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Framtidens industri
har plats för fler.
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TEMA: VALIDERING

MODELLEN
SOM FÖRNYAR
INDUSTRIN
Nya valideringsmodeller ska synliggöra
företagens behov och medarbetarnas kompetens.
SIDAN 8–17

Unikt patenterat
bindemedel ger
2 produkter i 1:

CUPRINOL IP
För industriell
behandling av
utvändig panel.

www.raktpa.se

För bättre ekonomi!
Cuprinol IP har mycket hög volymtorrhalt,
vilket innebär att du kan använda mindre
mängd färg och ändå få ett tjockare färgskikt!
Färgen har mycket bra inträngning i träet,
vilket gynnar vidhäftningen. Den fyller ytan
väl och gör att träet ser ordentligt grundat ut.
Färgen är lätt att applicera med de flesta utrustningar som finns på marknaden. Eftersom
Cuprinol IP ger ett bättre underlag, får du även
större valfrihet vad gäller slutstrykningsfärg.
Wood Finishes and Adhesives
www.akzonobel-woodcoatings.com
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8-17 TEMA: Validering

BIndustrivalidering ska identifiera
behov och kompetens för att stärka och synliggöra Sveriges tillverkningsindustri. Och det finns
plats inom trä- och möbelindustrin – 8 000
4
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Aktuellt Nyheter från
branschen.
Hallå där … Hanna
Lindén, forskare på RISE
och projektledare för
branschsamarbetet om
cirkulära möbelflöden.

nya kollegor behövs de kommande åren, inom
vitt skilda yrkesroller. TMF:s Henrik Smedmark
berättar hur valideringsmodellen funkar i praktiken. Ett företag som vill testa är Ballingslöv.

18 Strategiskt Edsbyn Senab
använder nya metoder för
att utveckla sina produkter.
22 Insikt Digitala Produktions
dagen 2019, Gustaf Fritz
ska hjälpa TMF med närings
politiska frågor, och så rullar
avtalsrörelsen i gång.

26 Profilen Offeccts grundare,
bilentustiasten, Kurt Tingdal
kör vidare som fristående
konsult.

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.

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

GÖTEBORG

RÖNÅS

STOCKHOLM

VAGGERYD

www.fredricsons.com

Aktuellt

SENASTE NYHETERNA FRÅN BRANSCHEN

REDAKTÖREN

En modell för
framtiden

Peder Edvinsson, redaktör
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FOTO: BLÅ STATION

I

nte bara trä- och möbelindustrin har
en utmaning i att hitta framtidens
personal, en låg arbetslöshet i landet
gör att det överlag är svårt att hitta
anställningsbara personer. Sveriges 50 000
företag inom tillverkningsindustrin måste
lita till att en halv miljon människor, tio
procent av antalet arbetsföra, väljer att
arbeta hos dem i stället för att gå till någon
annan bransch.
I det här numrets stora reportage har vi
besökt kök-, bad- och inredningsföretaget
Ballingslöv AB (sidorna 10–15). Företaget
växer i takt med ökad orderingång. Men
medan det är lätt att skaffa stål och brädor
för att bygga ut fabriken är det svårare att
hitta folk som ska arbeta i produktionen.
Större samverkan mellan utbildningsinstanser och industrin är något som
Ballingslöv ser som
ett recept för en bättre
kompetensförsörjning.
Ytterligare en sak
som Ballingslöv är
villiga att testa är
industrivalidering.
Flera branscher inom
tillverkningsindustrin
har dragit i gång
projekt där behoven
av kunskap och kompetens för att arbeta i
företagens produktion analyseras och utifrån det utbildas och testas nuvarande och
blivande personal. Valideringsmodellerna
har tagits fram i samarbete mellan arbets
givarsidan och fackliga organisationer,
och man är överens om att det här arbets
sättet ska stärka både industrin i stort
och de anställdas position – en modell för
framtiden. På sidorna 16–17 reder vi ut vad
som gäller för validering inom trä- och
möbelindustrin.
Missa inte heller Edsbyns strategiska
tips med en ny innovationsmetodik samt
Profilen, där före detta Offecct-vd:n Kurt
Tingdal nu växlar upp …

Blå Station vann dubbelt.

Grand Slam för
BOB Job i New York
Nyhet Under New York-mässan ICFF i

slutet av maj fick BOB Job inte bara en
utan två av de finaste utmärkelserna
som designmässan och staden hade
att erbjuda. Blå Stations möbelserie
vann såväl NYCxDESIGN Awards som
ICFF Constellation Awards.

BOB Job vann ICFF Constellation
Awards som bästa produkt i kategorin
"Seating". ICFF Constellation Awards är
initierat av mässans officiella publicist
Contract Design – Contract Magazine
och priset lyfter fram produkter som

bidrar till den moderna designvärlden
genom produktdesign och innovation.
BOB Job vann även NYCxDESIGN
Awards i kategorin "Contract Furni
ture". Priset delas ut av Interior Design
Magazine och ICFF för att hylla framstående bedrifter inom de stora design
områdena, som arkitektur, interiörer,
möbeldesign, belysning och teknik.
Totalt under NYCxDESIGN Awards
fyraåriga historia har Blå Station vunnit
två gånger, med BOB Job 2019 och GAP
2018, och nominerats tre gånger.

Välkommet riksdagsbeslut om utökad fredsplikt
Nyhet I juni röstade riksdagen ja till lagförslaget om att förändra strejkrätten.

Förändringen är i stort sett det förslag till förändring som arbetsmarknadens
parter presenterade för ett år sedan.

Arbetsgivare med kollektivavtal får nu ett bättre skydd, konstaterar Svenskt
Näringslivs vd Jan-Olof Jacke.
– Riksdagsbeslutet stärker den svenska kollektivavtalsmodellen genom att det
värnar kollektivavtalets funktion att skapa fredsplikt. En betydande osäkerhet på
den svenska arbetsmarknaden undanröjs med denna lagändring.
Lagändringen trädde i kraft den 1 augusti.

Trivselhus nyinvesterar i volymhusfabrik
konkurrenskraften genom att investera i en
volymhusfabrik i Landsbro. Samtidigt planerar man att slå ihop verksamheterna i Landsbro och Korsberga och samla den i Landsbro
för att ha lager och logistik på en plats.

FOTO: TRIVSELHUS

Nyhet Trivselhus stärker den långsiktiga

Derome levererar
högst i världen

att enkelt forma ett funktionellt hem.
– De nya husmodellerna Home formas i tre
smidiga steg och vi är övertygade om att det
aldrig har varit enklare att bygga ett personligt
hus. Tack vare den nya processen kan vi dess
utom erbjuda ett lägre pris och vi vågar även
lova en snabbare leveranstid, säger Anneli
Johansson.
Nyckeln är ”Bygg online” som gör att alla
kan forma sitt personliga hus på webben och få
pris direkt.
Trivselhus är en av Sveriges största hustill
verkare och en del av skogskoncernen Södra.

