FÖR DIG SOM VILL UTVECKLAS

NR 1 • FEBRUARI 2021 • MÖBLER, INREDNING OCH DESIGN

PERSPEKTIV

SÅ PÅVERKAR BREXIT
HANDELN I EUROPA
SIDAN 12

PROFILERNA

UNGA WIGELLS FÖR
TRADITIONEN VIDARE
SIDAN 32

MEDLEMSNYTTA

NU KAN DU FÅ
JURIDISKT STÖD I
ARBETSMILJÖRÄTT
SIDAN 29

GRÄNSLÖS DESIGN
JORDEN RUNT

FORM FÖR
HELA VÄRLDEN
Håkan Nilssons David design har klarat av exportresan
SIDAN 16

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 108 10 |

info@eventus.se | www.eventus.se

Eventus monitorskåp

Eventus skrivarkapslingar

Eventus datorkapslingar

innehåll nummer 1 • 2021

Hej!

Trä & Möbelforum är TMF:s
medlemstidning
värde till dig som
öra
där vi vill tillf
bidra med
medlem genom att
ation.
pir
ins
h
oc
yg
rkt
ve
vi ska
Vad tycker du att
redaktionen
skriva om? Mejla
och berätta!
tomf@tmf.se

Trä & Möbelforum ges ut av
TMF – en del av Arbio AB
tel: 08-762 72 50
Storgatan 19, 102 04 Stockholm
Ansvarig utgivare:
David Johnsson
david.johnsson@tmf.se
Projektledare:
Cecilia Uhler (CU)
cecilia.uhler@tmf.se
Produktion:
Lovstrom Content AB
Redaktör:
Peder Edvinsson
tel: 070-209 24 49
peder.edvinsson@lovstromcontent.se
AD: Louise Bååth
Adressregister: Ingela Hult
tel: 08-762 72 47
ingela.hult@arbio.se
Annons: Lime AB
tel: 040-40 86 80
Tryck: Trydells Tryckeri
Omslagsfoto:
Lars Dareberg

12 Perspektiv: Brexit

Ett nytt handelsavtal mellan EU och
Storbritannien innebär stora förändringar för
svenska exportföretag. Vi har rett ut hur man
bäst förbereder sig för framtiden.
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Internationellt premiummärke i flera decennier
– här får vi vd:n Håkan Nilssons syn på hur man
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23 Strategiskt Business
Sweden och TMF i nytt
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har tagit över Sveriges äldsta
pinnstolsföretag. Nu ska nya
idéer få ta plats, samtidigt
som arvet förvaltas.

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.
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Morgondagens
exporthjälte?

S

verige har en proportionellt sett
stor industrisektor med hög andel
export vilket länge varit, och är, helt
avgörande för det svenska välstån
det. Vi exporterar sammanlagt varor och tjäns
ter som motsvarar 47 procent av BNP. Under
2019 uppgick Sveriges totala varu- och tjänste
export till svindlande 2 361 miljarder kronor.
Detta är dessutom i ökande. Bland TMF:s
medlemsföretag ser det mycket olika ut. Den
svenska möbelindustrin exporterar ungefär 70
procent av det som produceras. Det är impo
nerande siffror och få andra näringsgrenar kan
uppvisa liknande tal. Den helt avgörande voly
men är möbler för offentlig miljö. För övriga
branscher bland TMF:s medlemmar är export
andelen lägre, i vissa fall helt försumbar. Detta
har olika förklaringar, men eftersom många
medlemsföretag är verksamma i byggsektorn
är naturligtvis de omfattande nationella regel
verken kring byggande en hämmande faktor.

Allt fler svenska företag verkar numera på

David
Johnsson
Vd, TMF
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Nyhet Svensk Husproduktion har

förvärvat Trivselhus och därmed
bildas Sveriges näst största småhuskoncern med 1,5 miljarder i
omsättning och 350 medarbetare.

Affären offentliggjordes den 18
december och innebär att Bromölla
företaget förvärvar Trivselhus AB
från Södra. Om konkurrensmyn
digheterna godkänner övertagande
beräknas det ske den 1 mars 2021.
Svensk Husproduktion tillverkar
och säljer småhus under varumärket
LB-Hus, och ingår i Profuragruppen.
Förvärvet av Trivselhus AB, med de
båda varumärkena Trivselhus och
Movehome, innebär att koncernens
försäljning mer än fördubblas.

– Vi får tre starka varumärken med
olika positionering på marknaden,
säger Stefan Holmberg, vd för Svensk
Husproduktion.
Han blir nu koncernchef och inled
ningsvis är han också tillförordnad vd
på Trivselhus.
– Vi är övertygade om att för
säljningen är bra för båda parter.
Det finns goda förutsättningar att
vidareutveckla verksamheten, säger
Peter Karlsson, styrelseordförande i
Trivselhus.
Tillverkningen kommer fortsätt
ningsvis att ske i både Bromölla och
Landsbro. Även försäljningen kom
mer i fortsättningen att skötas av
separata säljkårer.

Ateljén i Södersvik
- vinnare av Trähuspriset 2020
Nyhet På Träprisgalan 2020 den
2 december offentliggjordes v innaren
av Träpriset 2020. Årets pris går till
Ateljén i Södersvik – en a teljébyggnad
som arkitekterna Anders Johansson
och Anja Thedenius ritat åt sig själva
på Rådmansö utanför Norrtälje.
Vinnaren hyllades av över tusen
personer när galan sändes live från
Berns i Stockholm.
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en internationell marknad. Det finns förstås
ingen anledning varför framgångsrika svenska
företag inte också skulle kunna bli framgångs
rika på exportmarknaden. Svensk industri är
i absolut världsklass ifråga om produktivitet
och digitalisering. Vi befinner oss dessutom i
vinnarhålet när det gäller hållbarhetsfrågor.
Självklart finns det utmaningar, men möjlig
heterna är stora. Exporten gör oss även bättre
på hemmamarknaden.
I nuläget är dessutom 92 procent av möbel
exporten inomeuropeisk, vilket betyder att
några av världen största marknader är helt
blanka kort. Snacka om potential. Vi vet att det
finns ett sug efter skandinavisk design i stora
delar av världen. Kan dessutom övriga TMFbranscher inspireras och hänga på saknas
egentligen begränsningar.
I detta nummer har vi port
rätterat några av Sveriges
exporthjältar under pakete
ringen Gränslös design.
Läs och inspireras.
Kanske är du morgon
dagens förebild?

Svensk Husproduktion förvärvar Trivselhus
– bildar betydande småhuskoncern
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Skellefteå utsedd till
Årets Trästad 2020
Nyhet Det är Nordisk Träteknik, NTT, i samarbete med
Södra, som delar ut pris till
en modig och kreativ t rästad.
Det är andra året som priset
delas ut. Förra året gick p
 riset
till Växjö, då i samarbete
mellan Nordisk Träteknik och
Stora Enso.

Nyhet Derome och Varbergshus tilldelas

i år den åtråvärda utmärkelsen husbranschens bästa nollfelsaktör. Det tillkännagavs under Gar-Bo-dagen den 3 december.

Årets nollfelsaktör premierar det husföre
tag som under året haft flest hus som slutbe
siktigats utan anmärkningar, så kallade noll
felshus. Ett ständigt fokus på förbättringar och
kvalitet är några av byggstenarna som ligger
till grund för vinsten.
– Vi är glada och stolta över att vara årets
bästa nollfelsaktör. Det är ett kvitto på ett
fantastiskt engagemang från alla våra med
arbetare och entreprenörer och på att vi har
fokus på kvalitet i hela byggprocessen. Men
att vi har vunnit betyder inte att vi slår oss till
ro. Det ligger i vårt DNA att ständigt förenkla
och förbättra, säger Peter Mossbrant, vd på
Derome Hus, i en presskommentar.
Motiveringen till utmärkelsen lyder:

ägda träindustri med verksamhet inom kedjan
från skog till färdigt hus.
– Att bygga starka relationer och jobba nära
våra entreprenörer och samarbetspartners är
avgörande för att säkerställa en hög kvalitet
och ett ökat lärande. Vårt fokus på att leverera
nollfelsbesiktningar gynnar alla som är invol
verade i husbygget och inte minst våra slut
kunder säger Lars Persson, divisionschef på
Varbergshus.

