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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-, monitor- 
och 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.

SeFlex vägg-/
bordskapsling

Eventus skrivarkapslingar Eventus datorkapslingar

Eventus monitorskåp
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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.

LIKA BARN, LEKA BÄST.
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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.

Hej! Trä & Möbel- 

forum är TMF:s 

medlems tidning 

där vi vill till föra värde till dig som 

medlem genom att bidra med 

verktyg och inspiration. 

Vad tycker du att vi ska 

skriva om? Mejla redaktionen 

och berätta!

tomf@tmf.se

32 Hållbar designikon
Åke Axelsson startade sin karriär på 

1950-talet och sedan dess formgett över 200 
stolar och gjort betydande insatser som inred-
ningsarkitekt. Vi träffade honom i Engarn.

4 Aktuellt  Nyheter från 
branschen.

8 Aktuellt  Trä & Teknik 
arrangeras inte förrän i 
september, men redan nu 
räknar vi ner och berättar 
om nyheter och årets 
fokusområden.

9 Hallå där … Lena Hagman 
arbetar kontinuerligt med 
industrins prognoser och  
ser en tuff inledning av 2020.

24 Strategiskt  Maskin-
körkortet är viktigt för 
att höja kompetensen 
och yrkesstatusen bland 

branschens operatörer. Nu 
finns webbutbildningen i en 
uppdaterad version.

26 Insikt  Att få guidning 
i immaterialrätt – via 
advokatfirman Vinge – är 
bara en av flera förmåner för 
TMF:s medlemmar.

14 Nya cirkulära modeller 
Glimakra of Sweden har alltid arbetat 

med hållbara material i sina produkter. Nu 
inleder de också en satsning på cirkulär hållbar-
het, första produkten är en receptionsdisk.



Nyhet Nu är det dags för nästa  generation 
Beyer att utveckla och driva Åhmans i Åhus 
AB vidare. 

Den 1 december tog Isak Beyer över som vd 
och ensam ägare till företaget. Isak har en gedi-
gen bakgrund inom  gebitet – som hissmontör i 
Skåne och hissäljare i Stockholm.

Isaks pappa, tidigare vd:n Henning Beyer, 
fortsätter att arbeta på Åhmans i Åhus – främst 
med export- och utvecklingsfrågor. 

Åhmans i Åhus AB grundades 1860 som ett 
finsnickeri av familjen Åhman. De drev sedan 
företaget i tre  generationer fram till 1976 när 
familjen Beyer tog över – först genom Johan 
Beyer, sedan Henning Beyer, och nu alltså Isak 
Beyer. Åhmans i Åhus har  tillverkat hisskorgar 
sedan 1920-talet och är idag helt inriktat som 
underleverantör till hissbranschen.

Nyhet Den 1 januari tillträdde Johan 
Bynell som ny vd på husföretaget 
 Hjältevadshus. Han ersätter  Stefan 
Lind som varit interims-vd under 
rekryteringsprocessen. Som ny vd ser 
Johan utmaningarna som just nu berör 
hela branschen, men också de stora 
möjligheterna för Hjältevadshus att 
kombinera sin långa erfarenhet med 
digitalisering och framtidens sätt som 
kunderna vill köpa hus på.

Johan Bynell kommer närmast från 
det egna konsultbolaget där han stöttat 
större bolag kring försäljning och hur de 
genom strukturerat försäljningsarbete 
också kan förbättra affären i stort. Han 
har en bakgrund inom IT med ledande 
roller inom mjukvarubolag som Hew-
lett Packard, ReachMee och Microsoft 
Sverige.

– Mitt starkaste kort är absolut inom 
försäljning och hur man genom det, 
tillsammans med gott ledarskap, kan 
bygga bolag och få dem att växa på ett 
sunt och bra vis. Det är ett utmanande 

läge för branschen överlag just nu, men 
jag ser att Hjältevadshus har en enorm 
möjlighet framåt. Jag är en ledare som 
tycker om förändringsresor och att 
utmana  traditionella sätt att göra saker 
på. Något som verkligen triggar mig är 
att se hur vi kan kombinera den traditio-
nella verksamheten med det sätt kunder 
vill köpa hus på i framtiden och hur vi 
som bolag kan ligga i framkant där.

Hjältevadshus tillsätter ny vd –
Johan Bynell tar över

REDAKTÖREN

En spännande 
resa har börjat

C irkularitet börjar på allvar bli 
ett av samhällets mest  uttalade 
ord. I den här tidningen har 
det också tagit mer plats under 

de senaste åren, möjligen mer plats än i 
andra liknande branschpublikationer. För 
trä- och möbelindustrin var tidigt ute med 
att se cirkulära affärsmodeller som ett 
 viktigt led i utvecklingen mot ett mer håll-
bart samhälle. Till exempel har Trä- och 
Möbelföretagen de senaste fem åren varit 
en partner i det Vinnovafinansierade pro-
jektet Cirkulära Möbelflöden som  syftat 
till att ta till vara alla typer av resurser 
bättre för att skapa en mer hållbar industri-
ell utveckling. Vi rapporterar från projek-
tets slutkonferens på sidorna 10–13.

När jag intervjuade Åke 
Axelsson (sidorna 32–34) 
pratade vi också mycket 
om hållbarhet. I hans fall 
har  ”hållbarhet” många 
 dimensioner, till exempel 
i det  faktum att han fyller 

88 i år och  fortfarande är aktiv. Han berät-
tade också om hur han redan från slutet 
av 1950-talet skapade möbler och miljöer 
som använde resurser sparsamt och effek-
tivt. I  november kom boken Den hållbara 
formen som dokumenterar Åkes idéer och 
gärning. Titeln är träffande, inte minst när 
man ser en stol som S 217 som formgavs 
1962 och fortfarande ser hypermodern 
ut. Inte mycket annan 60-talsdesign har 
 åldrats lika väl.

Det är inte sista gången tidningen har cir-
kularitet som tema, som affärsmodell är 
tänket i en tidig fas. I reportaget (sidorna 
14–18) berättar till exempel Glimakra of 
Sweden att de i samband med årets möbel-
mässa presenterar sin första cirkulära pro-
dukt. Deras och andra företags cirkulära 
resor ska bli spännande att följa.

SENASTE NYHETERNA FRÅN BRANSCHENAktuellt

Peder Edvinsson, redaktör
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Ny generation Beyer på Åhmans
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Nyhet Kökstillverkaren Nobia har  beslutat 
att investera runt 2 miljarder kronor i en 
ny produktionsanläggning i Jönköping, en 
anläggning som är tänkt att ersätta den 
befintliga fabriken i Tidaholm. Det skriver 
bolaget i ett pressmeddelande.

Enligt Nobia sker flytten mot bakgrund av 
att bolaget behöver en högre tillverkningska-
pacitet och bättre flexibilitet för att driva lön-
sam tillväxt och ytterligare stärka koncernens 
konkurrenskraft. Den nya fabriken kommer 
tillverka samtliga volymer som idag  tillverkas 
i Tidaholm samt en del av volymen som 
 tillverkas i Ölgod, Danmark.
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Regeringen fortsätter internationell 
satsning på designlandet Sverige

Nyhet Myndigheten för 
yrkeshögskolan har beviljat 
start för ”Produktionstek-
nik trä, möbel och inredning” 
från hösten 2020, utbildning-
en förläggs till Träcentrum 
med studieorter i Nässjö och 
i Tibro. TMF har varit en av de 
drivande parterna. Utbild-
ningen genomförs i samarbe-
te med Tekniska Högskolan i 
Jönköping i nära samarbete 
med företag. 
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Hjältevadshus och 
Trivselhus har bästa 
besiktningsresultatet

Nyhet I husbranschens egen 
undersökning av nollfelsbe-
siktningar har Hjältevadshus 
respektive Trivselhus rankats 
högst och utsetts till "Årets 
nollfelsaktör 2019".

Under många år har  Gar-Bo, 
ett försäkringsbolag inom 
byggrelaterade försäkringar, 
jobbat med kvalitetsutveck-
lingen för småhusbranschen 
och sammanställt och analy-
serat alla slutbesiktningsresul-
tat. Detta som ett led i att bran-
schen ska bli bättre på att leve-
rera felfria hus till slutkunder.

Undersökningen "Årets noll-
felsredaktör" genomför årligen 
och priset för 2019 delades ut i 
samband att Gar-Bo firade 30 
år och höll en inspiration- och 
kunskapsdag i Stockholm med 
Sveriges branschföreträdare.

Efterlängtad 
YH-utbildning

Nobias köksinredning 
kommer från 2024 att 
komma från Jönköping.

Nobia miljardsatsar i ny produktions-
anläggning i Jönköping

Nyhet Den internationella bilden 
av  Sverige som designnation ska nu 
fortsätta  stärkas. Regeringen inves-
terar fem miljoner kronor under 2020 
i den nya exportstrategin. 

Visit  Sweden har fått uppdraget i 
samarbete med Svensk Form, Svenska 
institutet, Sveriges Arkitekter, Swedish 
Fashion Council och Trä- och Möbelfö-
retagen (TMF).

Det nya Designprogrammet  kommer 

att ha ett tydligare fokus 
på hållbarhet inom bland 
annat design, mode, 
 arkitektur och turism än 
tidigare. 

Aktörerna i designsam-
arbetet ska nu göra en 

handlingsplan för 2020 och  planerar 
för att lyfta fram design landet 
 Sverige under Stockholm Design 
Week och designveckan i Milano.

Nu har riksdagen beslutat att ett Attefallshus får vara 30 kvm stort från och med 1 mars 2020.  
Det gäller dock att du bygger ett komplementbostadshus, som är inrett som en fullvärdig bostad,  
och inte bara en komplementbyggnad som t.ex ett förråd. Då är maximala ytan fortfarande 25 kvm.30 kvm

Bo Lindekrantz har avlidit
Nyhet En av svensk designmöbelhistorias stora namn, 
formgivaren Bo Lindekrantz, har gått bort – 87 år 
gammal. Inte minst var Bo Lindekrantz känd för sitt 
partnerskap med Börge Lindau och samarbetet med 
Lammhults. 

I början av 1960-talet var Lammhults ute efter att 
utöka sin designidentitet och de bjöd in Lindau & Lin-
dekrantz att arbeta med dem. Duon fick uppdraget att 
utforma en stol för allmän användning. I stället för en stol 
erbjöd Lindau & Lindekrantz två: Ritz och Royal. 

Stolarna var början på ett långt och frukt-
bart samarbete som skulle pågå i två decen-

nier och under de 20 åren skapade Lindau 
& Lindekrantz produkter som etablerade 
Lammhults och blev en referenspunkt för 

ledande skandinavisk design. Några av Bo 
Lindekrantzs designklassiker är barstolen 
S70 och stolen Plankan.

Bo 
Lindekrantz
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Aktuellt
Träindustrin samlas 
kring hållbarhet

T 
rä & Teknik är den  nordiska 
mötesplatsen för alla som 
 arbetar med och använder trä. 
Eventet hålls den 8–11  september 

2020 på Svenska Mässan i Göteborg och i 
år läggs extra fokus på miljö och hållbarhet 
med koppling till de globala målen i Agen-
da 2030. Temat går under namnet ”Till-
sammans för en hållbar framtid i trä”, totalt 
finns 230 utställare på plats.

Inför genomförandet av Trä & Teknik 
2020 tecknades ett långsiktigt partner-
avtal med utvalda samarbetspartners från 
svensk träindustri där TMF är en självklar 
del tillsammans med Svenskt Trä, STTF 
och Sawtec. Partnerskapet syftar delvis till 
att gemensamt driva frågor inom  agenda 
2030 med utgångspunkt i trä, hållbar 
utveckling och ökad innovation. 