FOTO: DEROME

– Målsättningen är att bli en av de abso
lut bästa volymfabrikerna i Sverige. Genom
att koncentrera verksamheten samlar vi också
lager och logistik på en plats, säger Peter Karls
son, styrelseordförande i Trivselhus.
Trivselhus har i dag två fabriker för planele
mentstillverkning, i Korsberga och i Landsbro.
Med investeringen i Landsbro kommer
Trivselhus att få en kapacitet om cirka 1 000
enheter på årsbasis, i en industriell miljö med
förbättrad arbetsmiljö.
– Vi kommer att skapa intressanta volym
produkter för husmodeller och lägenhetslös
ningar med kloka och funktionella planlös
ningar, säger Mikael Olsson, vd på Trivselhus.
Tidigare i år lanserade företaget ett nytt
och enklare sätt att bygga hus under namnet
Home. Avsikten är att ge varje kund möjlighet

Nyhet Skellefteå kulturhus
slår Sverigerekord i höjd –
och även världsrekord om
man mäter i antalet våningar.
Derome är leverantör till
rekordbygget, som med andra
ord blir lokalproducerat.
– Det här kommer att få
världen att upptäcka svensk
träindustri. Det är bra för hela
branschen, säger Petra Eriksson, affärschef på Derome.
Med sina 20 våningar blir
kulturhuset ett trähus utöver
det vanliga. Derome får
uppdraget att leverera de övre
delarna av byggnaden.

Nytt på vd-och ägarfronten
Andreas Gustafs- Stefan Lind tar
son - ny vd på Gö- över på Hjältetenehus
vadshus
Andreas
Gustafsson
har utsetts
till ny vd och
koncernchef
för Götenehus
Group AB. Han
tillträdde tjänsten den 8 maj
och efterträder Claes Hans
son, som varit vd sedan 2006
och som framöver verkar som
styrelseordförande.
Andreas Gustafsson, född
1978, har varit vd för det av
Götenehus nyligen förvärvade
Swebostad AB sedan 2018.
Dessförinnan har han varit
chef för Götenehus affärsom
råde Projektutveckling.

Husbyggaren
Hjältevadshus har
genomfört
förändringar
i ledningen och
tar nu in Stefan Lind som ny
vd och Ola Adolfsson som ny
produktionschef.
Stefan kommer närmast från
ett interimsuppdrag inom Herencokoncernen. Med sig har
han även bevisad framgång i
vd-roller på bland annat HTC
Group i Söderköping och inom
B&B Tools-koncernen.
Sedan några månader är även
Ola Adolfsson på plats som ny
produktionschef.

ITAB hämtar ny
vd från Ikea
Butikinrednings
företaget
ITAB, med
verksamhet
i både
Jönköping
och Nässjö,
har utsett en ny
vd/koncernchef efter avgående Ulf Rostedt. Den som tar
över ansvaret för ITAB Group
från den 1 september är
Andréas Elgaard, för närvarande Global Programme
Manager på Inter Ikea Group
med ansvar för att leda den
digitala transformationen av
Ikeas värdekedja. Han har även
verkat som globalt lönsam
hetsansvarig på Ikea och har
internationell bakgrund.

Generations
växling på
Totebo
Planmöbelproducenten Totebo
har de senaste åren
genomgått en
generationsväxling på många
positioner. Nu tar man steget
fullt ut och växlar även över
ägandet. Nya ägare är vd Martin Johansson och styrelseledamot Marcus Samuelsson.
Såväl Martin Johansson som
Marcus Samuelsson känner
bolaget väl. Martin har arbetat
i bolaget i snart tio år, varav
de senaste fyra åren som vd.
Marcus är välrenommerad i
affärsvärlden och har suttit i
bolagets styrelse i tre år.
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Hallå där!

Spårbart projekt
Hanna Lindén är projektledare för arbetspaketet
Spårbarhet och märkning inom projektet Affärsmodell
innovation för cirkulära möbelflöden. Ett av målen är att
samla kring ett system för hela branschen som förenklar
spårbarhet och återbruk. TEXT PEDER EDVINSSON FOTO RISE

H

ur långt har möbelbranschen kommit inom cirkulärt
tänk?

– Många börjar testa olika
pilotprojekt och nya hållbar
hetskoncept, man inser att
miljöfrågan är så stor att vi
måste agera annorlunda och
man ser också ekonomiska för
delar med att tänka till om hur
material och råvaror används.
Men det händer mycket inom
miljöarbetet hos parterna i
projektet, och det tar tid att
skala upp nya affärsmodeller
och koncept. I projektet skapar
och demonstrerar vi, tillsam
mans med kunder och tillver
kare, till exempel designbrie
fer och guider för anskaffning,
innehav och avveckling av
möbler för att visa hur möbel
branschen konkret kan ställa
om till en mer hållbar och
cirkulär ekonomi.
Vilken är problematiken?

– Frågor som uppkommer
gällande spårbarhet och märk
ning handlar till exempel om
kemikalier. När man nytill
verkar en möbel är det lättare
att se till att man bara använ
der tillåtna ämnen, men i en
möbel som tillverkades för 15
år sedan och som ska sättas på
marknaden på nytt kan man ha
använt kemikalier som nu inte
får finnas på marknaden. Här
finns en utmaning, men också
en möjlighet till nya typer av
samarbeten mellan aktörer
på marknaden. Och på en CE6

märkt produkt får man heller
inte göra vilka ändringar som
helst för att märkningen ska
fortsätta gälla.
Vilka lösningar ser ni så här
långt?

– Vad gäller spårbarhet är
målet att det ska finnas ett
system för tillverkare, försäl
jare av återbrukade möbler,
kunder och upphandlare som
förenklar spårbarhet och åter
bruk. Just nu samlar vi alla
frågeställningar och all infor
mation som vi tillsammans
med partnerna i projektet ser
i ett Excel-dokument, upp
delat på information som är
viktig för en ny produkt och
sådan som är av betydelse för
en produkt som redan finns på
marknaden. Möbelns innehåll
är vitalt, men också handfasta
saker som monterings- och
demonteringsinstruktioner för
att underlätta framtida åter
bruk och återtillverkning. På
vår webbplats cirkularitet.se
fyller vi hela tiden på under
fliken Snabbfakta, till exempel
om CE-märkning i en cirkulär
kontext.
Hur ser framtiden ut?

– En viktig del är att utveck
la produkter som från början
är enkla att cirkulera, att man
redan i designen bygger in
cirkularitet så att en stol till
exempel blir enkel att demon
tera och reparera. Men sedan
handlar det också om till
gänglighet till information
om möbeln för att underlät
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TIPS!

En längre version av
intervjun med Hanna
Lindén finns på
traomobelforum.se

ta återbruk, och det är här vi
ser att det utvecklade Exceldokumentet kan bidra med
en grund för vilken informa
tion som är v iktig att delge.
En lösning för att möjliggöra
cirkulära upphandlingar men
behålla en säker och profes
sionell marknad av offent
liga möbelflöden kan vara
personcertifiering. Den cer
tifierade personen skul
le kunna granskas utifrån
utbildning, arbetslivser
farenhet samt skriftliga
och praktiska prov. Det är
då den c ertifierade per
sonen som garanterar
att den å terbrukade
möbeln har hante
rats och granskats
efter uppsatta kri
terier.

HANNA LINDÉN
Gör: Disputerad på Chalmers inom miljövetenskap. Arbetar
sedan hösten 2018 på RISE IVF där hon bland annat är pro
jektledare för arbetspaketet Spårbarhet och märkning inom
projektet Affärsmodellinnovation för cirkulära möbelflöden.
Aktuell: Projektet Affärsmodellinnovation avslutas i november, då det kommer att hållas en slutworkshop för alla del
tagande parter (TMF, Konsumentverket, A
 rbetsmiljöverket,
Elsäkerhetsverket, Swedac, Kemikalieinspektionen och
Upphandlingsmyndigheten). Även öppen för externa parter.