Nobia och facket
överens om omställning för medarbetare
i Tidaholm
Nyhet Måndagen den 20
december blev det definitivt
klart att Nobia flyttar sin köksfabrik från Tidaholm till Jönköping 2024. Nobia och de berörda fackliga organisationerna har avslutat MBL-förhandlingarna om planen att bygga
en ny fabrik i Jönköping och är
överens om ett omställningsprogram som ska s
 äkerställa
framtida sysselsättning för
samtliga medarbetare på
fabriken i Tidaholm.

Det råder även dubbel glädje inom Derome

eftersom utmärkelsen delas av Derome
Bostad och Varbergshus och därmed skapar
möjligheter till kunskapsutbyte.
– Vi är olika bolag och varumärken, men
jobbar tätt ihop, berättar Örjan Jonsson, divi
sionschef inom Derome Bostad. Vi har en pre
stigelös och nyfiken kultur – också med visst
inslag av tävlingsinstinkt – och det bidrar till
att vi delar kunskap och erfarenheter.
Utmärkelsen årets nollfelsaktör är en del av
ett årligt event där försäkrings- och tjänste
företaget Gar-Bo uppmärksammar initiativ
i branschen som bidrar till en bättre kvalitet
inom byggbranschen.
Andra initiativ som uppmärksammades vid
Gar-Bo-dagen var bland annat Rättvist byg
gande, ett initiativ där fem kommunala fast
ighetsbolag i Stockholms stad arbetar för att
säkra en sund marknad på schysta villkor.

FOTO: NOBIA

”Årets nollfelsaktör har genom ett mycket
målmedvetet, konsekvent och systematiskt
kvalitetsarbete arbetat för att leverera hus
med noll fel vid slutbesiktning. Genom att
skapa ett tydligt lärande och därmed förbätt
ringsarbete i organisationen har de lyckats
med att leverera en nollfelsprodukt till sina
kunder. Företaget har stort fokus på kvalitets
frågor genom hela byggprocessen.”
Derome Bostad och Varbergshus ingår båda
i Deromekoncernen, Sveriges största familje

FOTO: WHITE ARKITEKTER

Derome och Varbergshus vinner husbranschens
pris som årets bästa nollfelsaktör

Sara Kulturhus
i Skellefteå

Jon Sintorn, vd.
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Erfaren dansk köksprofil köper Smedstorp Snickeri
Nyhet Smedstorp Snickeri AB förvärvas av

Sören Overgaard, en erfaren köksprofil från
Danmark. Hans ambition är att föra snickeriets arv av kvalitet och skånskt hantverk
vidare genom tillväxt och utveckling.

– Jag tar över ett välskött och stabilt snick
eri med lojala och kompetenta medarbetare,
säger Sören Overgaard i en presskommentar.
Det ger oss en fantastisk plattform för vidare
utveckling av varumärket Smedstorp Kök.
Luigi Bellan, tidigare vd och ägare, belöna
des med Sparbanken Syds tillväxtpris sedan
han tog över och moderniserade Smedstorp
Snickeri för drygt 20 år sedan.
– Sören Overgaard tänker långsiktigt och
har bra planer för företaget, säger Luigi Bel
lan. Han är energisk och kunnig, vet att kva
litet lönar sig och har ett enormt kontaktnät
både i Sverige och Danmark.
Sören Overgaard har tidigare varit verk
sam som vd och företagsägare av den danska
skåpstillverkaren 3:BO som Ballingslöv köpte
år 2007. Senast ägde han Hanstholm Kökken
som 2019 köptes av en kapitalfond. Han tar
över Smedstorp Snickeris totala aktiekapi
tal och planerar en ny strategi för Smedstorp
Snickeri. En utökad distribution i Sverige,

e tablering av Smedstorp Kök i Danmark
genom nya butiker och en tydligare plats på
den skandinaviska köksmarknaden är några
av förändringarna.
Snickeriet i Smedstorp grundades i
september 1945.

Sävarbolag i
gemensam satsning
Nyhet Sävarkoncernen med
bolagen Sävar Metall AB, Sävar
Snickerifabrik AB och SSC Öhns
Snickeri i Umeå AB går ihop
under namnet Enably i en framtidssatsning för att vidare
utveckla sitt erbjudande. Förändringen trädde officiellt i
kraft den 1 januari 2021.
– Vi ska gå från att vara ett
snickeri till ett fullfjädrat kunskapsföretag. På lång sikt ser
vi stora möjligheter men vi får
redan i dag positiva signaler
från marknaden, säger vd Peter
Forssell i en presskommentar.
Det här är en ny plattform för
oss att blicka in i framtiden och
utveckla alla våra produkt- och
tjänsteområden.
Förutom en ny, offensiv koncernstruktur har man jobbat
hårt med nya investeringar i
produktionen i Sävar, med produktutveckling och nya produktsegment som ytterligare
ska stärka Enablys ställning på
marknaden.

Årets vinnare i Design S – Swedish Design Awards 2020:
– Selma Lagerlöfs Center Smedstorp Snickeri
senterade Svensk Form de
vinnande bidragen i samtliga 15 kategorier i årets upplaga av Design S – Swedish
Design Awards. I möbelkategorin var fåtöljen Maki från
Offecct samt pallen ROCCA
från Materia med och tävlade, men de nådde inte hela
vägen. Däremot ligger C&D
Snickeri bakom priset till
bästa Inredningsarkitektur,
Selma Lagerlöfs Center.

Ända sedan i mars har Folk
hälsomyndighetens råd och
6

Selma lagerlöfs center

riktlinjer påverkat Design S –
Swedish Design Awards 2020
i olika riktningar. Den plane
rade Design S-utställningen
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Nyhet Den 1 december pre-

kunde exempelvis inte bli av
som planerat i sin fysiska form
utan i stället har de vinnande
bidragen visats i fördjupande
intervjufilmer.
TMF är kategorivärd för
möbelpriset medan TMF:s
hållbarhetschef Robin
Ljungar satt med i jurygrup
pen Inredningsarkitektur.
Och just ifråga om bästa
Inredningsarkitektur 2020
bidrog C&D Snickeri med
inrednings- och snickeridelen
till vinnaren Selma Lagerlöfs
center: Ett Stadsdelshus med

rum för kultur; bibliotek, kul
turskola, aktiviteter för alla
och daglig verksamhet. Flexi
bla ytor som anpassas utifrån
aktiviteterna. Byggt med stort
fokus på återbruk, 92 procent
av inredningen är gjord av
återvunnet material.
Arkitektkontor: White
Arkitekter Uppdragsgivare:
Göteborgslokaler/Göteborgs
stad
Inredningsarkitekt: Annie
Leonsson Arkitekt: Mattias
Lind
Snickeri: C&D Snickeri.
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JOHAN SÖDER
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Svensk industri
tar krafttag
för elen
SIDAN 10
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drömlyor!
Lägenheterna på
SI i Paris är klara
för inflyttning.
SIDAN 8

SMÅHUS PÅ
OLIKA GRUNDER
Skilda vägar in i småhusbranschen, men
likheterna är fler för de två vd:arna. SIDAN 12

Läs även
våra nyheter på
www.traomobelforum.se
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En reformagenda
för hela industrin
Den 25 november presenterade 14 organisationer som företräder
den samlade svenska industrin en reformagenda för hur Sverige ska
öka sin konkurrenskraft. Agendan presenterades digitalt från
Fotografiska Museet i Stockholm och dess första exemplar
överlämnades till näringsminister Ibrahim Baylan.
TEXT INDUSTRIARBETSGIVARNA, TRÄ- OCH MÖBELFÖRETAGEN, GRAFISKA FÖRETAGEN M.FL.

1

Effektivisera miljö
tillståndsprocessen

Ändra miljöbalkens processuella regler för
att förtydliga vilka olika roller som s
 ökande,
berörda myndigheter och domstolen har.
Låt domstolen få större ansvar för att
utreda och leda prövningen. De m
 yndigheter
som deltar ska fungera som expertstöd
till domstolen och inte som motparter i en
rättsprocess.

2

Minska regelbördan

Inför en princip med krav på kostnadseffektivitet vid regelutformning –
nyttan måste överstiga kostnaden. Genomför systematiska utvärderingar av regelverk
samt vidta åtgärder för att öka kvaliteten på
konsekvensanalyser.

8
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3

Möjliggör klimat
omställningen

Använd branschernas omställningsarbete
och de politiska förslagen i klimatfärdplanerna som utgångspunkt i arbetet med att nå
Sveriges klimatmål.
Fokusera klimatpolitiken på att skapa förutsättningar för omställningen i stället för att
styra eller tvinga fram utsläppsminskningar.