– Just genom långsiktigheten kan 
vi gemensamt ta sikte på var vi vill att 
 träindustrin ska befinna sig 2025.  

Det kommer att avspeglas både i  montrarna 
och på de olika scenerna. Med ett målmed-
vetet och fördjupat samarbete bidrar vi 
till att flytta fram positionerna för svensk 
 träindustri, säger Martin Claeson, affärs-
ansvarig på Trä & Teknik.

Plattformen för samarbetet blir Trä & 
Teknik där relevanta beslutfattare och 
aktörer förenas över branschgränser 
med ett gemensamt mål att öka känne-
domen om materialets möjligheter och 
klimatfördelar. Inför och under mässan 
 kommer forskningsresultat och innovati-
va  lösningar presenteras i samarbete med 
RISE, som blir innovationspartner till  
Trä & Teknik 2020.  

Årets seminarieprogram har fokus på 
framtid, miljö, nya innovativa material, 
 hållbar formgivning och det senaste inom 
digitalisering och automatisering. 

Mer om detta i Trä & Möbelforum #3 2020.

Fredrik Backman.

Trä & Teknik i siffror:
8 000 besökare  
– 230 utställare
Totalt finns cirka 230 utställare på 
plats som spänner över hela bredden 
– från råmaterial, sågverk, produktion, 
möbelsnickeri och export till byggna-
tion i trä, utvinning av nya material och 
forskning. Ingen annan mötesplats 
samlar alla som utvecklar, driver och 
arbetar med trä på ett så omfattande 
sätt. Här har du möjlighet att nätverka 
med 8 000 kollegor, leverantörer, 
 arkitekter och formgivare på plats.

3 mässhallar –  
3 fokusområden
Trä & Teknik – med tre olika mässhallar 
– har tre olika fokusområden: Effektiv 
träproduktion, Bygga i trä och – det 
område som också är mest  relevant 
för möbelindustrin – Framtid i trä. 
 Området för framtid i trä lyfts främst 
på scenen Wood Fusion, här  ligger 
fokus på framtidens interiör, snickeri, 
beslag och möbelindustri samt nya 
spännande material med trä som bas. 
Intresset och området för möbelindu-
strin på Trä & Teknik växer och i år kan 
man träffa ett 50-tal leverantörer inom 
möbler, interiör och snickeri. 
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TRÄ & TEKNIK 2020:

Produktionsdag under mässan
Som en del i partnersamarbetet arrange-
ras TMF:s temadag Digital Produktionsdag 
i samverkan med Trä & Teknik framöver; 
åren 2020, 2022 och 2024. Digital Produk-
tionsdag 2020  genomförs den 10 septem-
ber på  mässan med tema hållbar produk-
tion. 

Mer information kommer i Trä- & 
 Möbelforum #3, i samband med  mässan. 
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www . s v e n s s o n s b e s l a g . s e

LÄGG BESLAG

PÅ SERVICE!

Läs även våra nyheter på 
www.traomobelforum.se



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, dvs lägre CO2 - avtryck. Smidigt för dig och bra för miljön.
 
Välkommen till vårt klimatsmarta ONE STOP SHOP koncept - En hållbar affär! 

STARKA PARTNERS KRING…

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

…EN STARK KÄRNA

 � Våra Leverantörer – Era Leverantörer
 � Vår Logistik – Era Miljövinster
 � Vårt Sortiment – Er Valfrihet

 � Vår Kunskap – Er Kunskap
 � Vår Prioritet - Er Leverans
 � Vår Passion - Er Framgång 



H
ur påverkas 
ett medelstort 
exportbero-
ende möbel-
tillverkande 

familjeföretag i Småland 
av lågkonjunkturen jämfört 
med andra företag?  

– Möbelindustrin har upp-
levt en gradvis vikande export-
marknad från 2017 medan 
industrin i Sverige som hel-
het bromsat in mer markant 
mot slutet av 2019. Den glo-
bala inbromsningen, en ökad 
arbetslöshet och svagare hus-
hållskonsumtion dämpar 
sannolikt exportmarknaden 
för möbelindustrin nästa år. 
Möbelindustrin når möjligen 
botten nästa år, men återhämt-
ningen går långsamt, precis 
som för andra branscher.
Finns det skäl att vara 
 proaktiv – och i så fall hur? 

– Sysselsättningen har 
minskat inom både trävaru- 
och möbelindustrin i år, i något 
högre grad under tredje kvar-
talet. Det handlar om cirka 600 
anställda, enligt SCB. Bristen 
på arbetskraft faller tillbaka. 

Lena Hagman, ekonom på Teknikföretagen, 
arbetar kontinuerligt med konjunkturrprog-
noser och analyser kring industrins utveck-
ling – bland annat när det gäller trä- och 
möbelindustrin. Under pågående avtals-
rörelse, Avtal20, pekar prognoser på en tuff 
inledning av 2020. TEXT PETER WILLEBRAND

Men innan efterfrågan började 
försvagas 2018 nådde bristen 
på tekniska tjänstemän och 
yrkesarbetare högre nivåer än 
tidigare. Inför en konjunktur-
uppgång blir det avgörande 
om företagens kompetensbe-
hov kan mötas. Därför behövs 
satsningar på företagens fram-
tida kompetensbehov, både 
genom att locka fler till befint-
liga utbildningar och att skapa 
fler utbildningsplatser inom 
yrkesutbildningar. Branschen 
måste också säkra att utbild-
ningarnas innehåll anpassas 
till kompetensbehoven. 
Risk för recession, politisk 
oro, fortsatt låga räntor och 
lägre tillväxttakter globalt 
även när det vänder. Hur kan 
ett svenskt företag vända 
det till din fördel?

– Att tillväxten globalt och 
i Sverige utvecklats mycket 
svagare beror inte bara på en 
åldrande befolkning och att 
arbetskraften växer långsam-
mare. Teknikföretagen släppte 
just en ny rapport som visar 
att inte heller produktionen 
av varor och tjänster effektive-

Hallå där!

Tuffare tider – 
även för trä- och 
möbelindustrin

KONJUNKTURPROGNOS I KORTHET 
(GJORD FÖR TEKNIKFÖRETAGEN I OKTOBER 2019) 

Globalt: Efter två år av global 
avmattning i tillväxttakt nås 
botten i början av 2020, en hårs-
mån från en recession. För-
klaringen är främst en mät-
tad efterfrågan på personbilar, 
maskiner och insatsvaror. Även 
fasta investeringar och industri-
produktion faller. Handelskriget 
mellan USA och Kina och Brexit 
spär på osäkerheten.

Sverige: Investeringar i bostä-
der och maskiner har fallit i år. En 
betydligt svagare exportmark-
nad drar ned tillväxten både för 
industrin och viktiga tjänste-
branscher. Dessutom är hushål-
len mer återhållsamma. BNP-

prognosen för Sverige ligger på 
svaga 1 procent för både 2019 
och 2020, med en viss ökning av 
tillväxten under andra halvåret. 
Lågkonjunkturen blir alltså inte 
en djup, men återhämtningen 
inte heller snabb. 

Arbetsmarknad, inflation och 
räntor: Sysselsättningen ökar 
svagare och arbetslösheten sti-
ger, från 6,3 procent 2018 till 7,1 
procent i genomsnitt 2020. Infla-
tionen faller, från 1,7 procent i år 
till 1,4 procent nästa år. Bedöm-
ningen är att Riksbanken, efter 
höjningen i december, håller 
kvar styrräntan på noll fram till 
åtminstone 2022. 

ras på något revolutionerande 
sätt.  Samtidigt går det att hitta 
nya lösningar som lyfter pro-
duktivitetstillväxten. Det finns 
många exempel på företag och 
branscher som lyckas med inn-
ovationer, ny design och smar-
tare produktionsmetoder.

– Produktivitetstillväxten 
kan åter parkera på en högre 
nivå med ett utbrett produkti-
vitetslyft. Enskilda företag kan 

också gå mot strömmen, även 
om det dröjer många år innan 
vi får ett globalt lyft.

– På sikt gynnas sannolikt 
industrier som arbetar med 
skogsråvara av ett ökande 
hållbarhetsfokus. När fossila 
material fasas ut och ersätts av 
förnybara material ligger trä-
relaterade material i framkant 
och den långsiktiga trenden är 
i bred bemärkelse stark.
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D
et Vinnovafinansierade 
projektet Affärsmodel-
linnovation för cirku-
lära möbelflöden 
gick efter fem 
år i mål i och 

med den slutkonferens som hölls 
i Göteborg i mitten av november 
2019. Projektet har under arbetets 
gång testat modeller och verktyg 
för cirkulära arbetssätt och visat 
att de fungerar. Nu är branschen redo för 
praktisk implementering och en storska-
lig förändring av hela systemet.

Marcus Linder, forskningsledare för 
Sustainable Business på RISE (det stat-
liga forskningsinstitutet som har lett pro-

jektet), beskriver en av utmaningarna 
som samhället har att möta sett i 

ett hållbarhetsperspektiv.
– I dag når möbler slutet av 

sin livstid av skäl som inte nöd-
vändigtvis har med möblerna 

att göra. Effekten blir att vi som 
samhälle slösar bort värdefulla 

resurser, och i slutändan måste någon 
betala för det; antingen genom lägre kva-
litet på produkterna eller genom högre 

priser. Samtidigt är det inte realistiskt, 
och kanske inte ens önskvärt, att ändra 
kundernas behov av förnyelse, säger 
Marcus Linder.

Här kommer de cirkulära affärsmodel-
lerna in. I ett sådant system ser man till 
att skapa förutsättningar för att en pro-
dukt ska ha fler än en livscykel.

– Värdeskapandet från cirkulära 
affärsmodeller kan ske på många olika 
sätt, där tre som körts av projektets del-
tagare inkluderar renoveringstjänster, 
andrahandsförsäljning, och hyrtjänster. 
Hyrtjänster har exempelvis störst poten-
tial till cirkularitet när leverantören tjä-
nar mest pengar på att leverera och ta 
hand om produkter som håller sig attrak-
tiva riktigt länge, säger Marcus Linder 
och ger rådet till företag som vill jobba 
mer cirkulärt att ta reda på hur deras pro-

I och med slutkonferensen i november är projektet för 
cirkulära möbelflöden över. Nu är det upp till branschen 
att testa de nya affärsmodellerna i verkligheten.
 TEXT PEDER EDVINSSON  FOTO  JULIA SJÖBERG

Cirkeln 
är sluten

Marcus Linder

Tema: Cirkulära affärsmodeller | Perspektiv
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dukter beter sig på 
marknaden:

– Ta reda på var-
för dina produkter 
tappar värde, i vär-
sta fall slängs. Är det 
på grund av ändrade 
kundbehov, modeför-
ändringar och udda 
färger eller kanske 
på grund av nya pro-
dukter och ny teknik? Kom sedan 
på bra lösningar för att motverka 
värdetappet. Detta kan kräva lite 
kreativitet. Men de flesta företa-
gen vi har jobbat med hade redan 
mängder av idéer. 

Två av de företag som deltagit 
i projektet är Flokk och Swedese. Chris-
tian Lodgaard, chef för design, hållbar-

het och varumärken hos Flokk, berättar 
att även om Flokk har en lång historia 
av att tillverka hållbara produkter så har 
det skett mycket på området under de 
senaste tio åren.

– I dag har man ett bredare tankesätt 
runt cirkularitet och ett större fokus på 
att utveckla bättre och mer konkreta 
modeller. Uppmärksamheten i hela 
samhället för de här frågorna har också 
exploderat och vi arbetar därför mycket 
mer i nätverk med andra aktörer för att ta 
fram bättre lösningar både vad gäller pro-
dukter och affärsmodeller.