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

TEMA:
VALIDERING
Träteknisk validering
ska underlätta rekrytering
Många år i yrket, men ingenting som visar vad du faktiskt kan.
Samtidigt en skriande brist på anställningsbar kompetens
i hela den svenska industrin. Industrivalidering – träteknisk
validering för trä- och möbelindustrin – är en modell som ska
visa vägen till framtida kompetensbehov och rekryteringar,
framför allt för mindre och medelstora företag.
Ett företag som visar intresse är skånska Ballingslöv.
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VALIDERING: YRKESROLLER

Sökes: 8 000
medarbetare
Trä- och möbelindustrin behöver rekrytera upp till 8 000 personer under de
kommande åren. Bristen på kvalificerad arbetskraft äventyrar företagens
konkurrenskraft och långsiktiga utveckling och det är en utmanande
uppgift att få unga att välja just vår bransch. TEXT PEDER EDVINSSON
De rekryterande företagen söker
nya medarbetare med åtminstone
gymnasiekompetens och listan av
spännande och varierade jobb
kan göras lång. Här är några av de
yrkesroller som finns – läs mer på
tmf.se/framtidensindustri.

CNC-OPERATÖR Med hjälp av
 kicklig datastyrning är det bara fantas
sin som s
 ätter gränserna för vad du som
CNC-operatör kan göra. Programmering,
utveckling och tillverkning av produkter
som bygger och inreder världen.

INGENJÖR En roll där förmågan att
tänka strategiskt och logiskt kommer
till användning. Ingenjören ser det i ngen
annan ser. Ingenjören kontrollerar och
investerar i ny maskinteknik och utvecklar
nya processer som effektiviserar produktiviteten.

MASKINSNICKARE Ett arbete nära
träets strukturer med manuella och
datastyrda maskiner. Snickaren plockar
fram det där lilla extra för dörrar, fönster,
möbler och mycket annat. Ett hantverk
med en doft av trä.

MÖBELSNICKARE Möbelsnickaren
inreder Sverige och världen med sina
unika möbler i mindre serier eller
specialbeställda inredningar.

PRODUKTIONSTEKNIKER
 roduktionens vägvisare och problem
P
lösare, som ser till att kvalitetskraven nås,
upptäcker vad som behöver förbättras
och driver utvecklingen framåt.

PRODUKTUTVECKLARE

TAPETSERARE Ett yrke som ger g
 amla
möbler ett nytt liv, men som i ännu högre
grad skapar nya möbler. Hos de stora
svenska möbelföretagen sätter tapetseraren sin egen prägel och ger soffan, sängen eller stolen en särskild karaktär genom
att arbeta med olika tyger, material och
stoppning.
YTBEHANDLARE Ansvarig för den
 ista finishen genom lackning och målning
s
med hjälp av speciella sprutmaskiner eller
direkt med pensel.

En idéspruta med teknisk kompetens.
När kundernas behov f örändras
Andra yrken i branschen!
måste produkterna o
 ckså
Inom industrin finns det
utvecklas, då kommer
även plats för dem som
produktutvecklaren
TMF:s
på nya innovativa och
inte arbetar direkt med
Rekryteringsrapport
smarta lösningar som
produktionen, till
tas fram av Prognoscentret,
förändrar och f örenklar
exempel säljare, 
ett oberoende marknadsanalys
livet för många
designers, marknads
företag,
och
publiceras
en
gång
människor.
förare, ekonomer,
per år. Rapporten kan även
personalvetare
och en
laddas ned från tmf.se/rekrytering.
Läs mer om validering på
och annan vd.
sidorna 9 till 17.

Följande yrkes
roller kan i nuläget
valideras inom träoch möbelindustrin:

● CNC-operatör 
● Maskinsnickare
● Ytbehandlare
● Möbelsnickare
kan valideras som
specialsnickare medan
produktionstekniker 
är b
 eskrivet i en
kvalifikation.

VALIDERING: BALLINGSLÖV

90-ÅRINGEN
SOM VILL
VÄXA
En 90-åring som fortfarande vill växa och utvecklas?
Visst är det så. Köks- och badrumsinredaren Ballingslöv
har inga ålderskrämpor och letar hela tiden nya vägar att bli
större. Och kanske kan industrivalidering bli ett sätt att
säkra och tydliggöra framtidens kompetens.
TEXT STEFAN SKOGMARK FOTO LARS DAREBERG
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YTLIG KOMPETENS
Ronnie Treijner a
 rbetar
på ytbehandlingens
slipavdelning. Han kan
bli en av de p
 ersoner som
genomgår industrivalidering
om B
 allingslöv väljer att göra
ett pilotprojekt.
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Validering

B

allingslöv är både litet och stort.
finns större möjligheter att hantera kompetens
Själva samhället har bara ungefär
frågan på ett ännu mer proaktivt, långsiktigt och
300 invånare. Men företaget med
strukturerat sätt, säger Isabella Wärvik.
samma namn, som har huvudkon
– Vi tror till exempel att det finns mer att göra när
tor och produktion
det gäller att hitta samarbetsfor
på orten, har
mer mellan skolor, näringslivet och
numera cirka 500 anställda.
TMF. Där kan industrivalidering
– De senaste fem åren har vi
vara ett värdefullt verktyg, säger
vuxit med fler än hundra med
hon.
arbetare netto, de flesta av dem
i produktionen, säger Isabella
Närmar man sig Ballingslöv från
Wärvik, HR-chef på Ballingslöv AB.
öster ser man företagets logotyp
Efterfrågan på Ballingslövs köksstiga upp ur ett hav av vete. Den
och badrumsinredning ser också
800 meter långa byggnaden växer
ut att hålla i sig, därför är en av
i takt med produktionsökningen –
frågorna som man brottas med nu
snart är den ännu längre då bland
och inför framtiden hur man ska
annat monteringen ska få bättre
hitta rätt arbetskraft och tillräckligt
plats.
mycket.
– Man kan springa ett riktigt
Fokus har under senare år
800-meterslopp från ena änden
varit att kvickt få in fler ”händer
till den andra, säger Christer
YTSAMORDNING
och f ötter” genom en enkel och
Martinsson, internkommunika
Samuel Jönsson, samordnare
för ytbehandling på Ballings
effektiv rekryteringsprocess. Man
tör på Ballingslöv, som visar runt i
löv, är en av de medarbetare
har internutbildat nyanställda
lokalerna.
som kan komma att erbjudas
genom kompetenta medarbetare
Alldeles intill ligger Södra stam
industrivalidering.
som introducerar och lär upp sina
banan. Just nu är den en begrän
nya arbetskamrater. Men det sker
sande faktor för hur man kan bygga
alltid på bekostnad av vad ”läraren” annars skulle ha
ut, men den var en starkt bidragande orsak till att
bidragit med i produktionen.
tillverkningen ligger just här. 1860 var dragningen
– Nu har vi kommit till ett läge där vi ser att det
från Stockholm till Hässleholm klar, Ballingslöv

12
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STOPPTID
Ballingslöv
uppmuntrar
anställda att
vara aktiva om
det skulle uppstå
luckor i arbetet.
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PÅ TRAOMOBELFORUM.SE finns en film där
HR-chefen Isabella Wärvik utvecklar hur
Ballingslöv AB tänker kring rekrytering.

CNC-OPERATÖR
Jenny Hansson är
utbildad möbelsnickare
och arbetar på Ballingslöv som CNC-operatör i
maskinverkstaden.

Ballingslöv

Albin Svenssons
skapelse satte standard
för inredning
Albin Svensson: Disponenten som 1929
grundade företaget som AB B
 allingslövs
Träförädling. Det måttsystem med
flexibla moduler för kök som man utveck
lade kom att utgöra grunden för det som
sedermera skulle bli svensk standard.
Ballingslövsandan: En intim och familjär
känsla på företaget som man är stolt över
– och som medvetet vårdas.
Framtid: Siktet är inställt på s
 tora
investeringar för produktionen som
skapar förutsättning för fortsatt hållbar
tillväxt.