4

Riv hindren för den
cirkulära ekonomin

Sverige bör ta initiativ till en förändring och
modernisering av EU:s avfallsdefinition.
Förändra avfallslagstiftningen och dess
tillämpning så att resurseffektivitet och
cirkulära flöden stimuleras.

5

Säkra framtidens
elförsörjning

Anta en ny energipolitisk ö
 verenskommelse
som tar sikte på de långsiktiga behoven i
elsystemet. Skapa förutsättningar för att
kostnadseffektivt möta behoven på minst
200 TWh.

6

Underhåll och
investera i transport
infrastrukturen
Genomför åtgärderna i regeringens
nationella godstransportstrategi. Utgå i
kommande nationell plan för infrastruktur
från industrins behov.

7

Ta täten i
digitaliseringen

Slå fast som politiskt mål att Sverige fortsatt
ska tillhöra de ledande länderna inom digitalisering. Ta fram ett nationellt digitaliseringsprogram med industriellt fokus finansierat
genom offentliga och privata medel i syfte
att förbättra kompetens, tillämpningar och
forskning kring digitalisering.

8

Stärk industrins kom
petensförsörjning

Möjliggör livslångt lärande genom bland
annat en modulisering av lärosätens kurs
utbud. Resurstilldelningen till högskolan
behöver långsiktigt förändras i syfte att ge
lärosätena bättre ekonomiska förutsättningar att möta behovet av livslångt lärande.

9

Modernisera
arbetsmarknaden

11

Förbättra villkoren
för startups

Värna den svenska partsmodellen i samband
med lagstiftning och slå särskilt vakt om den
svenska modellen och subsidiaritetsprincipen i samband med lagstiftning inom EU.
Modernisera arbetsrätten för att säkerställa
företagens behov av flexibilitet. Reformera
ledighetslagstiftning så att antalet arbetade
timmar ökar.

Utveckla och stärk systemet med
samverkansplattformar, Science Parks
samt i nkubatorer. Säkerställ s
 trategisk
och långsiktig styrning av det offentliga
stödsystemet för främjande av
entreprenörskap och innovation.

mer på FoU
10 Satsa
Sätt som nationellt mål att Sveri-

inre marknaden

ges samlade investeringar i forskning och
utveckling ska öka med 1 procent av BNP
till senast år 2030. Målet motsvarar ökade
investeringar på runt 50 miljarder kronor årligen. Förstärk avdraget för FoU-satsningar.

den öppna
12 Försvara
ekonomin och den

Sverige bör verka för att EU genomför en samlad analys av hur coronakrisen
påverkade den inre marknadens funktionssätt. På basis av denna analys bör regeringen
initiera reformer som stärker skyddet för de
fria rörligheterna. Återställ och utveckla
EU:s fria rörlighet.
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Tvätta
händerna!
I hela

30
sekunder

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

Hallå där!

”Jag jobbar mot
politiken i stället
för i den”
Som politiker var hon välbekant för småhusindustrin
som KD:s talesperson för bostadsfrågor. Nu d
 river
Caroline Szyber bostadsopinion på plattformen
Bostadsbubblan och hoppas att politiken ger fler
möjligheterna att uppfylla sina drömmar om ett
eget hus. TEXT PEDER EDVINSSON FOTO LUCA MARA

V

ad är Bostadsbubblan?

– Det är en oberoende
plattform för fördjup
ning i bostadsmarknad
och bostadspolitik.
Plattformen drivs av Simon Imner,
Fredrik Kopsch och mig. En stor del
av den politiska debatten hamnar
i låsningar, vi arbetar för att ge
perspektiv som gör att debatten
kommer framåt och att samtalen
blir mer konstruktiva och lös
ningsorienterade. Just genom
det förhållningssättet påver
kas också politiken och vi har
upplevt att det finns en stor
lyhördhet och intresse för det
vi lyfter, såväl från politiken
som branschen.
Har du helt lämnat politiken?

– Ja, det har jag. Jag driver
sedan två år tillbaka eget bolag
med fokus på rådgivning inom
juridik och public affairs. Jag job
bar mot politiken i stället för i den.
Utanför politiken finns förvänt
ningar på konkret förändring, det
behöver inte vara stora reformer men
däremot långsiktiga och breda beslut
som gör bostadsmarknaden bättre
fungerande. Det är vad jag bland annat
arbetar för nu.
Vad är de viktigaste frågorna för
bostadspolitiken de kommande
åren?

– Att få en mer fungerande bostads
marknad genom att fler kan komma
in på bostadsmarknaden och att fler
får möjlighet att uppfylla sina bostads
drömmar genom att exempelvis äga

sitt egna boende. Då behövs ett betyd
ande nytänk i allt ifrån vad som byggs
till att kommunerna börjar föra en
aktiv markpolitik där de ger förut
sättningar till att det byggs småhus.
Men även att de ekonomiska förut
sättningarna, så som bolånetak, amor
teringskrav, avgifter kopplade till att
äga, flyttskatt med mera vare sig för
svårar inträde eller rörligheten på
bostadsmarknaden.
Vill du själv bo i ett småhus?

– Jag bor i lägenhet i stan och trivs
väldigt bra, men visst finns husdröm
men även hos mig periodvis!
CAROLINE SZYBER
Gör: Jurist och statsvetare som
arbetar med analys, rådgivning
och strategisk kommunikation
såväl som påverkansarbete inom
bland annat bostadspolitiska frågor. Tidigare riksdagsledamot och
bostadspolitisk talesperson för KD
och ordförande för Civilutskottet.
Aktuell: Startade i augusti plattformen bostadsbubblan.org för
fördjupning i bostadsmarknad och
bostadspolitik. Hon driver den tillsammans med Simon Imner, samhällsplanerare och bostadsmarknadsanalytiker på konsultföretaget Tyréns, och Fredrik Kopsch,
docent i fastighetsekonomi och
universitetslektor i fastighetsrätt
vid Lunds universitet. I november
var Bostadsbubblan tillsammans
med TMF värd för webbseminariet Egna hem 2.0, det går att se via
SVT Play eller Youtube.
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VÄGEN FRAM
EFTER BREXIT
Efter handelsavtalet mellan Storbritannien och
EU till följd av b
 rexit måste svenska företag
snabbt lära sig de nya reglerna för tullhantering.
På längre sikt finns en större osäkerhet där
fler r egler, administration och förseningar kan
innebära ökade kostnader som blir extra
besvärliga för små och medelstora företag.
TEXT PEDER EDVINSSON ILLUSTRATION GETTY

U

nder julhelgen sa EU-
länderna ja till det brittiska
handelsavtal som unionen
kom överens med Storbri
tannien om. Cecilia Ask
Engström, chef för branschut
veckling på TMF, välkomnar
ett avtal men ser också bety
dande negativa konsekvenser när det gäller regler
och administration.
– Det är bra för svensk trä- och möbelindustri att
ett avtal mellan EU och Storbritannien har nåtts.
Men den tidigare fria rörligheten av varor och
tjänster, som vi varit vana vid sedan länge, kommer
att ersättas av ett nytt ramverk som medför en allt
krångligare handel framöver.
Storbritannien är bland de fem största export
marknaderna för svensk trä- och möbelindustri.
Cecilia Ask Engström tror att det blir det extra
kännbart för små och medelstora företag med
fler regler, administration, förseningar och ökade
kostnader.
– Vår förhoppning är att avtalet blir en grund

12

TRÄ&MÖBELFORUM FEBRUARI 2021

”Det är verkligen
viktigt framöver
är att man gör allt
för att minska risken
för att produktkrav
avviker från varandra.”
Cecilia Ask
Engström, chef för
branschutveckling
på TMF.