Även Swedese har redan tagit cirku-
lära kliv, främst genom konceptet Swe-
dese Repair tillsammans med Sveriges 
Tapetserarförbund.

– Med konceptet vill vi göra det så 
smidigt som möjligt för en tapetserare 
att förlänga livet för våra möbler ute på 
marknaden. Vi har även kunder som i dag 
hyr sin möblering. Men den största skill-
naden mot tidigare är att kunderna i dag 
efterfrågar denna typ av tjänster, vilket 

är mycket glädjande, 
säger Christina Berg-
ström, kvalitets- och 
miljöansvarig på 
Swedese.

Under projek-
tets gång har arbetet 
intensifierats och gett 
fler verktyg att jobba 
med.

– Vi har blivit tyd-
ligare i vår kommu-

nikation kring cirkulära affärsmo-
deller. Vi har också fått ett mäte-
tal för att se möjligheterna för att 
förbättra återbruket i våra pro-

ducerade möbler, säger Christina 
Bergström.

Christian Lodgaard har lik-
nande erfarenheter.

– Vår medverkan har varit en katalysa-
tor för en serie experiment som har tagit 

Christian  
Lodgaard

”Med konceptet vill 
vi göra det så smi-

digt som möjligt för 
en tapetserare att 
förlänga livet för 

våra möbler ute på 
marknaden.”

Tre lärdomar från 
projektet Affärs-
modellinnovation 
för cirkulära 
 möbelflöden:

1   Transporter är inte så viktiga 
som de flesta tror. Speciellt inte 

från ett miljöperspektiv. Inte ens för 
något så skrymmande som möbler.  
Ett extra liv är värt transporten från 
södra till norra Sverige och tillbaka.  
Det är förstås bättre att undvika 
transporten om du kan. 

2   Alla hyrmodeller är inte  cirkulära 
affärsmodeller. I början såg 

vi exempel på korttidshyra av nya 
 möbler som snarast var ett sätt att 
öka på  farten i den ohållbara   linjära 
ekonomin. I konsumentsektorn är 
 avbetalningsupplägg ofta lika illa. 
Ett bra  tecken på cirkularitet i hyrmo-
deller är om  leverantören har vinklat 
 sortimentet som får hyras till sådant 
som kan  uppgraderas eller är relativt 
tidlöst. 

3   Just nu är en bra tid att  agera 
och synas på temat  cirkulär 

 ekonomi. Efterfrågan är här. 
 Exempelvis  valde Volvo att efterfråga 
 mätning av  cirkularitet i sin kommande 
 möbelkatalog. Och fler och fler organi-
sationer, inklusive RISE, har börjat göra 
upphandlingar på cirkulerade möbler.

Ett hundratal åhörare 
deltog på slutkonferen-
sen i Göteborg.
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oss en god bit på vägen till att förstå hur 
vi bör förbereda oss för framtiden. 
Vi har också fått en positiv bekräf-
telse på att det arbete vi redan 
lagt ner fungerar.

Från kundsidan ställs i dag fler 
krav på att de produkter som 
köps in ska vara hållbara ur ett 
miljömässigt perspektiv. I ett 
av det senaste ramavtalen för offentlig 
förvaltning, SKL Kommentus Möbler 
2017, kan avropande myndigheter ha med 
 kriterier för att nyproducerade produk-
ter ska vara designade för återrenovering, 
till exempel att textilier ska vara avtag-
bara, att en möbel ska kunna demonteras 
utan specialverktyg eller att tillverkaren 
kan ombesörja återrenovering till lägre 
pris än nypris.

Caroline Tottie är kategoriansvarig för 
Kontor och Förbrukning på SKL Kom-
mentus Inköpscentral och har även hon 
varit delaktig i projektet. Hon tycker att 
branschens vilja och ambition i det cirku-
lära arbetet har varit fantastisk.

– Man vill verkligen vara en del av den 
offentliga kundens omställning genom 
att erbjuda kvalitativa tjänster och pro-
dukter, det är väldigt roligt att se. Det 
finns också ett kunnande och en expertis 
som är i framkant.

SKL Kommentus Inköpscentral har 
beslutat att påbörja upphandling av ett 
nytt nationellt ramavtal, med planerad 

avtalsstart sommaren 2022, där cirkulära 
modeller är i fokus.

– Eftersom det finns flera olika typer 
av affärsmodeller är det nu viktigast att se 
vilken eller vilka modeller som ger bästa 
nyttan för kunderna och således även för 
branschen i en nationell upphandling. 
Det arbetet pågår just nu hos oss.

För kollegor som vill arbeta mer med 
 cirkulära modeller menar Christian 
 Lodgaard att man måste förändra sitt 
tänk i grunden.

– Det gäller att identifiera vad som 
kärnvärdet i det som  företaget 
levererar i dag och utifrån det 
tänka helt från scratch på hur 
det kan göras på ett cirkulärt sätt 

i framtiden. Det här är inte gjort 
genom att skapa ett enda pro-
jekt. Cirkulär transformation 
tar tid, och man kan inte lösa det 

helt på egen hand utan man måste knyta 
 relevanta aktörer och partners till sig.

Christina Bergström ser också på det 
som en systemfråga.

– Det är viktigt att hitta ett system för 
att mäta återbruket vid nyproduktion, 
samt designa och producera på ett sätt 
som gör det enkelt att återbruka delar i 
sin helhet.

Marcus Linder på Rise kommer också 
med rådet att låta sig inspireras av andra 
företag och andra branscher.

– Både fordonsbranschens auktorise-
rade serviceverkstäder och affärsmodel-
len för kaffemaskiner på kontor kan ge 
nya sätt att tänka.

Han bedömer också att den som är 
tidigt ute kommer att ha en fördel.

– Innovationspotentialen i cirkulära 
affärsmodeller för möbelbranschen är 
än så länge så pass hög att en  snabbfotad 
leverantör borde kunna behålla ett 
sådant försprång ganska många år. 
 Förutsatt att de fortsätter med ständiga 
förbättringar i cirkulär riktning.

 ”Eftersom det finns 
flera olika typer av 
 affärsmodeller är 
det nu viktigast att 
se  vilken eller vilka 
 modeller som ger bästa 
nyttan för kunderna.”

Christina  
Bergström

Tema: Cirkulära affärsmodeller | Perspektiv
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Läs mer
Projektdeltagarna har 

skapat en sajt med 
Snabbfakta, Verktyg, 

projektets rapporter och 
annan information kring 
cirkulära affärsmodeller 

på Cirkularitet.se.

25 parter har medverkat i projektet, bland annat TMF, 
flera medlemsföretag samt forskningsinstitutet RISE.

Lars Tööj, projektle-
dare på RISE, talade 
om att företagen nu 
går vidare med cirkulär 
praktik i större skala.

Flokk är ett av de 
företag som redan 
kommit en bra bit i 
sitt cirkulära arbete.
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UNIK 
SATSNING 
ÄR BARA 
BÖRJAN
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En ny innovation ska öppna 
dörren till cirkulära affärs-
modeller för Glimakra of 
 Sweden. Med den nya klick-
tekniken kan deras  möbler 
enkelt demonteras för att 
 restaureras och komma 
 tillbaka på marknaden.  
TEXT STEFAN SKOGMARK  FOTO LARS DAREBERG

M an kan inte både äta kakan och 
behålla den. Men kan man sälja 
samma kaka flera gånger, få betalt 
för den och ha nöjda kunder som 
tycker att det smakar?

På Glimakra of Sweden i nordöstra Skåne tror man att 
det är fullt möjligt. Rent av nödvändigt. I deras  cirkulära 
affärsmodell ingår det att skapa möbler som kunden inte 
tröttnar på. Och gör man ändå det, så kan man skicka 
dem tur och retur till fabriken och få tillbaka dem – som 
nya.

I början av 2020 lanserar man sin första cirkulära pro-
dukt. 2025 ska 50 procent av Glimakra of Swedens pro-
duktion vara anpassad till affärsmodellen.

Inne i fabriken i Glimåkra pågår tillverkning för fullt 
parallellt med att man bygger om och fräschar upp 
besöksdelen av anläggningen med ett modernt show 
room.

Det är mycket som är på gång. Kontorspersonal tar sig 
fram som i ”hela havet stormar” med ett leende medan 
de hoppar över skyddsplast och går slalom mellan hant-
verkare som lägger in det nya golvet.

Nybygget av Glimakra of Sweden pågår minst lika 
intensivt inne i vd:n Anders Barrklints, försäljningsche-
fen Christian Dahlströms och designchefen Niklas Dahl-
mans huvuden.

När Trä- & Möbelforum besöker Glimåkra är det kort 
tid till Stockholm Furniture & Light Fair och det märks 
att det finns en spänning inför vad företaget kommer att 

FRÅN VÄNSTER: 
Marcus Johans-
son, Wassim 
 Alkhayat och 
Kasumi Sehap.
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visa upp som den första produkten som anpassats 
till den cirkulära affärsmodellen.

Det kommer att bli receptionsdisken Unique som 
får en nylansering, nu med en ny teknik för att lätt 
sätta samman möbeln respektive demontera den.

Fabrikens huvudprodukt var under många 
år  vävstolar och på orten finns fortfarande ett 
 vävstolsmuseum. Att byta spår till möbeltillverk-
ning inriktad mot offentlig miljö och kontor var så 
klart en stor omställning på sin tid.

Nu är man på väg in i en ny omvälvande fas med 
cirkulär affärsmodell, vilket inte förändrar inrikt-
ningen på produkterna, men väl tänkandet och 
produktionsmetoderna.

I Glimåkra har man borrat djupt i vad det inne-
bär att arbeta cirkulärt. De har dragit av lager efter 
lager på den cirkulära löken och tagit sig längre och 
längre in mot mitten och kärnan.

– Det är en process där man börjar att ifrågasätta 
något, det kan vara hur vi producerar någon detalj 
och så leder det ena vidare till något annat, säger 
Christian Dahlström.

När man talar om att arbeta cirkulärt och med 
ett aktivt miljötänkande så är det ett ord som ofta 
 återkommer. Hållbart.

– En möbel behöver ju så klart vara hållbar ur 
ett rent fysiskt perspektiv. Vi gör kvalitetsmöbler 
som ska klara stora påfrestningar av dagligt slitage 
under lång tid i offentliga miljöer eller kontor utan 
att se slitna eller tråkiga ut, säger Anders Barrklint.

– Och de ska ju också vara hållbara på så sätt att 
man inte tröttnar på dem. Det ställer höga krav på 
designen. Klassiska utan att vara tråkiga. Om man 
tänker på möbler som tillverkades på 1980- eller 
1990-talet så tror jag att de flesta skulle tycka att 
det mesta som gjordes då skulle upplevas som gan-
ska daterat om man möblerade ett nytt kontor med 
det idag. Men det är den typen av krav vi försöker 
att ställa på de möbler som vi producerar, att de ska 
kännas relevanta även efter många, många år, säger 
Niklas Dahlman.

Utöver hög kvalitet på själva möbeln och  designen 
så kommer tekniska lösningar in som en tredje 
 viktig del i Glimakra of Swedens cirkulära vision.

– Välinge innovation har utvecklat en teknik som 
baseras på den som de använder för klickgolv och 
den använder vi nu på Unique och på kommande 
möbler. Genom den här nya tekniken behöver man 
inte borra och limma vilket gör att möblerna enkelt 
går att montera samman och ta isär utan att de skadas. 