14
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 Nu har vi kommit till ett läge där vi ser
”
att det finns stora möjligheter att hantera
kompetensfrågan på ett ännu mer pro
aktivt, långsiktigt och strukturerat sätt.”
l igger ungefär två mil norr om
Hässleholm. Hela järnvägsbygget
ned till Malmö med utskeppnings
hamn mot kontinenten stod klart
1864. Ballingslöv fick dock sin sta
tion först i november 1871. När före
taget grundades 1929 var det en
stor fördel att kunna få gods från
underleverantörer direkt in på före
tagets egna stickspår och möjlig
heten att samma väg enkelt kunna
skicka vidare färdiga produkter
norrut till och via Stockholm och
söderut via Malmö och övriga värl
den. Tekniska uppdateringar av
banan omöjliggjorde senare ett eget

spår och Ballingslöv lade i stället
transporter på väg.
I dag, med ett aktivt hållbarhets

arbete, ser Ballingslöv möjligheter
att åter hitta en bra lösning för att
använda järnvägen för gods till och
från fabriken, men också som en
effektiv väg till att nå fler personer
med rätt kompetens.
– Vi har inga krav, eller ens önske
mål, att de som jobbar på företaget
ska bosätta sig i byn eller i närheten.
Vi letar inte heller aktivt efter arbets
kraft i Malmö, Lund, Köpenhamn
eller Växjö avseende produktions

 Vi är positiva till vad valideringen kan ge på sikt,
”
utifrån såväl ett rekryterings- som ett kompetensutvecklingsperspektiv.”
personal. Men visst, goda kommunikationer
öppnar för möjligheten att nå fler kompe
tenta personer, säger Isabella Wärvik.
Just nu är arbetslösheten låg, inte minst

bland personer som har erfarenhet av
liknande arbetsuppgifter som det finns
behov av på Ballingslöv. Men som det ser ut
nu kommer det industritekniska program
met på ett n
 ärliggande gymnasium i Häss
leholm att l äggas ned, det kommer hur som
helst inte att startas någon ny kurs under
utbildningsåret 2019/2020.
– Med gemensamma valideringar och
certifieringar hos skolor och arbetsplatser
skulle – åtminstone på papperet – vägen till
en anställning ligga öppen och företagets
internutbildningsinsats skulle bli mindre,
säger Isabella Wärvik.

Ballingslöv AB är öppna för att genom
ett pilotprojekt testa industrivalidering.
Ytbehandlingen skulle kunna vara ett bra
och avgränsat projekt där man vet att det
krävs särskild och hög kompetens.
– Vi är positiva till vad valideringen
kan ge Industrisverige och företagen på
sikt, utifrån såväl ett rekryterings- som ett
kompetensutvecklingsperspektiv. Men det
är också viktigt att se på kostnaderna. Ett
stort företag med flera hundra anställda
ger en mycket stor investering på kort tid
om samtliga ska valideras snabbt. Kring
det finns en del frågetecken, säger Isabella
Wärvik.
– Men efter semestrarna, framåt hösten,
kommer vi troligtvis att gå ut med ett
erbjudande om att frivilligt få genomgå
validering för ytbehandlare.

800 METER FABRIK
Ballingslöv AB sträcker sig
utmed Södra stambanan (nedan). Ovan: Isabella Wärvik visar
statistik från pdoduktionen.
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REKRYTERINGSVERKTYG
som stärker yrkesstoltheten

Valideringsmodeller som Industriteknisk Bas har på kort tid blivit
ett användbart verktyg i rekryteringsarbetet. ”Många medarbetare
får för första gången ett dokument som tydligt visar vad de kan”,
säger Henrik Smedmark, utbildningsansvarig på TMF.
Valideringen har även en påtaglig effekt när det
gäller yrkesstoltheten.
TEXT PETER WILLEBRAND

K

unskap omsätts i allt
högre takt, inte minst
har digitaliseringen
under de senaste
decennierna förändrat
många branschers
kunskapsbehov i grunden.
Samtidigt har många yrkesutbild
ningar kämpat med att hålla jämn takt
med de nya kompetensbehov som
uppstår.
– Stora industriföretag har ofta skapat
vägar till en egen kompetensförsörjning.
Till exempel är utbildningarna
vid yrkeshögskolorna på många

industriorter i praktiken skräddarsydda
efter företagens önskemål. De som
studerar är mer eller mindre garanterade
jobb, säger Henrik Smedmark.
För mindre och medelstora företag
på mindre orter har det dock inte varit
lika enkelt, trots att behoven varit minst
lika stora. Trä- och möbelindustrin sys
selsätter i dag cirka 40 000 personer och
nyrekryteringsbehovet beräknas uppgå
till flera tusen under de kommande åren.
Ett av huvudsyftena med validerings
modellerna, som nu lanseras på bred
front i många branscher, är att göra det
enklare för mindre företag att utvärdera

befintliga kunskapsnivåer och säkra både
företagets och medarbetarnas framtida
kompetensbehov.
Valideringen ger den enskilde medar

betaren ett kvitto på om kompetensen
håller yrkesrollens förväntade nivå, eller
om vissa delar behöver utvecklas. Bero
ende på hur många medarbetare som
valideras blir valideringen även ett slags
kunskapsinventering för företaget.
– Många medarbetare får också för
första gången ett dokument som tydligt
visar vad de kan eller behöver förbättra.
Och för de allra flesta är det en positiv

upplevelse som stärker yrkesstoltheten
och även kan fungera som ett slags cv,
säger Henrik Smedmark.
Han betonar att uppgifterna i testet ägs
helt av medarbetaren och att hanteringen
regleras via GDPR.
– Det är också viktigt att understryka
att valideringen inte ska påverka lönen,
lönesamtalet tillhör en helt annan pro
cess. Valideringen ska ske på ömsesidiga
villkor och både hjälpa medarbetare att
utvecklas och företag att utveckla sina
strategier för kompetensförsörjning.
Under arbetet med att ta fram valide

ringsmodeller och tester har Henrik
Smedmark mött många arbetsgivare
och medarbetare som är övertygade om
att just deras bransch kräver unika kun
skaper – och att ingen annan kan förstå
behovet.
– Men det har snarare visat sig vara
tvärtom, väldigt många frågor som kret
sar kring kompetens är gemensamma för
de flesta branscher.
Det handlar heller inte om att kasta
kunskaper överbord, understryker
Henrik Smedmark. Snabba föränd
ringar sätter i stället ljuset på hur viktiga
grundläggande kompetenser är, en för
utsättning för att steget till nya och mer
branschspecifika kunskaper.
– Forskning visar dessutom att grund
läggande baskunskaper står emot föränd
ringar bättre, medan färska specialist
kunskaper omsätts snabbare och förlorar
giltighet på kortare tid.
Testerna i basdelen lägger också stor
vikt vid just baskunskaper som är knutna
till produktionen, som till exempel mät
teknik, matematik och ritningsläsning.
– Vi har medvetet rensat bort sådant
som ”kan vara bra att kunna”, i stället
är det de rena baskunskaperna och
nödvändiga fakta som kan brytas ned i
mätbarhet som betonas. Vi mäter heller
inte mjuka värden som social kompetens,
även om det självklart också är en viktig
egenskap för kemin på en arbetsplats.
Yrkesdelen i TMF:s validerings