som parterna kan bygga vidare på för att ytterli
gare förenkla handeln. Vi förutsätter att brittiska
tullmyndigheter och deras motsvarigheter i EU
samarbetar för att minimera tulladministratio
nen. Fokus framåt blir nu att medlemsländer och
företag kan ställa om för att hantera den nya han
delsrelationen med Storbritannien..
David Johnsson, TMF:s vd, ser också ökad
administration som ett bekymmer med det nya
avtalet.
– Det är verkligen viktigt framöver att man gör

allt för att minska risken för att p
 roduktkrav avviker
från varandra, det kan leda till tidsödande och kost
samma processer för många företag. Parterna bör
ha ett omfattande regelsamarbete så att man, när
det är möjligt, utvecklar produktregler som är så lik
artade som möjligt.
Henrik Isakson är Svenskt Näringslivs policyansva

rige för handelspolitik och delar farhågorna, men
menar att avtalet ändå överraskade positivt.
– Det blev bättre än förväntat på flera områden,
bland annat inom offentlig upphandling där det
även framöver kommer vara samma villkor för EUföretag som för brittiska företag som vill lägga in
anbud. I övrigt är konsekvenserna negativa både
för dem och för oss när det gäller handeln. Brexit
har inte drivits av ekonomiska incitament utan rent
politiska.
Henrik Isakson tror att avtalet i högsta grad inne
bär att produktkrav kan komma att ändras. Inget i
avtalet binder Storbritannien att följa de regelverk
EU har på olika områden för produkter, men han
ser att det finns åtminstone tre faktorer som talar

för att de frivilligt kommer att hålla sig nära EU
även i fortsättningen.
– För det första så har de intresse av att kunna
fortsätta exportera till EU och då måste produk
terna uppfylla EU:s krav. Brittiska företag kommer
troligen att reagera mot potentiellt nya initiativ
i Storbritannien som riskerar att skapa onödiga
avvikande regelverk, då dessa kostar pengar och tid.
– För det andra så kan EU, om Storbritannien
a vviker från EU:s regler på ett sätt som skapar
ojämna konkurrensvillkor, införa motåtgärder
mot britterna, som att sätta tullar på deras varor.
Exempel på en sådan situation skulle kunna vara att
de tillåter en kemikalie som EU inte tillåter och att
detta ger deras företag möjlighet till billigare pro
duktion. Risken att råka ut för dessa motåtgärder
kommer minska viljan att avvika från EU. Detta
gäller även nya EU-regler som EU inför.
– För det tredje så kommer britterna fortsätta
samarbeta med andra länder i EU för att ta fram
tekniska standarder i de europeiska standardise
FEBRUARI 2021 TRÄ&MÖBELFORUM
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ringsorganen CEN och CENELEC och de avser
också fortsätta använda sådana europeiska
standarder. Det ska inte blandas ihop med lagar
och regler, standarder har mer av frivillig natur
men är mycket viktiga för handeln.

TMF listar några av
de viktigaste delarna
av utträdesavtalet:
Det kommer inte finnas några tullar eller
 voter på den rörelse av varor som produceras
k
mellan Storbritannien och EU.

Henrik Isaksons råd till alla som exporterar till

eller importerar från Storbritannien är att vänja
sig vid de nya reglerna när det gäller tullhantering
redan nu. Genomförs inte de tullprocedurer som
finns kommer varorna inte släppas över gränsen
– med andra ord finns starka incitament att lära
sig snabbt. Andra saker som ändras kommer vara
betydligt mer osäkra och långsamma, säger han.
– Vi kan i dag inte veta hur britterna framöver
kommer använda sina nya möjligheter att reglera
på eget sätt, och det gör att företag måste ställa in
sig på en permanent högre grad av osäkra villkor.
När dammet lagt sig sätter denna nya osäkra
verklighet in. Det kommer inte bli som förut. För
trä- och möbelindustrin specifikt kan man dock
hoppas att problemen blir begränsade eftersom
dessa produkter inte är lika reglerade som mer
högteknologiska produkter, vilket gör att eventu
ella regelavvikelser får mindre effekt.
14
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Henrik Isakson,
Svenskt Näringslivs
policyansvarige för
handelspolitik.

Avtalet bygger på internationell rätt, inte
 U-lagstiftning. Det finns ingen roll för EU-
E
domstolen och inga krav för att Storbritannien
ska fortsätta att följa EU-lagstiftningen.
Avtalet inbäddar hög arbetsmiljö och
 limatstandarder utan att ge EU något direkt
k
inflytande över detta.
Avtalet avslutar EU: s statsstöd i Storbritannien och tillåter Storbritannien att införa ett
eget subventionssystem.

Läs mer: >> tmf.se/brexitavtalet
Här listas k
 onsekvenserna ifråga om handel,
tjänster och rörlighet, r egelverk, immateriell
egendom samt offentlig upphandling.

“THE DETAILS ARE NOT THE DETAILS.
THEY MAKE THE DESIGN”
- CHARLES EAMES

ONE BY PIET BOON

INC BY PIET BOON

ARC BY PIET BOON

TENSE BY BERTRAM BEERBAUM

BASIC

Även om detaljer bara är en liten del av helheten, kan de göra eller förgöra den. Dörrbeslag är en sådan detalj och spelar en
viktig roll för helhetsupplevelsen. Det är delvis tack vare samarbetet med flertalet designers som FORMANI®’s produkter har
etablerat sig inom designsvärlden att vara mer än just en detalj.
FORMANI tillverkar exklusiva dörr-, fönster- och möbelbeslag och grundades i Holland 1989.
Namnet FORMANI är en kombination av de italienska orden forma och mani som betyder; ”shape for the hands”.
Sedan 2008, när Pim Aarts, VD och ägare förvärvade företaget, har FORMANI kommit att bli en ledande tillverkare och ett välkänt internationellt varumärke
inom ”holländsk design” med en rad populära och ikoniska produkter som säljs i 45 länder över hela världen. Exklusiv partner i Sverige är Göthes Industribeslag.
Formani har tillsammans med Göthes Industribeslag nu utvecklat och lanserat en serie designtrycken och beslag anpassade för skandinavisk låsstandard.
Med FORMANI får du en genomgående design på beslagen i hela huset, från dörr och fönster till badrumsinredning.
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REPORTAGET: GRÄNSLÖS DESIGN

I FIN FORM
FÖR EXPORT
I 30 år har de haft stjärnstatus på den internationella premiummarknaden. Men vägen har varit lång och gropig för David design.
”Det handlar om att inte ge upp. Många har sagt att vi är för små
för att klara mycket av det vi gör. Men man kan också säga att vi
inte har råd att tacka nej”, säger vd:n Håkan Nilsson.
TEXT HÅKAN LÖVSTRÖM FOTO LARS DAREBERG

A

tt prata med
Håkan Nils
son är att
mötas av
entusiasm
och en trygg
stolthet. För
tio år sedan tog han och frun Eva
Erlandsson över David design.
Möbeldelen omsatte bara 800
000 kronor och ägarna hade satsat
hårt på att David design skulle bli
ett livsstilsvarumärke – inte bara
för möbler utan även kläder.
– Vi var noga med att inte
plocka in de gamla distributö
rerna och andra som inte var helt
nöjda med varumärkets utveckling. Vi ville börja om
från noll och först skapa för svenska marknaden och
se att det funkade, förklarar Håkan Nilsson.

Med ny energi i varumärket och Claesson Koi

visto Rune som nygamla Creative directors blev det
snabbt succé. De blev erbjudna att ställa ut i Milano
redan i april samma år.
– Vi var ju inte mogna för det. Men vi sa att vi
kan inte stoppa det utan vi kör. Om vi syns i Milano
så stärks vi också för svenskarna. Att vi verkligen
menar allvar.
Och – hur gör man när man får den stora chansen
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att synas i Milano utan att ha några
investerare? Man gör det själv.
– Det slutade med att vi hyrde
en fiskbil här i Malmö och fyllde
med möbler och körde ner till
Milano. Vi hyrde också en lägen
het som låg på fem trappor utan
hiss. Men släpandet av prylar upp
och ned var inte det värsta. Inne i
lägenheten fanns fem katter som
skulle vara kvar i lägenheten för
att uthyraren tyckte de var för
gamla för att flytta på sig. Men vi
var väldigt populära hos katterna
då vi hade kört fiskbil ner.
Salone del mobile i Milano har bli
vit ett årligt måste för David design. Ett par år hade
de tillsammans med andra företag hjälp av Business
Sweden kring en gemensam monter. Målet var att få
ställa ut i Milano i samma hall och tillsammans med
de stora internationella designvarumärkena, något
som mässan inte bara jobbade med utan ställde som
krav för medverkan. I början av 2019 hörde Milano
mässan av sig och sa att de skulle kunna få egen
monter i samma hall som De Padova, Flos, B&B Ita
lia, Boffi och ett antal andra elitvarumärken. Det var
100 kvadrat med kaffebar på ena gaveln.
– Jag blev stel när jag fick samtalet. Hur ska vi
lösa detta? Vi har inte råd, men vi har inte heller råd

Håkan Nilsson, vd David design.