Unique med åter
ställningsgaranti
Återställningsgaranti Glimakra garanterar att kunna återställa  produkten 
i nyskick i minst 20 år. Priset kommer vara ca 65–70 procent av nyvärdet. 
Eftersom produkten kan demonteras kan skadade och slitna delar bytas ut 
eller lackas om så att produkten ser ut som ny. 
Påminnelser När kunden registrerar produkten digitalt aktiveras en 
 påminnelsefunktion som gör att kunden automatisk får erbjudanden om 
återställning/renovering vart femte år. 
Vanlig garanti Den vanliga produktgarantin fungerar precis som vanligt, 
skillnaden är att om du skulle få en stor repa på möbelnl  kan man välja att 
aktivera återställningstjänsten i stället för att  
eventuellt slänga möbeln.

Tema: Cirkulära affärsmodeller | Reportaget
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 Det blir också platta paket som självklart också är 
bra för miljön, säger  Christian Dahlström.

Det är viktigt – inte bara när möblerna ska skickas 
ut till kund, utan också när de skickas tillbaka till 
fabriken.

– Även om vi har lyckats bra med designen så 
kan man ju tröttna på en färg och en möbel i högsta 
 kvalitet kan bli repig efter flitigt användande. Då 
kan man skicka tillbaka den till oss så kan vi måla 
om eller byta ut delar. Kunden får sedan samma 
möbel i retur, men i nyskick, säger Niklas Dahlman.

Plånboken brukar oftast överrösta samvetet. 
Går det att tjäna pengar på det här?

Här menar Glimakra of Sweden att svaret är ja, 
men att bollen ligger hos politikerna.

– Striktare upphandlingsregler där man för in 
 cirkularitet som ett krav skulle underlätta för de 
producenter som redan vågat ta steget att ta fram 
produkter och metoder, säger Anders Barrklint.

Redan om fem år, 2025, tror Glimakra of Sweden att 
halva produktionen är helt cirkulär.

” Och de ska ju också vara hållbara på 
så sätt att man inte tröttnar på dem. 
Det ställer höga krav på  designen.”

Det började 
med vävstolar
Sedan företagets start, 1948, fram till 1998 
var tillverkning av handvävstolar en viktig 
del av verksamheten. I mitten av 80-talet 
inriktades verksamheten allt mer mot 
designade inredningsprodukter för offent-
lig miljö. 2016 köpte Glimakra of Sweden 
en produktionsenhet i Tranås, en ledande 
underleverantör av fanerade komponenter 
till möbel- och inredningsindustrin. 
Glimakra of Sweden är sedan 2007 en del 
av Garpcokoncernen, garpco.com.

Besök företagets monter på Stockholm 
Furniture & Light Fair: A21:21.

Kasumi Sehap är en av 
företagets 98 anställda.

Niklas Dahlman, design-
chef, Anders Barrklint, 
vd, och Christian Dahl-
ström, försäljningschef.
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– Vid upphandlingar i dag är det ju oftast 
enbart priset som avgör och då får man sällan 
kvalitetsmöbler, det säger sig självt, då får man 
slit och släng, menar han.

Men även mot kunder 
som inte har upphand-
lingsregler att ta hänsyn 
till menar Anders Barr-
klint att det finns kon-
kurrenskraft i den cir-
kulära affärsmodellen 
om kunden själv vågar ta 
beslut med siktet inställt 
på framtiden.

– Kvalitet kostar och det gäller att kunderna 
vågar tänka långsiktigt. Om man tar in tids-
aspekten så blir det inte dyrt. Tänk att ett bord 
eller en bänk håller i fyrtio år i stället för i tio år. 
Med en livscykelanalys är vi billiga – jättebilliga.

I cirkulär ekonomi brukar modellen med att 
hyra möbler och inredning dyka upp. Det är 
också en väg som Glimakra of Sweden är öppet 
för.

Mindre kunder som inte har råd att vara lika 
långsiktiga kan på det här sättet också vara en del 
av det cirkulära.

– Genom klicktekniken kan vi erbjuda  möbler 
som är lätta att ta isär. Har vi hyrt ut möbler till 
en kund och får tillbaka dem så kanske vi kan 
sätta samman ett antal fräscha efter att slitna 
eller trasiga delar sorterats bort. Av de bort-
sorterade delarna kan kanske ytterligare möbler 
räddas efter att man fixat ytskick och reparerat. 
Sedan hyr man ut till kund igen, säger Christian 
Dahlström.

Logistiken kommer att bli en utmaning. Det 
får inte vara krångligt för  kunden och det får inte 
bli onödiga glapp mellan att man skickar tillbaka 

 möbler som ska ersättas.

Det finns utmaningar och 
behov av underleverantö-
rer av till exempel monte-
rings- och demonterings-
service och samarbeten 
med logistikföretag.

Trots att det är relativt 
tidigt i den cirkulära affärs-

modellens evolution så har man i Glimåkra stor 
tilltro till framtiden som ser ljus ut.

– Det är ju inte sällan Sverige och  Skandinavien 
leder utvecklingen och vi hoppas och tror att 
andra länder i Europa, Nordamerika och så 
 småningom övriga världen följer den cirkulära 
trenden, säger Christian Dahlström.

– Vi har inget val – det finns ingen annan väg att 
gå, säger Anders Barrklint.

Jonna Axelsson spänner tyg på ljudabsorbenter.

Marcus Johansson 
och hans kollegor 
kommer i framtiden 
även att jobba med 
att renovera Glim-
akras möbler.

”Av de bortsorterade 
 delarna kan kanske  

ytterligare möbler räd-
das efter att man fixat 
 ytskick och reparerat.”
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Hållbarhet är inte längre ett val, utan ett måste. Vi behöver bryta våra traditionella, linjära 
processer att producera och förbruka och istället tillvarata våra begränsade resurser till 
en ökad grad av återtillverkning och därmed längre livscykler för våra produkter.
 TMF arbetar kontinuerligt för att utveckla trä- och möbelindustrins långsiktiga kon-
kurrenskraft och lönsamhet på ett hållbart sätt. I år fokuserar vi på de förändringar vi 
behöver göra kring cirkularitet samt de fördelar som kommer av att arbeta enligt en 
cirkulär affärsmodell.
 Cirkulära arbetsflöden genererar nya affärsmöjligheter för möbel- och inrednings-
industrin – något som i slutändan kommer att gagna oss alla.  Vi måste tänka nytt och 
börja agera!  

Dags att 
agera
cirkulärt!

Välkommen att besöka
vår monter AG:03!

tmf.se/sflf2020
tmf.se/cirkulart

Wood. Formgiven av Åke Axelsson för Gärsnäs.
Tack vare sina utbytbara delar och hållbara material
kan den förnyas och återanvändas i generationer.
Wood är ett bra exempel på hållbar design och
Gärsnäs ambitioner att arbeta cirkulärt.
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Produkter 
redo att  

cirkulera
Funktionella, tidlösa produkter och designmöbler som 
– inte minst – frångår en traditionell, linjär produktions-
process och i stället möjliggör en livslängd över flera cykler. 
Under  Stockholm Furniture & Light Fair (4–8 februari)  sätter 
TMF fokus på cirkularitet och cirkulära produkter – bland
 annat genom att visa exempel i sin monter.  Temat går under 
parollen ”ReThink, ReNew & Act Circular!”
TEXT TMF  FOTO RESPEKTIVE PRODUCENT

Font, Soffa Open Circle – Offecct
”Modernt soffsystem med ett grafiskt uttryck.”

Nationalmuseum nyinvigdes 2018 efter en fem år 
lång renovering. Det övergripande ansvaret att 

 skapa en ny restauranginredning gavs till form-
givaren Matti Klenell. När det var dags att ta 
fram en flexibel soffa som kunde finna sig till 
 rätta bland restaurangens övriga möbler, valde 
 Klenell att samarbeta med Offecct och resul-

tatet blev soffsystemet Font. Som en modern 
möbel för publika miljöer tar nu Font med sig en 

bit av museets anrika historia ut på den internatio-
nella marknaden.

Font bygger på en enkel form med ett runt ryggstöd 
som ger möbeln sitt grafiska uttryck och  karaktär, 
vilket också gav namnet. Font är miljömärkt enligt 
Möbelfakta. Soffan är demonterbar så dess kom-
ponenter kan bytas ut och kläs om vid behov vilket 
 möjliggör att den kan återbrukas och få nytt liv gång 
på gång under flera årtionden. Soffan finns som en 
rak och en svängd del vilka kan byggas ihop i  olika 
 kombinationer och ett mindre bord kan även tillföras 
efter behov.

Soffan Font.

Tema: Cirkulära affärsmodeller | 9 exempel
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RH New Logic – Flokk
”Fem års utveckling  
till cirkulär logik” 
RH New Logic är resultatet av en 
fem år lång process där ett team 
av utvecklare har samarbetat nära 
designer duon Jonas Stokke/Øystein 
Austad. Stolen är designad för att 
 hålla länge och för att få lägsta  möjliga 
miljöpåverkan under sin livscykel. Det 
är därför som varje del är enkel att 
byta ut och montera isär och  varje 
komponent är helt återvinningsbar 
samt fri från giftiga substanser. Tyget 
på sits och rygg sätts fast med Flokks 
innovativa ”spännspindel” vilket tar 
bort behovet för lim och stift. 

Dessutom kan sits och rygg enkelt 
tas bort genom att klicka av eller på 
dem vilket gör att man kan enkelt kan 
byta ut förslitningsdelar och på så sätt 
förlänga livslängden på stolen. 

EFG Nova – EFG
”Cirkulär redan på komponentnivå” 
Nova är en EFG-klassiker som utvecklades redan på 1900-talet med den 
 självklara principen att reservdelar ska kunna erbjudas. Modellen är cirkulär 
redan på komponentnivå, alla reservdelar finns i en reservdelsprislista och alla 
slitagedelar går att bytas utan särskilda verktyg. Alla komponenter är dessut-
om återvinningsbara och fria från giftiga substanser – antingen av beståen-
de naturmaterial alternativt återvunna material i form av återvunnen metall 
samt att de mindre plastdelarna är återvunna från s.k. ”spöknät” skördade 
från havet. Stolen är inte i början av en ny cirkel utan består av material som 
redan cirkulerats och kan cirkuleras om och om igen. Ytterligare en cirkulär 
aspekt med kollektionen Nova är att den är designad i lager vilket gör att pro-
dukten även kan förändras hos kund och att den är redesignable on-site. 

Pure Nature Plank, 
Proteco Natura – Tarkett
”Hyllning till det rena”
Kollektionen Pure är Tarketts hyllning till 
rent trä.  Deras trägolv består till 97 procent 
av förnyelsebar råvara i form av trä. När de 
åldrats kan de renoveras, slipas, lackas eller 
oljas och därmed ges nytt liv. Uttjänta trä-
golv har hittills skickats till energiutvin-
ning, nu har man dessutom påbörjat resan 
för alternativa sätt att återanvända råva-
ror från gamla trägolv i nya produktutveck-
lingsprojekt – vilket bl.a. kommer att visas 
med utställningen Natural Bond på  Stock-
holm Furniture & Light Fair.

Wood – Gärsnäs

”Trä för generationer”
Stolen Wood är formgiven av Åke Axelsson (se sidorna 32–34). 
 Grundtanken bygger på iden om att tillgodose behovet av en ur alla 
aspekter hållbar och miljövänlig möbel. Såväl konstruktion, materialval 
som tillverkningsmetod uppfyller alla väsentliga kriterier för en  hållbar 
möbel som garanterar lång livslängd och återbruk. Wood består av sju 
delar komponenter i träslaget bok samt skruv och levereras  omonterad 
i en platt kartong för att minska transportvolym och miljöpåverkan. 
Delarna är massivböjda och basade förutom frambenen. Basning mins-
kar spill och reducerar behov av lim. Massivböjda delar ger lång livslängd, 
samt delar kan lätt renoveras alternativt bytas ut. Wood kan enkelt 
 demonteras och delarna lätt separeras. 