TMF:s valider
ingsmodeller
De branschinriktade valideringarna
görs efter Industriteknik BAS.
Maskinsnickare – säkrar
kompetensen att arbeta på ett
effektivt och säkert sätt med v
 anliga
snickerimaskiner.
CNC-operatör – s
 äkerställer
kompetensen för att på ett säkert
sätt använda CNC-maskiner
effektivt.
Ytbehandlare – säkerställer
rätt kompetens för manuell eller
maskinell ytbehandling.
Specialsnickare – visar att p
 ersonen
behärskar hela processen från
ritning till färdig produkt (håller på
att tas fram).

system omfattar CNC-operatörer,
maskinsnickare och ytbehandlare.
En fjärde kategori – specialsnickare –
håller på att tas fram.
– Valideringsmodellen ska revideras
med jämna mellanrum, nästa vända sker
om 3–4 år.
Utfallet av testerna som genomförts
i olika branscher visar att fyra av fem –
närmare 80 procent – klarar valideringen
vid första försöket.
– Ritningsläsning och hälsa & miljö
har visat sig vara det som många har svå
rast för. För den med invandrarbakgrund
ställer inte sällan engelskan till det, man
kanske har lärt sig de svenska begrep
pen men engelskan har inte kommit lika
naturligt, säger Henrik Smedmark.
Han uppmanar företag och
medarbetare som vill genomgå en
validering att vara öppna med vad man
hoppas uppnå och vilka förväntningarna
är. En rak kommunikation, inte minst
med facket, är mycket viktig för att
undvika missförstånd.

– Jag rekommenderar också att man
börjar i mindre skala och inte skickar
i väg hela företaget på en gång. En
förtrupp på 3–4 personer, som sedan
kan dela med sig av sina erfarenheter,
är en bra start. Det avdramatiserar hela
processen. För många kan det kännas lite
nervöst att utvärderas, oavsett hur bra
man än behärskar sitt jobb.
I dag finns tre testcenter i Sverige: Trä

centrum Nässjö, TTC – Tibro Training
Centre och T2 College i Skellefteå.
– Det får gärna bli fler. En stor för
del med att genomgå en validering och
bli godkänd är att man själv kan börja
validera andra som ännu inte genomgått
testerna.

Fakta Validering
Arbetsgivare och fack har gemensamt
utvecklat valideringssystem – med
en basdel och en yrkesdel – med stöd
av bland annat olika yrkesexpertis,
gymnasieutbildningar, yrkeshögskolor,
arbetsförmedlare etc –totalt ett
hundratal företag i olika branscher.
Syftet är att skapa ett enhetligt
nationellt system som mäter
kompetenser på ett likvärdigt sätt
och dels fungerar som ett slags
”körkort” för medarbetaren, dels
fungerar som underlag för företagets
strategiska kompetensförsörjning.
Testerna i b
 asdelen, I ndustriteknik
BAS, ärwebbaserade och består av tio
delmoment och tar runt tre timmar
att genomföra. Den branschspecifika
valideringen består av ytterligare sex
delmoment, varav en praktisk del vid
maskin, och tar ytterligare två timmar.
För TMF-medlemmar finns i dag
tre testcenter: Träcentrum Nässjö,
TTC – Tibro Training Centre och T2
College i Skellefteå. Kostnaden för en
validering ligger på runt 5 000 kronor
per anställd.
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FULL KOLL PÅ
MARKNADEN
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Utvecklas ni som ni borde för att avancera på marknaden eller är ni
på väg att bli omsprungna? I en föränderlig värld skiftar marknadens
behov snabbare än någonsin, företag behöver öka innovationstakten
men upplever sig ofta utlämnade till avancerade gissningar
utan bevis för sina svar. TEXT HELLO FUTURE/TMF FOTO EDSBYN SENAB

E

dsbyn Senab kände
behovet av nya processer
för att tackla den utma
ningen och gjorde det
med hjälp av designdri
ven innovationsmetodik.
Här delar de med sig av strategiska tips
om hur företag bör tänka.
Edsbyn Senab inreder kontorsmiljöer
världen över – en bransch som i hög
utsträckning påverkas av förändrade
kundbeteenden och framtida produkter
och tjänster.
Under 2018 inledde företaget ett
samarbete med den digitala transfor
mationsbyrån Hello Future för att
testa och etablera designdriven
innovationsmetodik. Parterna arbetade
i flera parallella processer och insatser
som gick ut på att hjälpa Edsbyn Senab
att möta utmaningen att kunna hitta,
testa och utvärdera idéer utan att alltför
mycket tid riskeras på utveckling.
Under resans gång gick de igenom
saker som konkretiserandet av idéer,
användartester och kvantifierat lärande
från kunder.
Johan Selberg är ansvarig för den
strategiska affärsutvecklingen inom
koncernen. Så här sammanfattar han
sina erfarenheter av företagets nya
innovationsprocess:
1) ”Löser produkten ett verkligt problem?”

Spendera inte för mycket resurser på
att utveckla produkter eller tjänster
utan att veta om efterfrågan uppfyller

ett behov. Huruvida det finns ett
faktiskt behov hos målgruppen eller
inte är essentiellt. Att hitta idéer är inte
nödvändigtvis det svåra – i stället ligger
utmaningen i att veta hur väl mottagen
en idé skulle bli av marknaden om den
realiserades.
– När jag omvärldsbevakar kan jag
hitta en förändring som skapar en
möjlighet för oss. Frågan är då: ”Är det
verkligen ett problem för kunden och
kan vårt förslag till lösning vara en lös
ning för kunden? Hur kan vi ta reda på
det så snart som möjligt?” För vi kan ju
lägga mycket tid och pengar bara för att
komma fram till att nej, vår produkt var
inte lösningen. Vi har då bara investerat
delar av en veckas tid på några personer
och så lägger vi ned det sen – eller så var
det intressant och då investerar vi lite
tid till. Med det sagt har vi ju inte gått
vidare med alla idéer, det beror ju på vad
kalkylen visar.
2) Användardata talar till ledningens
hjärtan

Många upplever att ledningsnivån är
den svåraste att nå fram på, eftersom
ledningsgruppen har tuffa ekonomiska
krav och ett tydligt uppdrag i sikte. Siffror
och kvantifierbara underlag som tydligt
motiverar insatser och investeringar
väger tungt.
– För att initialt få med sig kollegorna
och bolagets ledning i det designdrivna
angreppssättet handlade mycket om att
hantera förväntningar på vad utveckling
av en liten testbar produkt (en så kallad

Digital
transformation
Världen genomgår en digital
revolution, vilket innebär att
företag, kunder och saker
kopplas samman i allt snabbare
takt. TMF samarbetar med den
digitala transformationsbyrån
Hello Future för att kunna
erbjuda stöd till våra medlemmar
i arbetet med att digitalisera sina
verksamheter.
På webbsidan tmf.se/digitaltransformation hittar du
löpande information om digitalisering och digital transformation samt erbjudanden om
kompetenshöjande webinars och
workshops.

MVP – minimum viable product) är. "Nu
gör vi en innovationssprint, vi har en
hypotes om vad som kommer ut, men vi
vet inte." Ledningen gillar att det blir data
av användartesterna. Det är någon som
faktiskt säger "det här upplever vi, det
här var bra, det här var dåligt", i stället för
att vi inom bolaget ska gå på känsla.
3) Minimera onödig tid och resurser
genom användartester

En avgörande del när det gäller den nya
innovationsmetodiken för att få företaget
att använda resurser och kvalitativa
insatser på bästa sätt.
AUGUSTI 2019 TRÄ&MÖBELFORUM
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Genom att testa
idéer i små grupper
får Edsbyn Senab
objektiva data på hur
tankarna funkar.

