta cyklar i garaget.

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

POSTTIDNING B
AVS: Trä och Möbelföretagen
Box 55 525
102 04 STOCKHOLM

Industrins
Ytbehandlingspartner
Sherwin-Williams – Your Coating Solutions Partner
På Sherwin-Williams vet vi att det är lika viktigt med hög kvalitet
på service som det är på våra produkter. Det är därför som våra
experter ständigt arbetar för att du ska få bästa möjliga service.
Detta innefattar allt från att ta fram skräddarsydda lösningar utifrån
dina unika behov, att ge råd om hur du bäst kan nyttja de senaste
innovationerna till att säkerställa att du får dina varor i tid.
Läs mer på www.sherwin-williams.se

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