Läs mer 
på tmf.se/

sflf2020
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Soundsticks – Offecct 

”Noll avfall genom 100 % design”
Att göra en kommersiell produkt av restmaterial är lättare sagt än gjort. 
Men efter omfattande diskussioner och workshops med formgivaren 
Andrea Ruggiero, utvecklades en metod och en design som inte bara 
säkerställde en hållbar produkt, utan även en produkt som kunde  tillföra 
något nytt och relevant. Soundsticks består av överblivet  textilmaterial 
från produktionen av stoppade möbler, vilket sedan pressats ihop till 
 formen av en tub som hålls ihop i ändarna av lock av återvunnen alumi-
nium. Stickorna hängs i en skena som kan kombineras i en rak eller böjd 
följd beroende på behov och rum.För att säkerställa tillgången på kva-
litativt tygspill till Soundsticks, samarbetar Offecct aktivt med Flokks 
övriga produktionsenheter kring tillgången av material.

Thema – Swedese
”Pionjären Yngve Ekström”

Thema är stolen som på allvar inledde 
 Swedese-grundaren Yngve Ekströms  karriär 
som möbeldesigner 1953. Detta är design-

historia, och Yngve Ekström blir ett tidigt 
exempel på en svensk möbeldesigner 

som vågade  välja annorlunda 
vägar och tekniker. En pion-

jär som tänkte  cirkulärt 
och  hållbart redan 1953! 
 Thema produceras lokalt 
och består av fyra delar 
i trä - sammansatta 
med sex skruvar.  Stolens 
 stomme är i svart-
lackad björk med 
sits och rygg i 
ek eller valnöt. 

OAS – Lundbergs  
Möbler 

”En tyst oas för samtal”
OAS är designad av Sigrid  Strömgren 
och en del av OAS-familjen som inne-
håller runda bord i olika höjder och 
storlekar samt en pall. OAS är ett 
Japan-inspirerat  samtalsvänligt 
bord, med ett ljudabsorberande 
tak som ökar förmågan att hänga 
med i samtalet och skapar en  privat 
sfär för gästerna  Bordet får också 
högsta betyg i STI-tester (Speech 
 Transmission Index) . OAS® är 
 cirkulärt i den meningen att du enkelt 
kan byta reservdelar,  montera isär 
bordet, enkelt att  rekonditionera, 
lätt att sortera efter  materialslag 
och du kan även på vissa sätt 
 uppgradera bordet. Allt detta med 
vanliga  handverktyg. Dessutom är 
bordet deklarerat med Möbelfakta. 

Patch – Materia 
”En unik pall – varje gång”
Det som gör Axel Burströms och Mia  Cullins 
pall Patch unik är tillverkningen. Sitsen är 
uppbyggd av tre delar som tapetseras med 
spilltyg från Materias egen produktion.  Varje 
del får ett eget tyg, men alla håller sig inom 
en av sju specifika färgskalor. Hur din Patch 
kommer se ut styrs alltså av vilket tygspill 
Materia har för tillfället. I gengäld får du 
en unik möbel, tillverkad med omtanke om 
vår miljö. Patch är Möbelfakta-märkt och 
 använder FSC-certifierad råvara. 

Läs mer 
på tmf.se/

cirkulart
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Träskruv för proffs

www.heco.se   0370 -37 51 00. 

Ingen träkonstruktion är starkare än sin svagaste skruv. 

Eller hur är det man brukar säga? Därför ser vi till att våra 
skruvar håller högsta kvalite. Skruvarna finns i alla tänk- 
bara längder och kan användas för alla typer av träinfästning. 
Dessutom är skruvarna smidiga att använda. 
     Kort och gott skruvar som pallar för trycket. 

Heco Unix

Helgängad skruv med sammandragande effekt
 

Heco Fix Plus

Sågtandad multiskruv som fungerar i de flesta material
 

Heco Topix

Självborrande träskruv som inte spräcker virket
 

Heco Topix Therm

Långa skruvar för tilläggsisolering gängade både under 
huvudet och i spetsen
 

Heco Combi Connect
Konstruktionsskruv som ger osynlig infästning, för limträ mm

Hexagon

Sexkantskruv med skärande spets och C4 belägg.
 

Träskruv  Protect 4

Träskruvar med Torx för utomhusbruk med skärande spets

     
     

  N
yhet



Strategiskt

I
mitten av januari lanserades 
en uppdaterad version av 
webbutbildningen för Maskin-
körkortet. Maskinkörkortet har 
tagits fram av Trä- och Möbel-
företagen (TMF) samt Facket 

för skogs-, trä- och grafisk bransch (GS) 

 tillsammans med utbildningsorganisatio-
nen Prevent för att säkerställa att de som 
jobbar vid maskiner får nödvändig och 
rätt utbildning.

Den första webbaserade utbildningen 
för Maskinkörkortet kom för åtta år 
sedan och Fredrik Beskow, projektledare 
på Prevent, säger att den nya versionen 
är bättre anpassad till dagens möjligheter 
vad gäller webbutbildningar.

– På de här åtta åren har som bekant 
de tekniska möjligheterna att presen-
tera innehållet på ett mer pedagogiskt 
sätt förbättrats avsevärt, säger Fredrik 
Beskow.

Det nya materialet  innehåller 
 mindre text men mer filmer,  grafik och 
animationer.

– Med grafik och animationer i stället 
för fotografier har allt blivit tydligare och 
vi kan mer exakt visa till exempel de olika 
delarna i maskinerna. I filmerna berät-
tar anställda vid en träindustri om varför 
säkerhet vid maskinerna är viktigt och 
hur man kan agera varje dag för att arbeta 
säkert genom att ge exempel ur sitt eget 
arbetsliv.

Under projektets gång har man fått in 
återkoppling från elever på trätekniska 
programmet.

– Vi har testat utbildningen på 
 målgruppen och fått bra respons, de har 
tyckt att innehållet är lätt att ta till sig. 

En styrka för utvecklingen av 
 utbildningsmaterialet är också att vi har 

MASKINKÖRKORTET  
HAR MODERNISERATS
Webbutbildningen för 
Maskinkörkortet har fått 
en rejäl uppdatering. Nu 
säkras kompetensen hos 
framtidens operatörer.
TEXT PEDER EDVINSSON  

ILLUSTRATION GETTY IMAGES
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Maskinkörkortet
Utbildningen är gratis och finns 
tillgänglig för alla på prevent.
se/maskinkorkortet. Den ingår 
i  trätekniska utbildningar för 
 gymnasie- och vuxenskolan. 

Utbildningen är upp delad i tre delar: 
1) Din arbetsmiljö,  
2) Din arbetsdag  
3) Maskinerna (bandsåg,  klyvsåg, 
pelarborr,  bordsfräs, planhyvel, 
 vertikalputs, justering, rikthyvel, 
bredbandsputs, kapsåg och CNC).

De teoretiska proven görs på MZ 
Competences testportal vid någon 
av de testcenter som finns på ett 
antal platser i Sverige.

kunnat använda samma sakkunniga som 
för åtta år sedan.

Utbildningen för Maskinkörkortet 
 vänder sig i första hand till elever på trä-
tekniska program inom gymnasieskola 
eller vuxenutbildning. 2018 gjordes hela  
1 200 examinationer. Varje elev kan göra 
flera examinatio-
ner för att gå ige-
nom alla delprov, 
och förhoppningen 
är att fler ska ges 
tillfälle att gå 
utbildningen.

– Det finns öns-
kemål från bland 
annat TMF om 
att utbildningen för maskinkörkort ska 
kunna initieras direkt av företagen för 
sina anställda, säger Fredrik Beskow.

Precis som tidigare är arbetsmiljö och 
maskinsäkerhet de stora delarna i utbild-
ningen. I den nya versionen finns också 
en avdelning som heter En arbetsdag. 
Där tittar man på hur händelser utanför 
det direkta arbetet påverkar säkerheten 
på arbetsplatsen – som att komma i tid 
och att vara utvilad. När det kommer till 

maskinerna är de numera elva till  antalet 
– bandsåg, klyvsåg, pelarborr,  bordsfräs, 
 planhyvel, vertikalputs,  justering, 
 rikt hyvel,  bredbandsputs, kapsåg och 
CNC.

Innehållet i den nya webbutbildningen 
är anpassat för att fungera både via dator, 

mobil och surf-
plattor så att de 
som pluggar kan ta 
till sig materialet i 
den miljö de själva 
vill. Utbildningssi-
dorna är tillgäng-
liga för alla och 
går att ta del av 
även om man inte 

genomgår ett program via en skola. Fred-
rik Beskow föreslår att man som arbets-
givare eller kompetensansvarig kan låta 
sina anställda ta del av materialet även 
om de inte ska göra provet.

– Det är viktigt för säkerheten att ha 
förståelse för arbetsmiljöfrågor och hur 
man ska hantera maskiner. Med Maskin-
körkortets nya utbildning erbjuds man 
ett enhetligt och kvalitetssäkrat system 
där alla lär sig samma sak och kan stärka 
sin kompetens med utbildningsbevis.

” På de här åtta åren har 
de tekniska möjlighe-
terna att presentera 
innehållet på ett mer 

pedagogiskt sätt gått 
framåt”
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NYTT OCH NYTTIGT FRÅN TMF
Insikt
Gemensamt ansvar för  
industrins och landets bästa
Avtalsrörelsen är nu i full gång. I enlighet med Indu-
striavtalet som TMF är part i växlade vi avtalsyrkan-
den med våra fackliga motparter, GS-facket, Sveriges 
Ingenjörer, Unionen samt Ledarna, strax före jul. 

Industriavtalet är ett samarbetsavtal mellan 
arbetsgivarorganisationer och fackliga organisationer 
inom industrin. Avtalet handlar bland annat om ett 
ökat samarbete kring utvecklingen av svensk industri. 
En helt avgörande faktor i detta är den partsgemen-
samma utgångspunkten att avtalet inte bara ska skapa 
god löneutveckling och goda villkor i övrigt för de 
anställda, utan även bidra till att stärka industrins 
konkurrenskraft. I klartext betyder det att vi inte ska 
öka den svenska industrins kostnader mer än vad som 
görs i våra viktigaste konkurrentländer. Vi har också 
ett särskilt ansvar för att det kostnadsmärke som 
etableras inom industrin också skall bli normerande 
för resten av arbetsmarknaden. Vi förbinder oss rent 
av i avtalet för att verka för att så blir fallet. Detta 
är inte alltid så enkelt och leder ofta till ansträngda 
 relationer med övriga parter på arbetsmarknaden 
som av olika anledningar tycker att just deras avtal bör 
smörjas med extra pengar. Syftet med  normeringen 
är att säkerställa att kostnadsökningarna inte blir 
högre än vad landet som helhet tål. Det kan vara värt 
att påminna om att vi faktiskt provat det motsatta; att 
hemmamarknadssektorerna och offentlig sektor är 
löneledande. Det innebar fallande reallöner, arbets-
löshet och kraftiga fall i svensk ekonomi. 

Ibland anförs felaktigt att parterna i sina förhand-
lingar skall ta hänsyn till Riksbankens inflationsmål 
om 2 procent. Riksbankens ansvarar förutom för 
penningpolitiken också för att inflationen hålls låg 
och stabil. Viktigt och vackert så, men det skall inte 
förväxlas med arbetsmarknadens parters ansvar. 
Vi och de fackliga organisationerna ansvarar för 
industrins villkor samt normeringens efterlevnad och 
ingenting mer.  Det betyder att arbetet som utförs av 
bland annat TMF:s förhandlare den närmast tiden 
är viktigt och ansvarsfullt inte bara för våra egna 
 medlemsföretag och deras medarbetare, utan för hela 
arbetsmarknaden.