– I ett projekt hade vi en idé som var
jättespännande och hade bekräftat att
den möter ett behov på marknaden. Men
då hamnade vi i det som är extra intres
sant i mina ögon: Hur ska vi räkna på det
här då? Och så klurade vi och räknade lite
och såg att idén nog inte var tillräckligt
bra jämfört med insatsen och att vi fick
välja något annat i stället. Men vi vet att
idén håller. Vi har bara inte lyckats lösa
hur vi ska skala upp den. Kan vi lösa hur
vi får upp volymen är idén aktuell igen.
Johan Selberg vittnar om hur väl
designmetodiken lämpat sig för att för
enkla i just dessa utvecklingssituationer.
I stället för att fastna i en loop där idén
fortsätter att utvecklas och äter upp
alldeles för mycket resurser innan den
kan möta verkligheten valde Johan att
utmana sina medarbetare att prototypa
och testa.
– Jag säger till personen som kommer
med idén att hen aldrig kommer att få så
mycket tid att utveckla den. ”Ja men jag
vill göra det här bra!” kan jag få höra då.
Visst, jag vill också att det ska bli bra, men
att lägga så mycket tid i det här skedet, det
fungerar inte. Så hur kan vi göra så lite vi
kan för att testa idén på några personer, för
att få ett verkligt utfall i syfte att se om det
faktiskt verkar vara en bra grej? Sedan tes
tade vi den på fem personer och fick reda
på att den verkar så bra som vi trodde.
20
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I det här läget finns plötsligt
Det vi gjort med Hello Future
mer än en subjektiv känsla av
hjälper mig i många andra
att en produkt kan bli något bra.
utvecklingsdelar som jag
Det finns data. Och då händer
sitter med. Vi kanske är för
något, säger Johan.
långsamma ibland i alla fall men
Johan
– Nu kommer den att kunna
för mig är det viktigaste att det
Selberg
prioriteras före en annan idé
alltid finns en framåtkraft, att vi
som kanske inte har fem användarupp
alltid tar saken vidare till att utforska
levelser som bekräftar vad man trodde.
mer, svara på fler frågor, testa i liten
skala.
Johan Selberg är övertygad om att den
– Jag tänker inte falla tillbaka till
nya designmetodiken är hos Edsbyn
gamla arbetssätt, fortsätter han. Jag
Senab för att stanna och att den landat väl
vill förfina och jobba mer med det
hos medarbetarna.
här och skulle vilja att det spreds till
– Jag tycker att det har varit en jättebra
andra delar av bolaget där det kan vara
erfarenhet och ett jättebra angreppssätt.
applicerbart.

Lyssna på Johan Selberg på
Digitala Produktionsdagen!
Vill du höra mer om Edsbyn Senabs erfarenheter när det gäller den nya
innovationsmetodiken? Den 25 september på Träcentrum i Nässjö talar
Johan Selberg, chef för strategisk affärsutveckling på Edsbyn Senab AB,
under rubriken ”Innovationssprinten förde oss framåt”. I år arrangeras Digital
Produktionsdag i samverkan med Hello Future, Träcentrum i Nässjö och
Tillväxtverket (Automation Region, Robotlyftet och Automation Expo).
Moderatorer: Sandra Furtenbach och Martina Hallgren, TMF
Läs mer på tmf.se/produktionsdag2019.
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Upplev
Trädagars!
Landets starkaste leverantörer
öppnar portarna under tre
späckade mässdagar. På fyra
orter inom fyra mil erbjuds
ett heltäckande utbud av
maskiner och helhetslösningar.
Här diskuteras innovationer
och framtidens effektivaste
produktionslösningar, och
här knyts nya kontakter och
samarbeten.
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Vuxen rekrytering
breddar företaget
Rekrytering är ett återkommande tema i dessa
spalter, oftast, med rätta, ur ett problemperspektiv.
Branscherna har, tillsammans med övrig industri,
förvånansvärt svårt att rekrytera medarbetare på
alla nivåer trots goda villkor, utmanande arbetsupp
gifter samt ordning och reda. När det gäller trä- och
möbelindustrin är detta extra förvånande, dels med
tanke på material men också när det gäller vilka pro
dukter som våra medlemsföretag producerar. På
våra medlemmars kontor och i deras fabriker desig
nas och produceras vackra saker, oavsett om det är
hus, möbler, golv eller kök. Produkter som så gott
som alla dessutom har en positiv relation till. Det är
ingenjörskonst och design i en vacker kombination.
Att man dessutom i stor utsträckning får arbeta med
ett material som bär med sig lösningen på många
av samtidens utmaningar gör självfallet inte saken
sämre.
Jag tror att svaret på framtidens rekrytering ligger
i ett delvis annat förhållningssätt. Vi måste naturligt
vis alltid arbeta med utbildningsanordnare på alla
nivåer för att säkerställa att det utbildas människor
med en framtid hos företagen, som även har rätt
kompetens. Något som definitivt kommer att öka i
betydelse i framtiden är validering, som innebär att
en persons kunskaper och kompetenser kartläggs
och bedöms på ett strukturerat sätt, för studier eller
arbete, oavsett hur, var eller när de förvärvats. Vali
dering kan användas för att anpassa eller förkorta en
utbildning, eller inför en utbildning om den sökande
saknar betyg i de kurser som krävs. Det finns många
människor från olika miljöer och bakgrunder som
kan göra stor nytta i arbetslivet även om de formella
kompetenserna saknas. Här handlar det vanligtvis
om gruppen vuxna som jag tror kommer att spela en
mycket större roll i framtidens rekrytering, inte bara
genom validering utan även genom Yrkesvux och
liknande. De av våra företag som redan i dag rekryte
rar den här vägen är ofta mycket nöjda, och man får
tillgång till mogna medarbetare med bred kompetens
som har ungdomsårens sökande bakom
sig. I takt med att yrkeslivet dessutom
kommer att behöva bli längre kommer allt
fler att bli yrkesbytare. Att samla olika
kompetenser från ett helt yrkesliv är
jag övertygad om kommer att bli en
konkurrensfördel för de företag som
förmår dra nytta av detta.

David Johnsson
Vd, TMF
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Digitala produktionsdagen
25 september:

Inspireras av exempel från
kollegor i branschen!
Du som är anställd på ett
av våra medlemsföretag
kanske har funderat på det
här med digital transforma
tion och automation? Hur
skapar man egentligen
en smart industri och hur
jobbar man på bästa sätt
med innovationer?

a utomationsföretag visar upp
sina smarta produkter och
tjänster.
Sandra Furtenbach och
Martina Hallgren från Bransch
utveckling TMF modererar.

Digitala Produktionsdagen
– i samverkan med Hello
Future, Trädagars, Träcentrum
och Tillväxtverket (Automation
Region, Robotlyftet och
Automation Expo) – tar upp
dessa ämnen under en intensiv
dag, den 25 september, på
Träcentrum i Nässjö.
Förutom spännande
programpunkter har du
möjlighet att se utställningen
Automation Expo där ett antal

oss framåt. Johan Selberg,
Software Solutions Manager,
Edsbyn Senab AB (se även
under Strategiskt, sid. 19)
● Därför har vi automatiserat.
Per Hammar, vd NordDesign
Kök
● Balanserad automation –
effektiv & flexibel produktion.
Thomas Elvin, vd ITAB Shop
Concept.