Reportaget: Gränslös design

att tacka nej, berättar Håkan Nilsson
– När vi återigen stod där i Milano var det
bekräftelsen på att det vi kämpat för i alla år varit
rätt.
Men mitt i glädjen över att få så mycket upp
märksamhet och lovord fanns det också en
insikt. Företaget hade växt och med det fanns
det nu så många andra krav som måste uppfyllas.
– Man ska klara alla certifikat. Man ska fixa
hållbarhet i produktionen, ha ritningsfiler i alla
möjliga format och ha administrationsverktyg
som fungerar. Vi kom fram till att vi nästan inte
hinner med att jobba med det vi är duktiga på, att
skapa premiummöbler, berättar Håkan Nilsson.
Han och Eva började nu titta på vad de skulle
behöva för att kunna lyckas ta sig vidare – fram
för allt på exportsidan.
– Vi insåg att vi måste ha en partner som har
kanalerna ut till andra länder. Vi tittade på golv
företag, mattföretag och belysningsföretag men
hittade inget perfekt. Det måste ju vara ett före
tag som är minst tio gånger större än oss för att
det ska bli den skjuts som vi hoppas på.
18
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”Det här gör att vi får
kanalerna att kunna
ta oss ut på de stora
marknaderna i Europa. ”
Under hösten 2019 hörde så Johan Götesson från
Götessons industri av sig. Efter ett halvår av för
handlingar och planering är nu David design ett
helägt dotterbolag till Götessons och paret Nils
son/Erlandsson är delägare i Götessons.
– Det här gör att vi får kanalerna att kunna ta
oss ut på de stora marknaderna i Europa. Även
om David design ska fortsätta drivas som ett sepa
rat bolag så får vi helt andra muskler. Jag och Eva
fortsätter på samma sätt i David design och alla
anställda blir kvar, säger Håkan Nilsson.
Han berättar också att många utanför Sverige
varit övertygade om att David design är ett stort
bolag.
– De har frågat om vår omsättning och jag har

David design
Startades 1988 av David
Carlsson i Malmö.
Omsättning 2019: 23,5
miljoner kr
Antal anställda: 12

TIDEN FÖR SIG
Klockan Camp av Claesson Koivisto Rune
har varit med länge. När Håkan Nilsson och
Eva Erlandsson klev in i David design tog de
in designtrion som Creative directors.

svarat 25 miljoner. Då har de lite undrande sagt,
”ja, 25 miljoner euro är ju också en början”.
Nu hoppas David design dock infria en del av
förhoppningarna om tillväxt. Det är bland annat
genom Götessons redan befintliga säljkår och
logistik runtom i Europa som tillväxten ska ske.
– Tittar man på potentialen i det sortiment vi
har så skulle det förvåna mig om vi inte omsätter
fyra gånger så mycket om fem år. Vi har ett mål i
vår femårsplan att så tidigt som möjligt omsätta
100 miljoner.
Håkan Nilssons tre konkreta
erfarenheter kring export.
1. Följ ditt varumärke som om det vore ditt
hjärta.

– Vi fick ju väldigt tidigt känna styrkan i David
design som internationellt premiumvarumärke.
Ett av de första åren vi var i Milano såg vi design
superstjärnan Karim Rashid gå in i mässhallen
samtidigt som vi var på väg hem till lägenheten.
Kvar i vår monter var vår kollega Jerry Karlsson.
När han kom hem frågade vi om det var något
speciellt som hänt sedan vi gick. ”Njae, det var
en lustig typ i lite konstiga kläder som kom och
sa att han ritat produkter för oss”, sa Jerry. Men
Jerry sa att det hade han inte alls gjort för det
skulle han i så fall känna till. Jerry är ju vår mäs
tersnickare och han kände till allt som tillverkats.
– Men killen stod på sig och frågade om han fick
skicka ett mejl och visa på sina produkter. Jerry sa
att det kunde han visst göra. Men sa också att ”du
ska veta att det är inte många som vi tar upp”.
– Då klickade det till hos mig och jag frågade:
”Var det inte Karim Rashid du hade i montern i
dag?” ”Ja, kanske det”, svarade Jerry.

Gränslös design
I dag sätter svensk design
sin prägel på offentliga
miljöer och hem över hela
världen. Cirka 70 procent
av produktionen exporteras årligen och du hittar
våra produkter hos FN,
världsledande it-företag
samt välrenommerade
hotell och restauranger.
Parallellt med vecka
6 – Stockholm Design
Week – drar TMF i gång
kampanjen ”Gränslös design” och den kommer att
synas på vår webbplats, i
sociala medier samt i ett
webtalk.

Läs mer på: >> tmf.
se/granslos-design

– Vi fick senare ett väldigt trevligt mejl
från Karim Rashid där han berättade om
ett ovanligt bemötande i vår monter. Han
menade att det hade varit ett behövligt
avbrott på den övervänliga mässan. I mej
let sa Karim Rashid att han gärna skulle
vilja göra en produkt för oss. Men det har
ännu inte blivit något. För oss handlar
det också om att de vi samarbetar med
måste vara bra ambassadörer för vårt
varumärke. Vi får många förslag men alla
fungerar inte för oss.
2. Våga tacka nej och ställ krav på
agenter och distributörer

– Kolla upp dem du ska jobba med och
ställ krav. Man måste våga säga att du
som distributör måste köpa in produkter
från oss. Det är inträdesbiljetten till att
jobba med David design. Många kommer
att säga nej. Men då vet man också att de
är några vi inte skulle haft nytta av.
FEBRUARI 2021 TRÄ&MÖBELFORUM
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”Se till att koncentrera
insatserna på ett land
i taget. Det är lätt att
gapa efter för mycket.”
– Man ska självklart hjälpa en distributör
men man måste också få en bekräftelse på
att de satsar sin del och gör det långsiktigt.
– Jag är oftast för snäll i dessa sam
manhang. Man blir väldigt glad när någon
kommer och erbjuder sig att vara distri
butör eller agent för ditt varumärke. Men
där ska man vara väldigt restriktiv. Det är
lätt att man hamnar galet. Det var också
något vi lärde oss på en utbildning från
Business Sweden – hur man bör jobba
med exporten så att man inte binder sig
fast vid någon partner som inte är så bra
som det först låter.
3. Försök inte erövra alla länder på en
gång. Undersök i stället en marknad
ordentligt och satsa där.
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Swedish
Design
Movement
Regeringens fortsatta
satsning på Sverige
som designland sker i
ett s
 amarbete mellan
Svenska Institutet, Visit
Sweden, Svensk Form,
Sveriges Arkitekter, Swedish Fashion A
 ssociation
samt Trä- och Möbelföretagen (TMF). Sedan
2021 äger och leder
Svenska Institutet design
programmet. Det h
 andlar
om att öka den internationella kännedomen om
svensk design, att stärka
exporten av hållbara produkter och tjänster och
att få fler designturister
att välja Sverige.

KOLLA PÅ GRANNEN
Håkan Nilsson råder
företag att hitta
marknader på nära
håll. För David design
är Norge en framgång.

– För det första ska man vara restriktiv och inte
tro att det går att starta export över hela världen på
en gång. Man ska snarare se till att koncentrera sina
insatser på ett land i taget. Det är lätt att man gapar
efter för mycket.
– I stället måste man kunna säga nej. Tyvärr
Brasilien. Vi kör Frankrike nu. Att våga göra så fast
man är säljsugen är svårt.
– Sen ska man inte glömma att vi har marknader
på nära håll som är intressanta. Norge har varit
vår största exportsuccé. Man behöver inte söka på
andra sidan jordklotet för att hitta marknader. Att
sedan försöka synas på så många plattformar som
möjligt för den nya marknaden är viktigt.

Tre andra
exportresor
Johanson Design
UTHÅLLIGHET
VIA AGENTER

ZILENZIO öppnar
snart nytt kontor
i Chicago.