I arbetet kommer vi att vara så transpa-
renta som möjligt, så följ oss löpande 
på vår webb och i sociala medier för de 
senaste uppdateringarna. Tveka inte 
heller inte att kontakta oss.

LÄS TIDNINGEN  
PÅ WEBBEN
www.traomobelforum.se

Avtal20 är i gång och den 
20 december utväxlades 
avtalsyrkanden mellan 
Trä- och Möbelföretagen, 
TMF, och motparterna GS-
facket, Unionen, Sveriges 
Ingenjörer och Ledarna. 
TMF:s yrkanden tar fasta på 
att konkurrenskraften hos 
de svenska företagen ska 
kunna bibehållas och helst 
förbättras, samtidigt som 
alla konjunkturindikatorer 
pekar på sämre tider.

– Våra  medlemsföretag 
 konkurrerar i allt högre 
utsträckning på en glo-
bal  marknad, samtidigt som 
 industrins produktivitet mins-
kar och arbetskrafts kostnaderna 
ökar. Det finns inte utrymme för 
kostnadsökningar som försäm-
rar svenska företags konkur-
rensförutsättningar, säger David 
Johnsson, vd på TMF.

– Vi är på väg in i en lågkon-
junktur som ingen kan veta 
vare sig omfattningen av eller 
hur länge den kommer att pågå. 
Sverige behöver kollektivavtal 
som stärker även mindre före-
tags möjligheter att överleva 
sämre tider och helst också ha 

något försprång mot utländsk 
konkurrens när världskonjunk-
turen väl vänder.

De fackliga avtalskraven hand-
lar - förutom generellt löne-
utrymme – om förändringar 
inom arbetsmiljö, jämställdhet, 
arbetstider och pensionsvillkor. 
Vidare innebär kraven ökade 
administrativa bördor för 
arbetsgivarna. Sammantaget 
motsvarar kraven höjda arbets-
kraftskostnader långt utöver de 
tre procent i löneökningar som 
ingår i fackens krav.

– TMF:s kollektivavtal måste 
vara anpassade för den verklig-
het som våra medlemsföretag 
befinner sig i, det gäller särskilt 
arbetstiderna. Ska våra företag 
finnas kvar så måste det ske för-
ändringar i avtalen, säger Eva 
Glückman, förhandlingschef på 
TMF.

Läs mer om avtalsrörelsen 
på tmf.se/avtal2020. 

Avtal20: Industrins konkurrenskraft 
får inte äventyras
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David Johnsson
Vd, TMF

Per-Olof Sjöö, ordförande i GS-facket, 
Madelene Engman, avtalssekreterare i GS-
facket, Eva Glückman, förhandlingschef på 
TMF, samt David Johnsson, vd på TMF. 
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TMF- EVENEMANG  
PÅ GÅNG 1 Stockholm Furniture & Light Fair, 

Stockholmsmässan, Älvsjö
4-8 FEBRUARI 

 TMF:s årsmöte 2020, Scandic 
Continental, Stockholm
6 MAJ 3Trähusdagarna 2020,  

Elmia, Jönköping
11-12 MARS 2

Världens största mötesplats 
för skandinavisk design firar i 
år 70-årsjubileum, och mässan 
 kommer att invigas av närings-
minister Ibrahim Baylan. TMF är 
aktiva under veckan med temat 
Cirkulära affärsmodeller i monter 
AG:03. TMF:s budskap går under 
parollen ”ReThink, ReNew & Act 
Circular!” 

Temat kommer att prägla TMF:s 
 aktiviteter på flera sätt. Förutom att 
lyfta ett antal cirkulära inredningspro-
dukter i montern – se sidan 20 – arrang-
eras ett panelsamtal, ”Så gör vi svensk 
möbelindustri mer cirkulär”, med 
 ambitionen att lyfta en av branschens 
viktigaste framtidsfrågor. 

– TMF arbetar kontinuerligt för att 
utveckla trä- och möbelindustrins lång-
siktiga konkurrenskraft och lönsamhet 
på ett hållbart sätt. I år fokuserar vi på 
de förändringar vi behöver göra kring 
cirkularitet, säger Sandra Furtenbach, 

projektledare för TMF:s aktiviteter på 
årets möbelmässa.

– Vi behöver bryta våra traditio-
nella, linjära processer att producera 
och förbruka och istället tillvarata våra 
begränsade resurser till en ökad grad 
av återtillverkning och därmed längre 
livscykler för våra produkter. Svensk 
möbel- och inredningsindustri har rätt 
intentioner när det gäller det här, men 
det behövs bland annat politiska incita-
ment för att ta det vidare. Vi måste tänka 
nytt och börja agera!

TMF kommer även att arrangera två 
Möbelfakta-seminarier under veckan. 

  5/2 11.00–11.50 – PANELSAMTAL: 
”Så gör vi svensk möbelindustri mer 
cirkulär”
Har vi gått ifrån att planera till att börja 
agera cirkulärt? Hur får vi  cirkularitet i 
design och återtillverkningsfasen? 
Och – vilka hinder  behöver undanröjas?
Moderator: Nina Ekelund, general-

STOCKHOLM FURNITURE & LIGHT FAIR 2020 
ReThink, ReNew & Act Circular! 

sekreterare för Hagainitiativet
Deltagare: Magnus Ek, riksdagsleda-
mot (C), miljöpolitisk talesperson och 
ansvarig för cirkulära affärsmodeller
Erik Gravenfors, strategisk rådgivare 
på Kemikalieinspektionen
Helena Lidenfors Åberg,  
hållbarhetschef på Offecct
Hanna Lindén, delprojektledare 
för Vinnovaprojektet Cirkulära 
möbelflöden
Robin Ljungar, hållbarhetschef på TMF

  6/2 KL 14–15 SEMINARIUM:  
Hållbar upphandling med 
Möbelfakta
  7/2 KL 14–15 SEMINARIUM:  
Möbelfakta 2.0 rustar inför 
 framtiden  Informationsträff kring 
Möbelfakta 2.0 och för att få informa-
tion om framtidens märkningssystem 
för möbler.
Läs mer på tmf.se/sflf2020

Re-defining the Office – om framtidens arbetsplats
Med kontoret på fickan finns det 
ingen anledning att lämna hem-
met. Eller? På Stockholm Furniture 
& Light Fair visas utställningen 
Re-defining the Office, om vad som 
krävs för att arbetsplatsen ska 
förbli relevant i en molnbaserad 
verklighet. 

Re-defining the Office är ett 
 samarbete mellan Stockholm  Furniture 
& Light Fair, Sveriges Arkitekter och 
TMF i partnerskap med Tengbom och 
med stöd av Svenskt Trä. Utställningen 
kureras och designas av Tengbom 
arkitekter. 

Det finns få områden där den  digitala 
revolutionen är så påtaglig som på 
arbetsplatsen. I dag har vår  mobilitet 
drivits så långt att kontorets hela 
 relevans börjat ifrågasättas; vad är 

 vitsen med att ens gå till jobbet när du 
lika gärna kan arbeta från sängen?

– Fram till nyligen var du åtminstone 
tvungen att ibland printa ett dokument 
för att överlämna det till en kollega, 
men nu hänvisar du ju bara till molnet, 
du kommer åt allt från alla plattformar 
 oavsett var du befinner dig i världen, 
säger Linda Camara, operativ chef på 
Tengbom arkitekter. 

Utställningen erbjuder besökare 
 perspektiv på framtidens arbetssätt 
 utifrån tre områden: plats, teknik och 
hållbarhet. Det första området analy-
serar villkoren för framtidens fysiska 
arbetsplatser. Den andra tittar på hur 
digitaliseringen genom exempelvis 
molnet, artificiell intelligens, virtual 
reality och automatiseringen via chat-
botar utmanar våra rumsliga behov. 

Det tredje perspektivet utforskar 
hållbarhetsaspekterna. 

– Hur påverkar nya beteenden möbel-
producenterna? Och vad blir arkitek-
ternas och formgivarnas roll när den 
fysiska platsen inte längre är så själv-
skriven? Re-defining the office kommer 
att lyfta denna typ av frågeställningar 
och utgöra en värdefull diskussions-
plattform.



NYTT OCH NYTTIGT FRÅN TMF
Insikt

TMF inledde 2020 med 
att lansera ungdoms-
kampanjen ”Stäng inga 
dörrar. Bygg dem.” som 
ingår i det nya koncep-
tet Framtiden är i dina 
händer. 

Syftet med kampanjen 
– som sker i flera nedslag, 
bl.a. med kortare filmer – 
är att attrahera fler unga 
(14–16 år) till branschen 
genom att lyfta de möj-
ligheter som gymnasie-
programmen för trä-och 
möbelindustrin erbjuder. 

”Stäng inga dörrar. Bygg 
dem.” kommer att synas 
i våra sociala kanaler där 

målgruppen unga befinner 
sig, för att sedan komplet-
teras med printannonser 
i utvalda lokala medier. 
Annonsen riktar sig fram-
för allt till den sekundära 
målgruppen föräldrar.

–  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.

Vi hoppas kunna för-
ändra den  bilden och i 
 stället öka attraktions-
kraften, säger  Mikaela 
Pietrzak.

Medlemsmaterial Du 
som jobbar på ett av TMF 
medlemsföretag har möj-
lighet att ladda ned med-
lemspecifikt kampanj-
material via tmf.se att 
använda i egna kanaler 
eller presentationer. Mate-
rialet får användas i två år 
- till och med den 1 januari 
2022. Observera att det 
krävs inloggning. 

Läs mer på tmf.se/
framtidenaridinahander 
– fakta, röster och annat 
inspirerande för alla som 
funderar på att välja en av 
våra utbildningar.

”Stäng inga dörrar. Bygg dem.”

Under 2020 skapas en ny organisa-
tion som tar över driften för Möbel-
fakta och IVL Svenska Miljöinstitu-
tet har valts som Trä- och Möbelföre-
tagens partner. Märkningssystemet 
får i samband med detta arbets-
namnet Möbelfakta 2.0. 

Märkande företag kommer att uppleva 
en rad förbättringar och förstärkningar 
av systemet och målet är att Möbelfakta 
2.0 ska bli den ledande märkningen för 
 möbler i Norden och en väletablerad 
märkning för möbler i Europa.

Organisationen för Möbelfakta 2.0 
kommer att bestå av en vd med adminis-
trativt stöd och med tillgång till IVL:s 
resurser. Vd.n samarbetar med en styrelse 
som har ledamöter från TMF respektive 
IVL. Dessutom kommer ett kriterieråd 
med möbelindustriell kompetens att vara 
knutet till organisationen.

Under våren kommer TMF att 
 informera medlemmar och märkande 
företag om denna förändring bland annat 
med ett antal informationstillfällen runt 
om i  landet.

Möbelfakta 2.0 rustar för framtiden

MÖBELFAKTA 2.0
RUSTAR FÖR FRAMTIDEN
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Therese Forsmark 
ny projektkoordi-
nator på TMF
Den 7 januari började Therese Fors-
mark som ny projektkoordinator på 
TMF Branschutveckling. Therese 
har en kandidatexamen inom PR och 
marknadsföring och kommer närmast 
ifrån en tjänst som digital kommunika-
tör på Hotell Kristina. 