Några intressanta
föreläsningar:
● Innovationssprinten förde

Läs mer på tmf.se/
produktionsdag2019

TMF-EVENEMANG
PÅ GÅNG

1

Utbildning – arbetsmiljö,
arbetsrätt & kollektivavtal,
24–26 september

2

Digital Produktionsdag,
Nässjö
25 september

”Medlemsföretagens fulla potential nås bäst när
beslutsfattare vid myndigheter och i politiken får
insikt i hur regleringar påverkar vår bransch”

Träbyggnads
industrin leder
vägen till framtidens
träbyggande
Den 3 juli tog statsminister S
 tefan
Löfven emot ”Roadmap för i ndustriellt
byggande”, industrins färdplan för hur
den träbyggande industrin kan bidra
till samhällsutvecklingen genom ett
ekologiskt och socialt hållbart bostadsbyggande. Planen överlämnades
i samband med statsministerns besök
vid Stora Ensos sågverk i Gruvön, en
del i den sommarturné som för statsministerns del ersatte Almedalen för
tredje året i rad.
Färdplanen överlämnades av
Per Lynell, Sverigechef Stora Enso,
David Johnsson vd TMF, S
 usanne
Rudenstam, kanslichef Sveriges
Träbyggnadskansli, samt Per-Olof
Sjöö, förbundsordförande GS-facket.
– Detta är ett nytt sätt att b
 ygga
som svarar på vår samtids största
frågor: klimatfrågan, jobb i glesbygd
och löser bostadsbristen, säger David
Johnsson, vd på TMF.

FOTO: TMF

 åverkansarbetet och omvärldsbe
p
vakning, så att våra medlemsföretag
får största möjliga gehör i sina frågor.
TMF:s medlemmar gör ett fantastiskt
arbete och har stor potential. För att
medlemsföretagen ska kunna nå sin
fulla potential krävs att beslutsfattare
på myndigheter och i politiken har för
ståelse för hur r egleringar påverkar vår
bransch, och det är där jag kommer in.

Vilket näringspolitiskt område
är mest utmanande för trä- och
möbelindustrin just nu?

Gustaf Fritz är 25 år, kommer från
Eslöv i Skåne och är utbildad stats
vetare. Han har tidigare arbetat för
Centerpartiets ungdomsförbund och
Centerpartiet.

Vad gör en näringspolitisk expert på
TMF?

– Jag kommer att fokusera på

Vad ser du mest fram emot?

– Att jobba med kunniga och duk
tiga människor. Jag tycker också att det
ska bli spännande att jobba med dessa
frågor under en historisk tid. Då vi står
inför en bostadskris är trä- och möbel
branschen extra viktig. Det ska bli kul
att då förhoppningsvis vara med att lösa
ett sådant stort samhällsproblem.

Nätverksgrupp för
specialinredningsföretag
Efter möten, intervjuer och enkäter finns nu ett bra underlag för att dra i gång ett 
nätverk för specialinredningsföretag som är medlemmar i TMF. Därför bjuds special
inredningsföretag in till ett möte där vi tillsammans s
 kapar det nätverk ni är ute efter.
Hur ofta ska vi ses? Vad ska vi ha för ämnen? Styrgrupp? Endast ett vd-nätverk? För
vilka roller? Är f öretag med samarbetsavtal med TMF v
 älkomna? Vilka riktlinjer ska vi
sätta upp?
Välkommen att vara med och påverka en viktig branschgrupp!

Anmälan: För att delta i uppstartsmötet – kontakta Sandra Furtenbach, TMF.
Datum & plats: 19 september kl 10.00, i Stockholm.

FOTO: JULIUS PETZÄLL MEDONCA

Sedan den 17 juni har TMF en
näringspolitisk expert, Gustaf Fritz.
Han kommer att jobba med påverkansarbete och omvärldsbevakning
inom några av TMF:s viktiga
branschområden, med stort fokus
på bostadspolitik – ett ökat och
varierat byggande – samt hållbar
utveckling.

– Bostadspolitiken har under en lång
tid varit eftersatt inom politiken samti
digt som nya regleringar har bidragit till
en ineffektiv marknad. Politikerna har
börjat vakna och det kommer förhopp
ningsvis att hända mycket på området
under mandatperioden. Det är då extra
viktigt att bevaka och ha dialog med
beslutfattare så att onödiga hinder inom
branschen tas bort och så att nya inte
tillkommer.

3

Avtalskonferenser, se
TMF:s kalender
september/oktober

Insikt
NYTT OCH NYTTIGT FRÅN TMF
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ten har växlat ned globalt. En
lönebildning som utvecklas i
takt med produktiviteten ökar
konkurrenskraften.

● Sverige har Europas högsta

Inför Avtal 2020:
Arbetsgivarna har satt sina mål
Arbetsgivarna har satt
sina mål inför avtals
rörelsen 2020. Fokus
kommer att ligga på löne
nivåer, flexibilitet samt
långsiktighet som värnar
konkurrenskraften.

Om några månader tar
arbetsgivarna inom industrin
emot yrkanden från de fackli
gaparterna och ger samtidigt
sina motyrkanden till facken.

Det blir startskottet för
avtalsförhandlingar under
2020 som totalt berör 2,8 mil
joner anställda i 500 avtal i
samtliga samhällssektorer.
De samverkansmål som
Svenskt Näringslivs verk
samhetsstyrelse beslutat är
följande.
● Löneökningstakten ska
växlas ned från nuvarande
nivå. Produktivitetstillväx-

ingångslöner. Det leder till att
jobb utan krav på förkunskaper
minskar och skapar högre trösklar in på arbetsmarknaden för
exempelvis ungdomar och personer med kort utbildning och
bristande erfarenhet.Ingångslönerna ska vara på en nivå så
att arbetsmarknaden breddas
och trösklarna till arbete sänks.
Samtidigt har vi genom den stora
migrationen större behov än
någonsin av att bredda arbetsmarknaden så att även de med
kort utbildning kan få arbete.

● Möjligheterna för företags- och medarbetarnära
lönebildning ska öka. Sverige
har den mest sammanpressade lönestrukturen i OECD vilket i kombination med ett högt
skattetryck hindrar företagen
att använda löner som ett styr-

medel för att behålla och motivera medarbetare och utveckla
företaget. Fördelningen av
löneökningarna inom ramen
för siffersatta avtal ska göras
av företaget. Inte genom individgarantier, generella lönehöjningar och stupstockar.

● Svenska företag håller sig
väl framme på den globala arenan. Samtidigt är allt fler branscher utsatta för direkt konkurrens, som kräver att företagen
snabbt kan anpassa sig efter
svängningarna. Behovet av förbättrad anpassningsförmåga
ärgemensamt för alla medlemmar i Svenskt Näringsliv. Därför
vill de privata arbetsgivarna
utveckla de centrala avtalen vad gäller möjligheter till
varierad arbetstidsförläggning och ökat utrymme för
övertid, visstidsanställningar
samt inhyrning.
OBS! Se TMF:s kalender
angående Avtalskonferenser i höst.