”Den ryska marknaden
kräver kommunikation
på ryska”
Johanson Design har fått stor uppmärksamhet –

både i Sverige och ute i Europa – för sina m
 öbler.
Sedan några år tillbaka har man också en rysk
talande representant.
– Den ryska marknaden kräver kommunika
tion på ryska för att det skall fungera. När vi fann
rätt person valde vi göra satsningen, berättar Paul
Johanson, som driver bolaget tillsammans med sin
bror Dan Johanson.
Deras strategi när det gäller export har varit
uthållighet. Olika marknader tar olika lång tid att ta
sig in på.
– Genom årens lopp har vi exempelvis ställt ut på
olika internationella mässor. Men inte bara som en
engångsinsats, det ska finnas fler aktiviteter även
efter att mässan är utförd.
– För att kunder och arkitekter ska känna sig
bekväma att jobba med ett internationellt
varumärke krävs det att de känner sig
trygga genom en igenkänningsfak
tor, förklarar Paul Johanson
Bolaget har byggt upp ett nät
verk som består av både agen
ter och anställd personal. Kon
takterna skapas bland annat
genom de möten som mässorna
erbjuder.
– Exportsatsningarna som vi
gör och har gjort genom åren
leder till att vi blir mindre
sårbara om någon marknad
viker. Vi har helt enkelt fler
ben att stå på vilket känns bra
speciellt i dessa tuffa tider.
STROLL är en
pall som ska
vara lätt att
flytta på inom
arbetsplatsen
– och ut i
världen.

Johanson Design
Omsättning: 170 miljoner
Antal anställda: 60

Zilenzio
ETABLERING PÅ PLATS
”Om det dyker upp en
enorm möjlighet, åk dit
själv och möt kunden”
Marie Lindqvist-Pahlstad och hennes kollega
Jenny Helldén åkte över Atlanten när intresset
från USA visade sig konkret.
– Vi sa faktiskt nej tack vid ett par t illfällen
först, för vi kände att Zilenzio som o
 rganisation
inte var redo att ta det stora steget att börja
sälja och leverera i USA, berättar Marie
Lindqvist-Pahlstad.
I januari offentliggjordes partnerskapet med
det amerikanska kontorsmöbelföretaget Allsteel
Inc och senare i år ska Marie flytta till Chicago för
att etablera USA-satsningen på plats.
Den senaste delen i Zilenzios framgångssaga
startade med att Örebroföretaget använde sig av
samma danska arkitektbyrå som stora amerikan
ska Allsteel. Allsteel fick syn på Zilenzios akustik
möbler på Norm Architects webbplats, och tog
kontakt. Och – nu ska de båda företagen samar
beta på den nordamerikanska marknaden.
Marie tycker att det är viktigt att ta hjälp av
kollegor i branschen när det gäller frågor kring
export.
FEBRUARI 2021 TRÄ&MÖBELFORUM
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Reportaget: Gränslös design

Vi inreder – även
på jordens mest
avlägsna plats
TMF:s företag exporterar över hela
världen – inklusive till världens mest
avlägsna ö. Det handlade om leverans
av inredning från Marbodal till Camogli
Healthcare Centre– ett offentligt sjukhus på Tristan da Cunha. Tristan da Cunha
(ögrupp i södra Atlanten) är den b
 ebodda
plats på jorden som ligger längst bort
från någon annan (2 430 km till Sankta
Helena), den bebodda plats på jorden
som ligger längst bort från fastlandet
(2 816 km från Sydafrika) och därmed en
av världens yttersta platser. Utan hamn
fick Marbodal ta in leveransen med helikopter under rätt väderförutsättningar.
Andra globala exportdestinationer:
Istanbul, Manila (Filippinerna), New York,
Kapstaden, St Petersburg och Tokyo.

– Skapa ett ärligt och bra nätverk som
du kan ställa alla ”dumma” – oftast de
bästa – frågorna till. Ta även hjälp av TMF.
Uppfinn inte hjulet själv, utan ta extern
hjälp och info från branschkollegor.
För Zilenzios två grundare är det väl
digt viktigt att träffa de bolag som man ska
samarbete med på andra marknader.
– Vi på Zilenzio är väldigt noga med att
arbeta tillsammans med kollegor som har
samma värderingar och gemensamma
mål. Om det dyker upp en enorm möjlig
het, åk dit själv och möt kunden/ agenten i
deras egna miljöer så att allt ser ”äkta” ut.
Zilenzio har redan i dag export runtom
i Europa. Men chansen att etablera sig i
USA kommer att göra mycket även för
annan export.
– Den resan vi gör med Allsteel nu kan
vi lära av och använda på andra markna
der som vi vill satsa på, berättar Marie
Lindqvist-Pahlstad.
Zilenzio
Omsättning: 70 miljoner
Antal anställda: 15
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C&D:S inredning i en av
sina Fjällräven-butiker.

C&D Snickeri
DESIGNSNICKERIET MED
OVÄNTADE UPPDRAG
”Att bygga och
frakta ett kök till en
ö utanför Florida var
speciellt”
De kallar sig själva arkitekternas eget

designsnickeri. Det innebär att inget
jobb är det andra likt. När det gäller
export handlar det oftast om kontorseller butiksinredningar som projektbo
lag sålt in och sedan blir C&D leveran
törer. Och – i likhet med många inred
ningsföretag har C&D Snickeri ingen
uttalad exportstrategi, utan det hand
lar snarare om hörsägen som leder till
spännande projekt runtom i världen.
– Vi har även produktion av luftre
nare för en kund som heter Livsdal. Vi
är producent och skickar de fina luftre
narena av trä, metall och sten till kunder
över hela världen. Ungefär fem procent
av vad vi tillverkar totalt går på export,
berättar Katarina Nilsson, försäljnings
ansvarig på C&D Snickeri.
En ovanlig leverans var ett kök som
tillverkats för Bucks & Spurs, en inred
ningsbyrå som ritar kök, badrum, gar
derober och annat. Kunden hade ett
hus ön North Captiva utanför Floridas

v ästkust och stod på pålar. Vi tillverkade
kök och tre badrum.
– Att det skulle stå i en tropisk miljö
fick oss att tänka flera gånger om det
skulle vara klokt att skicka dit ett kök
av mycket trä, med tanke på hur trä rör
sig – särskilt med de garantier man ska
uppfylla. I slutänden fungerade allt och
ett par år senare är kunden fortfarande
nöjd trots det utmanande klimatet,
berättar Katarina Nilsson.
Fjällräven är ett annat bolag som
C&D Snickeri arbetat länge med. Det
senaste jobbet var etablering av deras
butik i Kapstaden, Sydafrika, med till
hörande inredning. Fjällrävens butiker
– med C&D:s inredning – kan även ses i
New York, Hongkong, Frankfurt, Man
chester och Reykjavik.
– Under 2020 har det varit mycket
lockdown överallt utanför Sverige. Där
för blir det osäkert när det gäller kon
tors- och butiksinredningar. Vi ser ändå
att det finns en stor potential för export
av våra svenskproducerade inredningar
framöver.
C&D Snickeri
Antal anställda: 42
Omsättning: 60 miljoner

Strategiskt

INFÖR
EXPORTSTART:
GÖR HEMLÄXAN
NOGGRANT
Enligt en färsk enkät har elva procent av TMF:s medlemsföretag
inom möbler och inredning mer än 90 procent av sin omsättning
i export. Sju av tio företag bedriver exportverksamhet.
För att lyckas råder Gabriella Danielsson på Business Sweden
att vara väl förberedd för alla scenarier.
TEXT PETER WILLEBRAND FOTO GETTY IMAGES
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Stategiskt