– Jag ser fram emot att få lära kän-
na en ny bransch och att växa yrkes-
mässigt inom TMF. Att anamma rollen 
som projektkoordinator känns otro-
ligt roligt eftersom jag kommer att få 
kombinera mina intressen för koordi-
nering, kommunikation, administra-
tion, människor och hållbarhet på ett 
varierande sätt.  

28     TRÄ&MÖBELFORUM FEBRUARI 2020



-10% Sökta bygglov för styckebyggda hus minskade med  
10 procent till 4 672 stycken under helåret 2019 jämfört 
med 2018. Källa Byggfakta/bearbetat av TMF

Andelen nybyggda 
lägenheter i fler-
bostadshus med 
stomme av trä är 
oförändrad i en 
totalt sett mins-
kande nyproduktion, 
13 procent både 2017 
och 2018. Det visar 
ny statistik från SCB 
som bearbetats av 
TMF.

–Trästommar i fler-
bostadshus har tydligt 
ökat sin andel under de 
senaste årens motvind 
för nyproduktion, och 
det är glädjande att vi 
står starka och ligger 
stadigt på en ny högre 
lägstanivå, säger Gustaf 
Edgren, branschutveck-
ling trähus på TMF.

Hållbart bostads-
byggande med ökande 
inslag av trä är hög-
aktuellt, inte minst 
nu med det pågående 

 klimatmötet i  Madrid. 
Eftersom byggindu-
strin står för mer än 
20 procent av koldi-
oxidutsläppen blir 
det alltmer angeläget 
att minska utsläppen 
genom att välja rätt 
 produktionsmetoder, 
rätt material och rätt 
typ av bebyggelse.

Gustaf Edgren  
efterlyser dock ökade 
ambitioner i ett vidare 
perspektiv:

– För att vår indu-
stri ska kunna bidra 
till betydligt fler 
bostäder måste vi öka 
 kunskaperna kring 
 träbyggande, begränsa 
hinder såsom kommu-
nala särkrav, samt bättre 
nyttja resurserna både 
i den hållbara svenska 
skogen och hos trähus-
industrin. Det gäller 

naturligtvis inte bara 
 flerbostadshus utan 
även trähus i allmänhet 
och småhus i synnerhet.

– Trästommar i fler-
bostadshus är ett stort 
steg i rätt riktning. 
 Politiken och sam-
hällsbyggnadssektorn 
kan genom att skapa 
 förutsättningar för 

ännu mer industriellt 
trä byggande minska 
byggbranschens klimat-
påverkan samtidigt som 
vi kan bygga snabbare. 
Dessutom sänker det 
byggkostnaderna, vilket 
ger möjlighet för fler 
att hitta en bostad till 
 rimligt pris.  
Den inhemska produk-

tionskapaciteten finns 
redan. 
 
Mer om statistiken
Statistiken avser 
 nyproduktion av 
 påbörjade flerbostads-
hus. Speciallägenheter 
som gruppboenden och 
studentlägenheter ingår 
inte.

Trästommar håller ställningarna  
inom nyproduktion av flerbostadshus

Trähusdagarna 
firar 20 år!
Välkommen till Trähusdagarna 
2020 som i år firar 20-årsjubileum! 

Trähusdagarna riktar sig till dig som 
är husproducent, inköpare, tekniker, 
leverantör av byggmaterial, konsult eller 
entreprenör och dagarna är förlagda till 
Elmia i Jönköping.

– Det är jätteroligt att Trähusdagarna 
väx till en sådan årlig institution, säger 
Anders Rosenkilde, chef för teknisk 
utveckling på TMF. Och framför allt har 

vi lyckats skapa ett event för trähusbran-
schen där man kan nätverka och skaffa 
sig kunskap kring branschrelaterad 
forskning och produktutveckling samt 
aktuella frågor såsom byggregler och 
energikrav. 

I år har vi till exempel två repre-
sentanter från Boverket i program-
met. Missa inte tillfället att komma till 
Jönköping!
Anmälan & program
Läs mer på tmf.se/trahusdagarna2020  

Trähusdagarna är ett samarrang-
emang mellan TMF, RISE och Smart 
Housing Småland.
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NYTT OCH NYTTIGT FRÅN TMF
Insikt MEDLEMSNYTTA

Eva Blum på advokatfirman 
Vinge har arbetat med imma-
terialrätt i över 20 år – för 
såväl små- och medelstora 
företag som internationella 
koncerner – och hon betonar 
hur viktigt det är att vara pro-
aktiv i ämnet. 

– Företag underskattar 
ofta de vinster som finns i 
att vara förberedd för de här 
 frågorna, att ha en  strategi 
redan från början och 
tänka långsiktigt. Man ska 
behandla sina immaterial-
rättsliga tillgångar som vilken 
annan tillgång som helst – 
inventera, definiera behoven, 
sätt en budget, investera och 
försvara.

– Och för alla företag är  
det väsentligt att varumär-
kesskydda åtminstone före-
tagets logotyp eller före-
tagsnamn, säger Vinges Eva 
Blum.

Inventera och identifiera
När Vinge börjar arbeta med 
ett företag som inte har en 
medveten immaterialrätts-
lig strategi är en första åtgärd 
att identifiera dels vad man 
faktiskt redan har i form 
av registrerade rättigheter 
och vilka avtal man har med 
anställda eller frilansande 
designers, arkitekter, foto-
grafer och så vidare, dels 

att identifiera vad företa-
get behöver för att driva sin 
verksamhet.

– Vi tittar till exempel på 
om man äger rättigheterna 
till de produkter man pro-
ducerar eller om de är licen-
sierade, om licensen omfat-
tar tillräckligt mycket, om 
man har varumärkesskydd 
i de länder som är viktiga 
marknader och om man har 
strategier och varningssys-
tem avseende mönsterskydd, 
säger Eva Blum.

Investera och försvara
Nästa steg är att arbeta fram 
en immaterialrättslig strategi 
som omfattar det egna skyd-
det och en handlingsplan för 
att undvika att begå intrång. 
Eva Blum säger att det ska 
finnas en genomarbetad plan 
för vad som skall skyddas och 
var, samt ett system som dels 
bevakar så att inte andra gör 
intrång i företagets varumär-
ken, dels att företaget inte av 
slarv eller okunskap begår 
intrång i andras varumärken.

– Se till att utbilda de som 
har kontakt med kunder och 
befinner sig närmast markna-
den i immaterialrätt, ofta är 
det agenter och säljare som 
identifierar intrångs föremål. 
Räkna också rent faktiskt 
med kostnaden för att för-

svara de immateriella rättig-
heterna och se över företa-
gets försäkring. 

Med en genomarbetad 
immateriell strategi är före-
taget väl förberett och många 
frågor som uppkommer kan 
lösas internt. Men när ett 
nytt varumärke ska registre-
ras tycker Eva Blum att man 
ska ta professionell hjälp.

– Klassning av varumärken 
– då de registreras i en 
eller flera 
varu-

klasser – är svårt. Jag har 
jobbat med immaterialrätt 
i 20 år men överlämnar all-
tid klassning åt våra exper-
ter, det kräver erfarenhet för 
att bli heltäckande. Använd 
också proffshjälp ansö-
kan om mönsterskydd. Att 
ta fram bilderna som utgör 
under laget är en vetenskap 
i sig.

”Mycket att vinna med en immaterialrättslig strategi”

Immateriella rättigheter i fyra punkter

Upphovsrätten skyddar till exempel musik, film, 
 litteratur, brukskonst (bland annat möbler) och 
 källkoden till datorprogram. Upphovsrätten kräver inte 
registrering utan skyddet uppkommer vid skapandet 
om det skapade är originellt. 

Varumärkesrätten skyddar kännetecknet för ett 
företag, en produkt eller en tjänst. Varumärken kan vara 
registrerade eller inarbetade. Det är oftast kostsamt 
att påvisa en inarbetning och därför bättre att ansöka 
om registrering. 

Mönsterrätt (design) skyddar utseendet och formen 
på en produkt, men inte själva funktionen eller idén.  
För att vara skyddat som mönster måste en  produkt 
vara ny och särpräglad vilket, förenklat uttryckt, 
 betyder att den ska vara en objektiv nyhet och ha ett 
annorlunda utseende än det som finns på marknaden 
sedan tidigare. 

Patenträtten skyddar nya tekniska lösningar på ett 
problem. Här är det idén som skyddas. Patentskyddet 
kräver registrering och förnyas en gång om året i max 
tjugo år.

Eva Blum, advokatfirman Vinge:

För många av TMF:s -medlemsföretag är de immate-
riella rättigheterna (varumärken, upphovsrätt, möns-
ter/design och patent) väldigt viktiga – de represen-
terar helt enkelt ett stort värde. Det är tydligast hos 
möbelföretagen där de flesta möbler är -upphovs-
rättsligt skyddade eller skyddas genom en mönsterre-
gistrering. Men även för andra medlemsföretag är det 
av vikt att uppmärksamma immaterialrätten – de kan 
handla om ritningar till hus, formen på en trappa eller 
tillverkningen av ett fönster. 
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Daniel Peterson, förhandlare på TMF sedan 2008, är 
mitt uppe i sin sjätte avtalsrörelse. Trots att kritik före-
kommer mot Industriavtalet och det så kallade märket 
är Daniel övertygad om dess berättigande och fördel för 
medlemsföretagen. 

– Märket är en gammal modell som har tjänat och
fortfarande tjänar näringslivet och hela samhället väl. 
Jag tror ingen vill tillbaka till 1990-talet med lönehöj-
ningar på upp till 11 procent utan att reallönerna steg, 
konstaterar Daniel Peterson.

Daniel Peterson betonar att avtalsrörelsen föregås 
av kontinuerliga kontakter med medlemsföretagen vid 
avtalskonferenser, genom enkäter och via en rad andra 
kanaler. 

– Vi är naturligtvis väldigt lyhörda för företagens syn-
punkter. Deras argument är superviktiga och stärker oss 
i våra diskussioner med de fackliga organisationerna.

Han påminner om att omställningscyklerna inom 
många av TMF:s medlemsföretag liksom inom andra 
delar av industrin blivit kortare och kortare.

– Orderböckerna är i allmänhet inte fulltecknade 
flera år framöver. I bästa fall har man en bra beläggning 
de närmaste månaderna. Då krävs det flexibilitet, fast-
slår Daniel Peterson.  

Det nu aktuella avtalet är treårigt. Ambitionen från 
industrins sida är att också det kommande avtalet ska 
löpa under tre år, men parterna kan istället av olika 
anledningarna välja en kortare period.

– Långa avtal ger företagen en bättre planeringshori-
sont, understryker Daniel Peterson. 

Efter snart tolv år på det nuvarande jobbet har han 
förstås hunnit bli en mycket erfaren förhandlare och en 
verklig specialist på lönebildningsfrågor. 

– Jag bytte bransch och nisch när jag började här. 
Min bakgrund har jag haft stor nytta av, säger Daniel 
Peterson som har produktionschef på läkemedelsjätten 
Pfizer som en hörnpelare på sitt CV.

Medarbetaren

Daniel Peterson:
”Ingen vill tillbaka till 
1990-talets löneavtal”
TEXT SÖREN KARLSSON

DANIEL PETERSON

Förhandlare, med specialkompetens 
inom lönefrågor.

År på TMF: Snart tolv år.

Bakgrund: Olika befattningar på 
 läkemedelskoncernen Pfizer  

– bl a material- och produktplanerare,  underhållningschef 
och bitr. produktionschef. 

Vilka tre kända personer skulle du vilja ha som  sällskap 
på en tågresa? Nelson Mandela, Bruce Springsteen,  
Zlatan Ibrahimovic

Juridisk rådgivning
Affärsjuridisk rådgivning blir 
allt viktigare för företag. För 
medlemmarnas räkning har 
TMF avtal med två advokat-
byråer som erbjuder spets-
kompetens inom ett flertal 
specialistområden. 