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

Har den anställde
rätt att behålla en
gammal, högre lön
vid omplacering?
FRÅGA: Vi har en
tjänsteman som har
blivit omplacerad till en annan
tjänst/befattning med en
lägre lön i samband med en
arbetsbrist. Den anställde
kräver nu att få behålla den
gamla, högre lönen under en
period motsvarande uppsägningstiden enligt kollektiv
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avtalet. Har han verkligen rätt
till det?
SVAR: Inledningsvis kan
konstateras att lagen om
anställningsskydd i detta
sammanhang inte utgör
något skydd för b
 efattningen
eller anställningsvillkoren,
utan syftar till att skydda en
fortsatt anställning. I samband med en arbetsbristsitu
ation är du som a
 rbetsgivare
skyldig att göra en omplace
ringsutredning. Detta krav

är kopplat till att en
uppsägning enligt lagen om
anställningsskydd måste vara
sakligt grundad och att s
 aklig
grund inte föreligger om det
är s
 käligt att arbetsgivaren
omplacerar arbetstagaren.
Medarbetaren som får ett
omplaceringserbjudande
i denna situation, vilket då
måste vara skäligt, har då
att ta ställning till om han
accepterar detta eller inte.
Om han inte accepterar
erbjudandet riskerar

DANIEL PETERSON,
FÖRHANDLARE, TMF

han att bli uppsagd pga.
arbetsbrist. Men om han
accepterar erbjudandet
om den nya befattningen
och de nya anställnings
villkoren så omregleras
anställningsvillkoren från
och med den överenskomna
tidpunkten. Lagens regler
om uppsägning och
uppsägningstider blir då
inte tillämpliga i er situation
då personen under dessa
förutsättningar inte kan
anses vara uppsagd.

Ny avgiftsmodell för
våra samarbetsavtal

TMF kan - enligt särskilda avtal - samverka med företag som levererar varor
och/eller tjänster till aktiva medlemmar. Nu är avgiftsmodellen uppdaterad
ochdessutom utökas erbjudandet. Läs mer på tmf.se/samarbetsavtal.
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Träindustrin satsar
långsiktigt
på Trä & Teknik

Ett långsiktigt partneravtal
har tecknats mellan Trä & Teknik
och branschorganisationerna
Trä- och Möbelföretagen (TMF),
Svenskt Trä, STTF och Sawtec.
Avtalet omfattar mässorna
2020, 2022 och 2024. Dessutom
blir statliga f orskningsinstitutet
RISE innovationspartner för
nästa års mässa.

Almedalen 2019:
Träffpunkt TMF för femte året i rad
Agenda 2030, export, kompetensförsörjning samt ett ökat och varierat byggande. För femte sommaren i rad

Läs mer och se filmklipp från
våra dagar i Visby på
tmf.se/Almedalen2019.
FOTO: TMF

satsade TMF på Träffpunkt TMF under
Almedalsveckan, en mötesplats där vi får
tillfälle att prata med politiker, beslutsfat
tare och opinionsbildare om branschens
mest angelägna frågor.
Träffpunkt TMF genomfördes i
möbelföretaget G.A.D:s butik under tre
förmiddagar, 1–3 juli.
– Med vår mötesplats skapar vi relatio
ner som är enormt värdefulla i vårt lång
siktiga, näringspolitiska arbete, säger
TMF:s vd David Johnsson. Det är ett fram
gångsrikt koncept som vi framgångsrikt
kört i flera år nu. Däremot har vi – i likhet
med övriga organisationer inom Svenskt
Näringsliv – dragit ner på egna aktiviteter i
Almedalen.
Utöver Träffpunkt TMF deltog
TMF:s David Johnsson (vd), Gustaf
Edgren (bostadspolitisk expert) och
Anders Rosenkilde (teknisk chef )
i seminariepaneler under veckan.

Det David Johnsson medverkade i –
”Bostadsbyggande i det långa perspektivet”
– präglades av samsyn mellan parterna där
Henrik Tvarnö, ordförande i Vetlandas
kommunstyrelse, lanserade Vetlandainitiativet, ett bostadspoliskt samarbete
med tänkt startdatum i höst.
Några av de medlemsföretag som fanns
på plats under veckan var BoKlok, Dala
Ledstång, Derome, Götenehus, Kinnarps,
Obos och Modexa.

– Samarbetet stärker inte bara vår
mötesplats utan hela träindustrin,
säger Martin Claeson, a
 ffärsansvarig
för Trä & Teknik. Planeringen är i full
gång inför nästa Trä & Teknik, som äger
rum 8–11 september 2020 på Svenska
Mässan i Göteborg. Under ledordet
Tillsammans för en hållbar framtid
i trä bygger mässan vidare på de
senaste årens framgångsrika satsning
på en nordisk mötesplats med brett
spektrum, för alla som arbetar med
eller använder trä. Ett ytterligare fokus
under 2020 blir hållbar utveckling.
– Vi på TMF ser det nya partneravtalet med Trä & Teknik som en i nvestering
i framtiden. Vi tror på l ångsiktighet i
våra engagemang och relationer. Det
koncept vi nu tagit fram gynnar alla
parter: det visar ambitionerna och
kraften i träindustrin och ger ett fantastiskt marknadsföringstillfälle för
branschen, säger David Johnsson, vd
på TMF.
Att branschorganisationerna
Svenskt Trä, TMF, Svenskt T
 rätekniskt
Forum och Sawtec är partners i
satsningen – som alltså även omfattar
mässorna 2022 och 2024 – ska märkas
på många sätt, både i montrarna och
på de olika scenerna.

Profilen

Full fart framåt!
Efter 29 år som vd på Offecct har Kurt Tingdal
bytt roll inom företaget. Numera får konsult
uppdragen samsas med hans stora bilintresse,
som stavas racing och sportbilar.
TEXT EMMA D MARKOVIC FOTO OFFECCT

K

urt Tingdal startade design
företaget Offecct AB tillsammans
med Anders Englund 1990.
Men efter tre decennier som vd
bestämde han sig för att det var
dags för något nytt. I dag arbetar
han som konsult och en stor del
av hans fritid läggs på racing.
– Jag är delägare i LL Motorsport i Tyresö sedan
ett år tillbaka. Det är ett racingstall som tävlar på
elitnivå i Europa med föraren Linus Lundqvist.
Linus är regerande mästare i det brittiska Formel
3-mästerskapet och tävlar just nu bland annat i
Euro Formula, säger Kurt Tingdal.

Hans hjärta klappar lite extra för bilar med
karaktär och i garaget finns en Indigo 3000 som
han gärna tar en tur i. En unik bil som b
 yggdes i
endast 43 exemplar i värmländska Arvika.
– Det är en bil med underbar känsla och en
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KURT TINGDAL
GÖR: G
 rundare
och tidigare
huvudägare av
Offecct AB. I dag
ägs företaget av
Flokk AS och har 80
anställda i Tibro.
BOR: I Tibro, Västra
Götalands län, och
på sommaren på
västkusten.
FAMILJ: Hustrun
Katarina, fyra
vuxna barn och
barnbarn.

f antastisk svensk designhistorik, förklarar Kurt
Tingdal.
Att kliva av vd-posten har gett en större frihet
i kalendern men trots det är Kurt Tingdal sällan
sysslolös. Förutom det brinnande bilintresset har
han flera fastigheter som behöver tillsyn och en
växande familj med barnbarn som han gärna till
bringar tid med.
– Jag kände förra året att nu är det rätt tajming
för mig, och kanske också för företaget, att få en
ny utmaning. Numera har jag valt att arbeta med
rådgivning, affärsutveckling samt aktivt styrelse
arbete i några företag. Det är oerhört roligt att få
dela med sig av lärdomar som jag byggt upp under
så många år, säger Kurt Tingdal.
Han har alltid tyckt om affärer mellan männi
skor och trivts med att vara till stöd och hjälp
för andra. Därmed blev den nya rollen väldigt
passande och i dag arbetar han runt två dagar
i veckan med affärsutveckling för Offecct.
Resterande tid lägger han på några andra företag
och deras affärs- och konceptutveckling.
– Det är spännande att få vara med lite i
utkanten av verksamheter som jag tror på och som
vill samarbeta med mig. Jag har fått mycket stöd
genom åren och bidrar gärna med de kunskaper
jag har, avslutar Kurt Tingdal.

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

Service som gör skillnad
nu och på lång sikt
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