F

underar du på att gå utanför landets
idén att närvara bygger på att alla andra gör det.
gränser för att få företaget att växa?
Det finns mycket att vinna på att i stället agera
Och vad är det för skillnader om man
utifrån en genomarbetad exportplan, betonar hon.
riktar in sig på ett grannland, EU eller
– Ett generellt råd för den som vill satsa på
till exempel en stor marknad som USA?
export är att alltid se till att göra hemläxan nog
– Vi svenskar har en tendens att vara lite
grant. Man måste vara uthållig, våga ställa
godtrogna, på både gott och ont. Och vi
krav och inte alltid hoppa på första förslag.
affärsutvecklare får ofta rollen som djävu
Det är också ofta kapitalintensivt, inte minst
lens advokat för att minska risken och säker
i början när man ska etablera sig. Man bör
ställa rätt satsningar, säger Gabriella Daniels
alltså ha ett strategiskt framtidsperspektiv på
son, projektledare för kreativa näringar på
ett antal år när man väl sätter i gång.
Gabriella
Business Sweden.
Danielsson
Hon är också den som i ett nytt samar
För att mer specifikt komma fram till vad
bete med TMF ska utveckla ett särskilt
medlemmarna vill ha hjälp med har TMF
exportprogram riktat mot medlemmarna.
gått ut med en enkät till 200 medlemmar inom
– Inom Business Sweden talar vi om vårt eko
möbler och inredning, varav 58 kommit med svar.
system där vi har olika specialiteter, möbeldesign
De bekräftar bilden av en exportmogen bransch.
räknas till exempel till de k
 reativa näringarna.
– Enkäten visar bland annat att nära sju av tio av
de svarande företagen är villiga att satsa tid, resur
För den oinvigde är Business Sweden sedan 2013
Sveriges export- och investeringsråd, efter sam
manslagningen av Exportrådet och Invest in Swe
den Agency. Uppdraget är att verka i två riktningar;
”Inom Business Sweden talar vi
dels hjälpa svenska företag som vill exportera, dels
om vårt ekosystem där vi har 
bistå utländska företag som vill etablera sig här.
olika specialiteter, möbeldesign
Gabriella Danielsson beskriver hur många före
tags exportsatsningar – oavsett bransch – startats
räknas till exempel till de kreativa
av tillfälligheter: via enskilda kontakter eller till
näringarna.”
exempel besök på en mässa i ett annat land där

I december gjorde TMF en enkät bland medlemsföretagen – här är en del av resultaten
Hur stor del av er omsättning utgörs av
export idag?

25%
20%

Är ledningen villig att satsa den tid
och resurser som krävs för en
exportsatsning?

22%
18%

11%

10%

9%
7%
4%
2% 2%
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0-9

Nej
Vet ej

13%
11%

5%

Ja

7%

15%

15%

0%

Finns det medel att satsa på en
internationell marknad?

10-19 20-29 30-39 40-4950-5960-6970-79 80-8990-99
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24%

62%

31%

62%

ser och pengar på att öka sin export. Ett
av tio företag är redan i dag i praktiken
helt beroende av sin exportaffär, som står
för 90–100 procent av alla intäkter, säger
Gabriella Danielsson.
Behoven av hjälp och stöd varierar ofta
efter bolagens storlek.
– Ett större företag som redan har en
exportavdelning vill ofta ha stöd i tek
niska frågor, som kanske har en grund i
till exempel en lagändring i ett land. För
ett mindre företag kan det ofta handla om
konkret rådgivning via våra olika verktyg
eller att hjälpa med kontakter med agen
ter och återförsäljare.
– Finansieringsfrågor är också vanliga
och där kan vi förmedla kontakter via den
regionala exportsamverkan, till exempel
till Almi och Exportkreditnämnden.
Business Swedens ägare är till lika stora
delar staten och näringslivets organisa
tioner. Staten representeras av UD och
näringslivet av Sveriges Allmänna
Utrikeshandelsförening.
– Det betyder också att vi kan agera
som statens representant, vilket öpp
nar många dörrar i andra länder. Vi kan

Tre citat från företag
som deltog i enkäten:

”Även om det är många utmaningar
innan man tar steget att etablera
sig i ett annat land får det ofta
positiva effekter. ”

också sätta kraft bakom när till exempel
ett svenskt företag vill ha hjälp med en
besvärlig underleverantör i ett visst
land, säger Gabriella Danielsson.
– Omvänt kan vi ha ett finger med i
spelet när internationella företag vill
etablera sig i Sverige, men där verkar vi
ofta i det tysta på grund av sekretess och
liknande.
Gabriella Danielsson understryker
att exportaffären också ofta stärker bil
den av ett företag.
– Även om det är många utmaningar
innan man tar steget att etablera sig i ett
annat land får det ofta positiva effekter.
Nya möjligheter öppnar upp sig för
medarbetarna och man blir ofta mer
intressant när man ska rekrytera ny
kompetens.

Fem viktigaste
frågorna att ställa sig
innan exportaffären:
Har ni fastställt ett mål för
 xporten, med en realistisk
e
etableringskalkyl?
Har ni valt exportmarknad(er)
med stor omsorg för att säkerställa
potentialen?
Har ni gjort målgrupps- och kund
analyser och satt riktade och lokalt
anpassade säljargument?
Har ni analyserat konkurrensläget
och satt lämpligt pris?
Har ni valt ut rätt samarbetspartners
och tecknat (juridiskt k
 orrekta) avtal?

Tyskland och Norge utmärker sig som intressanta marknader – USA det land
utanför Europa som lockar mest

”Internationalisering av svensk möbelindustri är en avgörande faktor för vår
branschs utveckling. Jag tror det finns
goda möjligheter för svensk export nu.
Vi har försprång när det gäller hållbart
miljöarbete och cirkulära strategier.”
”Så snart Corona har avklingat kommer
vi bearbeta delar av EU-marknaden på
nytt.”
”Förutsättningarna att göra affärer
utanför Sverige är inte annorlunda
bara för att landsgränsen byter namn.
Behov, försäljning, kunder, återförsäljare, arkitekter, leverantörer fungerar
på samma sätt. Det viktigaste är ditt
erbjudande. Det måste vara unikt.”

Enkäten gjordes i december 2020. Resultatet i sin helhet finns på tmf.se.

FEBRUARI 2021 TRÄ&MÖBELFORUM

25

Inblick

LÄS TIDNINGEN
PÅ WEBBEN
www.traomobelforum.se

NYTT OCH NYTTIGT FRÅN TMF

TMF360
GRADER TMF360
GR ADER
BRANSCHRAPPORT FRÅN TRÄ- OCH MÖBELFÖRETAGEN
DECEMBER 2020

BRA NSC HR APP
ORT FRÅ N TRÄ
- OCH MÖ BEL
DEC EM BER 202
FÖR ETA
0

GEN

Tina Nordenbrink –
TMF:s nya chefsjurist
”Livet blir inte alltid som
man tänkt sig och i dag
är jag glad att det blev
arbetsrätt.”

TMF 360 grader
– TMF:s nya branschrapport
TMF företräder sina medlems
företag och agerar som samlande
röst i många gemensamma frågor.
Vi arbetar för att ur olika perspek
tiv belysa våra fantastiska f öretag
och de branscher inom vilka de
verkar. Vår nya branschrapport
TMF 360 grader är en del av strävan
att sprida en samlad och fördjupad
bild.

Vi hoppas att TMF 360 grader ska
bidra till att ännu tydligare visa besluts
fattare och opinionsbildare hur mycket
våra medlemsföretag bidrar med till
samhället ifråga om miljö och klimat,
hur de ofta har ledartröjan i omställ
ningsarbetet mot ett mer hållbart sam
hälle och syns globalt med starka, fram
gångsrika varumärken samt hur de dess
utom skapar sysselsättning på mindre
orter utanför landets centralorter. Vi vill
också bli ännu bättre på att berätta om
medlemsföretagens arbete inom exem
pelvis innovation, automatisering och
26
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digitalisering, samt om vilka politiska
frågor som i olika utsträckning påverkar
företagen.
Rapporten är tänkt att publiceras två
gånger om året och behandla centrala
teman ur olika perspektiv. Dessutom
presenteras i varje rapport en aktuell
konjunkturuppdatering, specifik
för våra branscher, i samarbete med
Teknikföretagens nationalekonomer.
Över tid ska rapportserien ge en ökad
förståelse för vad som driver våra före
tag och vad de behöver för att överleva,
växa och fortsätta bidra till en positiv
samhällsutveckling.
Denna första rapport är ett avstamp
för serien och är tänkt att ge en
övergripande bild av nuläget i våra
branscher.
Nästa rapport i serien är tänkt att
publiceras på försommaren 2021 och
erbjuda en fördjupande inblick i våra
branschers omfattande arbete med
hållbarhet och cirkularitet.

Sedan början av december är
Tina Nordenbrink ny chefs
jurist för TMF (samt Grafiska
Företagen och Gröna Arbets
givare). Hon kommer närmast
från S
 verige Kommuner och
Regioner (SKR).
Tina Nordenbrink har en gedigen
bakgrund inom det juridiska området
med anställning på advokatbyrå, inom
Förvaltningsrätten, på Transportföretagen (processjurist och f örhandlare
för Svenska Flygbranschen) samt
nu senast S
 veriges Kommuner och
Regioner.
– Min inriktning var arbetsrätts
jurist, med fokus på domstolsprocesser, utredningar och tviste
förhandlingar, säger Tina.