Ange att du ringer från 
medlemsföretag i TMF direkt 
vid första kontakt med någon 
av dem. Via ditt medlemskap 
får du:

1 timme gratis rådgivning i 
varje enskilt ärende samt därefter 20 procent rabatt på 
advokatbyråns timarvode.

Advokatfirman Vinge är verksam inom svensk och 
internationell affärsjuridik och en av Nordens ledande 
affärsjuridiska fullservicebyråer. De är specialister 
på allt från företagsaffärer till traditionellt opera-
tiv  affärsjuridik och har kompetens när det gäller t.ex. 
 leveransavtal, inköpsavtal, återförsäljaravtal, agent-
avtal, immaterialrätt, tvister samt exportaffärer. 
Planerad immaterialrättsutbildning
TMF ska ha utbildningar inom immaterialrätt under 
2020 – håll utkik på tmf.se och i TMF:s nyhetsbrev. 
Dessutom lanserar Svenskt Näringsliv en immaterial-
rättsstrategi under 2020.

Stor rabatt på bensin
25 öre extra rabatt med Shell företagskort
Nu kan det vara rätt läge att skaffa Shell  Företagskort 
till företaget. Under perioden 1 februari till 31 maj får 
du 25 öre extra för varje liter bensin eller diesel när du 
 betalar med Shell Företagskort. Kampanjrabatten 
 gäller för alla Shell Företagskorts-användare, såväl 
befintliga som nya.

Kampanjrabatter
Diesel: 1 kr Bensin: 68 öre
Läs mer på tmfrabatt.se 
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Profilen

Formstark  
och hållbar
I boken Den hållbara formen får läsaren en odyssé kring formgivaren 
Åke Axelssons 200 stolsmodeller.  Åke Axelsson fyller 88 år 2020 och 
är fortfarande aktiv i alla delar av sitt yrke, till exempel som delägare 
till Gärsnäs sedan 2003.  TEXT PEDER EDVINSSON  FOTO MARTIN RUNEBORG

november kom boken Den hållbara 
 formen ut (?) där Åke Axelssons tankar 
och historier bakom några av de mer än 
200 stolsmodeller han skapat under sin 
karriär satts på pränt av författaren  Petter 
Eklund. Boken berör förstås också flera 

av de stora inredningsprojekt som Åke arbetat med 
– till exempel Sveriges riksdag, Jubileumsrummet 
på Kungliga slottet och ett stort antal bibliotek och 
andra offentliga miljöer.

– Det är som inredningsarkitekt jag har gjort min 
största insats. Att jag dessutom alltid skapat möbler 
gör att jag har kunnat arbeta med alla projekt på ett 
djupare plan.

Åke Axelsson fyller 88 år 2020 och är  fortfarande 
aktiv i alla delar av sitt yrke, till exempel som 
 delägare till Gärsnäs sedan 2003. Dessutom byggde 

I
ÅKE AXELSSON

BOR: Engarn utan-
för Stockholm.

UTBILDNING: 
Gesällprov vid Vis-
by stads verkstads-
skola för möbel-
snickeri 1951, mel-
lan 1952 och 1957 
utbildade han sig till 
möbelformgivare 
och inredningsarki-
tekt på Konstfack i 
Stockholm.

YRKESLIV: Eget 
arkitektkontor och 
snickarverkstad i 
Vaxholm från 1967 
och senare i Engarn. 
Startade och drev 
Galleri Stolen 1988–
2003. Delägare i 
Gärsnäs AB sedan 
2003.

han 2017 upp ett 100 kvadratmeter stort snickeri 
på baksidan av sitt hem i Engarn öster om Stock-
holm där han tillsammans med möbelsnickaren 
Daniel Ericson är i färd med att skapa en småskalig 
möbelindustri.

– Idén från min sida är att visa att det ska kunna 
gå att ha småskalig tillverkning med  försäljning 
både på plats och via en hemsida, säger Åke 
Axelsson. 

En av de första produkterna att lämna snickeriet 
var stolen Nomad, en modell som kom i sin första 
version 2013 men som nu fått en sista bearbetning.

– Med Nomad har jag drivit begreppet stol så 
långt det går när det gäller funktionell enkelhet, 
både för tillverkaren och för användaren, säger han.

Ursprunget till stolen går att hitta i det antika 
Grekland och som namnet antyder ska den vara lätt 
att flytta på, lätt att ta med sig. Konstruktionen inne-
håller varken spikar, skruvar eller lim, utan virket 
är sammanfogat av hål och tappar och hålls ihop av 
tyget och tyngden hos den som sitter i stolen.

– Man ska kunna sätta ihop och ta isär den 
själv när man till exempel flyttar. Och i och med 
 sammanfogningen finns det en rörlighet i den som 
anpassar sig till underlaget, den står aldrig och 
vickar.

Tillverkningen av de första exemplaren av 
Nomad gjordes helt i det egna snickeriet, där alla 
 kvalificerade maskiner som behövs finns. Men en 
poäng med stolens konstruktion är att knyta det 
småskaliga industriella hantverket till den stora 
industrins alla möjligheter. De svarvade delarna ska 
från och med nu till exempel komma från en fabrik 

ATELJÉN 
Utställnings-
lokalerna och 
ateljén i Engarn 
utanför Stock-
holm sitter ihop 
med bostaden.
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ÅKE AXELSSON i prototypen 
till en gungstol som finns i sju 
exemplar på Värmlands muse-
um. Gungstolarna tillverkades 
2015 i det egna snickeriet.

”Idén från min sida 
är att visa att det ska 
kunna gå att ha små-
skalig tillverkning 
med  försäljning både 
på plats och via en 
hemsida.”



Profilen

i Tibro.
– Att vi ska ta hem virke som vi sågar, klyver och 

svarvar tappar till på exakt 23 millimeter är inte 
rationellt, det är industrin så mycket bättre på och 
den kapaciteten ska det småskaliga använda sig av.

Åke Axelsson gjorde sitt gesällprov som möbel-
snickare vid Visby stads verkstadsskola som 
19-åring 1951. Under det påföljande året jobbade 
han på möbelfabriker, men kände att han ville 
vidare. Mellan 1952 och 1957 gick han så Konstfacks 
utbildning för möbelformgivning och inrednings-
arkitektur i Stockholm och kom ut i ett arbetsliv 
som skrek efter hans yrkeskunskaper.

– Samhället exploderade av aktivitet. Städerna 
förnyades och det offentliga med sjukhus, skolor, 
bibliotek och medborgarhus skulle utformas och 
inredas. Det var bara att sätta sig och jobba.

Åke har alltid haft en blick bakåt, en  förankring 
i det historiska, men det har alltid varit  viktigt att 
möbler och inredningsprojekt vilat på  rationalitet 
och samtid. Prototyper till projektens  stolar 
och annan inredning har han snickrat ihop 
med hantverksmetoder i egen verkstad, sedan 
 serietill verkades de i maskiner.

– Det ska inte finnas någon motsättning  mellan 
industrin och hantverket, man har alltid tagit 
hjälp av maskiner i takt med att de utvecklats. 
 CNC-maskninen är bara en fortsättning på den 
industriella rörelse som löpt genom hela 1900-talet.

Ett exempel på det är stolarna till Fredriks kyrkan 
i Karlskrona som levererades 2018. 

– Jag fick uppdraget att göra 400 stolar, det är 
ingen uppgift en ensam hantverkare kan göra, 
bara industrin kan göra den insatsen.

Kyrkstolarna tillverkades av Gärsnäs utifrån  
en prototyp som Åke tog fram redan på  1980-talet, 

men som då inte kom i produktion. Man kan se det 
som återanvändning av idéer och det blir också 
en symbol för den hållbara produktion som Åke 
alltid  strävat efter. Hans möbler utnyttjar  virket 
på det mest effektiva sättet och är så gott som 
genomgående tillverkade för att kunna tas isär 
och  renoveras. Till exempel finns ett avtal med 
 Riksdagen om att deras möbler ska kläs om och 
 upprustas med jämna mellanrum.

– För Gärsnäs är det en bra affär att ha avtal om 
återkommande arbete och för kunden är det bra att 
möblernas liv kan förlängas. I dag är vi fullt inne i 
cirkulära metoder, ett sätt som jag alltid velat pro-

ducera på, men nu finns äntligen organisationen 
och viljan från hela samhället att genomföra det.

Åke är ständigt omgiven av sitt arbete. 
 Bostaden och utställningslokalerna där han 
också har sin ateljé är byggda på samma gamla 
ladugårdsgrund, man har 44 meters fritt  
 synfält från gavel till gavel. Nedanför huset 
 ligger det nya snickeriet, ett par blånaglar 

skvallrar om att Åke fortfarande på ett hand-
gripligt sätt använder verktygen så gott 

som varje dag. Några tankar på att 
sluta jobba har han inte, erfarenhe-
ten gör det till och med lättare att 
komma med lösningar i dag.

– Jag är avgjort mycket säkrare 
på det jag gör i dag än när jag var 
30 år, eller 65 år. Det är alldeles 
tydligt att det är ett yrke det tar 
tid att lära sig. Och man vågar 
mera med tiden, man har inget 
att förlora.

FREDRIKSKYRKAN 
i Karlskrona bygg-
des om 2018, Åke 
fick uppdraget att 
leverera 400 stolar. 
Tack vare stolsit-
sen av pergament, 
en specialbehand-
lad del av kohud, 
har alla stolarna ett 
unikt uttryck.

Mellan 1992 och 1996 pågick arbetet med att 
göra om Skandinaviska Kreditbankens  lokaler 
i Gamla stan till Riksdagens nya bibliotek med 
Åke som inredningsarkitekt. 

STOLEN S 217 togs 
fram för en täv-
ling 1962. Åkes för-
slag blev en av pris-
tagarna och börja-
de serietillverkas 
av Gärsnäs. S 217 
fanns i produk-
tion ända till 2018, 
men går förstås att 
beställa. 2019 fick 
den till exempel 
plats i en restaur-
ang i NK:s saluhall i 
Stockholm.
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TILLSAMMANS FÖR EN 
HÅLLBAR FRAMTID I TRÄ 

Den nordiska mötesplatsen för alla som arbetar med & använder trä

8–11 SEPTEMBER 2020 | SVENSKA MÄSSAN, GÖTEBORG

MÄSSA | SEMINARIER | NÄTVERKANDE

KLIMATHOTET FÅR TRÄINDUSTRIN ATT VÄXA

Inför Trä & Teknik 2020 har utvalda samarbetspartners 
från Svensk träindustri samlas för att gemensamt 
driva frågor inom agenda 2030 med utgångspunkt  
i trä, hållbar utveckling och ökad innovation.

Plattformen för samarbetet blir Trä & Teknik – en 
naturlig mötesplats där relevanta beslutsfattare 
och aktörer förenas över branschgränser med ett 
gemensamt mål att öka kännedomen om materialets 
möjligheter och klimatfördelar. Med det hoppas vi 
kunna öppna upp för nya affärsmöjligheter som ökar 
användandet av trä och får industrin att växa.

Läs mer och registrera dig fritt på traochteknik.se

8000 BESÖKARE

PARTNERS:

INNOVATIONSPARTNER: MEDIAPARTNER:

230 UTSTÄLLARE 3 MÄSSHALLAR

•	 BYGGA I TRÄ
•	 FRAMTID I TRÄ

•	 EFFEKTIV TRÄPRODUKTION 

traochteknik.se
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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

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
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AVS: Trä och Möbelföretagen
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