Varför blev det juridik?
– Jag arbetade som redovisningskonsult samt med HR innan juristutbildningen och valde sedan juridik för
att jag ville bli åklagare. Men – livet blir
inte alltid som man tänkt sig och i dag
är jag glad att det blev arbetsrätt.

Vilka egenskaper skulle du lyfta
fram hos dig själv i din nya roll?
– Jag är en väldigt lösningsorienterad och s
 ocial person.
Utanför jobbet är Tina Nordenbrink,
48, nybliven valpägare.

PÅ GÅNG

1

Webtalk: Boundless
Swedish Design
10 FEBRUARI

2

Digital utbildning - arbetsmiljö,
arbetsrätt & kollektivavtal
9-11 MARS

3

Trähusdagen LIVE
10 MARS

Fler unga vill jobba
praktiskt än på kontor
Efter ett omtumlande 2020 upp
ger mer än varannan ung svensk
att de vill ha ett praktiskt yrke.
Teknik, tillverkning och program
mering är populärt – samtidigt är
det många som har en förlegad bild
av vad det innebär att jobba inom
tillverkningsindustrin.

Det visar en ny undersökning som
Ungdomsbarometern tagit fram inför
gymnasievalet, på uppdrag av branschoch arbetsgivarorganisationen Trä- och
Möbelföretagen (TMF).
Ungdomsbarometerns undersök

ning visar att fler än varannan (58 %)
ung svensk mellan 15 och 24 år är intres
serad av att jobba med någonting prak
tiskt. Detta att jämföra med 44 procent
som är intresserade av att jobba på kon
tor. Var fjärde (26 %) hävdar till och med
att de får panik av kontorsmiljöer och
endast var tredje (34 %) tror att färre
kommer jobba på kontor i framtiden.
Var femte (21 %) har även svarat att de
blivit de blivit mer intresserade av att
jobba praktiskt på grund av corona.
– Det är kul att se att så många unga
i dag kan tänka sig ett praktiskt yrke.

Henrik
Smedmark

Samtidigt har vi en efterfrågan på ung
arbetskraft i många praktiska roller
just nu. Bara inom trä- och möbelindu
strin finns det ett rekryteringsbehov på
1 000–1 200 yrkesarbetare varje år och
därmed många lediga arbetstillfällen,
säger Henrik Smedmark, utbildnings
ansvarig på TMF.
– Ingen tidigare generation har i så
hög grad haft föräldrar som jobbar på
kontor. Baserat på att så många i Gene
ration Z anser att kontorsjobb är enfor
migt, kan man anta att de sneglat på
sina föräldrar och inte vill spendera
sitt arbetsliv framför en skärm. Med
det sagt kan drivkrafterna bakom
att välja en praktisk yrkesbana vara
många, exempelvis att det upplevs som
mer kreativt. säger Ulrik Hoffman, vd
Ungdomsbarometern.
Teknik är mest populärt – men det

finns en förlegad bild av trä- och möbel
industrin. Undersökningen har även
tittat närmare på ungas intresse för
olika praktiska discipliner. Relativt
många kan tänka sig att jobba med tek
nik (45 %), att tillverka saker (41 %) och
med programmering (33 %). Samti
digt uppger endast 16 procent att de är
intresserade av att jobba inom trä- och
möbelindustrin.
– Det finns en förlegad bild av vad
det innebär att jobba inom vår industri
som gör att vi missar potentiell arbets
kraft. Genom att lyfta den innovations
kraft, teknologi och de kreativa roller
som branschen erbjuder, är jag säker på
att fler kommer få upp ögonen för prak
tiska yrken. Det är ett kunskapsgap som
hela branschen måste hjälpa till att fylla,
säger Henrik Smedmark.

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes tillsammans med Ungdomsbarometern
med över 1 000 ungdomar mellan
15–24 år från hela Sverige. Fältperiod
22–27 oktober 2020.

Digital Trähusdag 2021
Det är en ganska annorlunda upplaga
som väntar Trähusdagarna i år. RISE och
TMF har beslutat att Trähusdagarna 2021
blir en Trähusdag och att eventet genomförs som ett webbinarium via Zoom den
10 mars. Det digitala arrangemanget
kommer att innehålla tolv föredrag över
fyra teman/block; klimat, energi, regelverk respektive trender. Varje block avslutas med en paneldiskussion.
– På grund av rådande corona-stiuation har vi behövt ändra upplägget en hel
del – både ifråga om antal dagar och hur
vi möts och utbyter idéer. Men jag tycker
nog att årets program är lika starkt som
tidigare och upplägget med avslutande
panelsamtal efter respektive block tror
jag mycket på, säger Anders Rosenkilde –
chef för teknisk utveckling på TMF samt
moderator på Trähusdagen 2021.
Några av föreläsarna är:

Block 1 Klimat
BeSmå, Energieffektiva resultat – Agneta
Persson, Anthesis

Block 2 Energi & innemiljö
Hållbara Trädgårdsstäder – Efstathia
Vlassopoulou, Anthesis
KlivPå, Klimatdeklaration med ett klick –
Sara Borgström, WSP

Block 3 Regelverk
Effekter av nya energiregler
– Svein Ruud, RISE

Block 4 – Trender
20 000 småhus – Ulf Perbo, Kreab
Vägen till Hållbarhet – Robin Ljungar, TMF
Träbyggande i förändring – Susanne
Rudenstam, Träbyggnadskansliet
Möjligheternas byggregler – Anders
Sjelvgren, GD Boverket

Expertpanel
Kristina Mjörnell, RISE/LTH
Anders Carlsson, Derome

Läs mer på: >> tmf.se/
trahusdagen2021
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med stomme av trä

+7%

Statistiken visar lägenheter
i nybyggda
ordinära flerbostadshus
TMF:s
trähusrapport
visarefter
attmaterial.
värdet på den totala
Uppgifterna baserar sig påorderingången
nyproduktion av ordinära
bostadshus och därmed
ingårökade
ej
januari-december
2020
med
speciallägenheter som gruppboenden
I undersökningen
ingår 2019
7 procentoch
tillstudentlägenheter.
10,7 miljarder
kr jämfört med
endast påbörjade objekt. Källa är SCB/Bearbetat av TMF.
Diagram 1 visar antal nybyggda lägenheter med stomme av trä i ordinära
flerbostadshus. Antal lägenheter ökade med 48 procent till 4 034 lägenheter under 2019
jämfört med 2 719 lägenheter 2018 och är nu tillbaka på ungefär samma nivå som 2017.

Markant ökning av andelen
trästommar inom nyproduktion
Diagram 2 visar andelen lägenheter med stomme av trä. Andelen lägenheter med
stomme av trä ökade till 20 procent i andel av totalt nybyggda lägenheter under 2019
jämfört med 2018 då andelen var 13 procent.
Diagram 3 visar antal lägenheter i flerbostadshus med stomme av trä efter antalet
våningar under 2019.
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Andel trä procent

Antalet nybyggda lägenheter i flerbostadshus med stomme av trä har
ökat med 48 procent under 2019
jämfört med 2018. Under samma
mätperiod har även andelen av totalt
nybyggda lägenheter med stomme
av trä ökat till 20 procent jämfört
med 13 procent 2018.

Det visar ny statistik från SCB som
bearbetats av Trä- och Möbelföreta
gen, TMF. TMF:s bostadsexpert Gustaf
Edgren lyfter fram en ökad medvetenhet
kring hållbarhet och att den industriella
tillverkningen inneburit ”ett helt avgö
rande steg i rätt riktning”.
– Trästommar i flerbostadshus har tyd
ligt ökat sin andel under de senaste årens
motvind för nyproduktion, och det är
glädjande att vi nu visar så starka siffror,
säger Gustaf Edgren, branschutveckling
trähus på TMF.
– Medvetenheten om det hållbara byg
gandet har också ökat stadigt senaste åren
– inte minst eftersom byggindustrin står
för cirka 20 procent av Sveriges utsläpp
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av växthusgaser. Ett helt avgörande steg
i rätt riktning är taget av den industri
ella tillverkningen som använder sig av
trä som huvudsaklig råvara. De investe
ringar som gjorts de senaste fem åren är
betydande och det är tack vare dem som
vi nu ser den kraftiga ökningen av fler
bostadshus i trä. Nu finns den inhemska
produktionskapaciteten.

Samarbete ska
bidra till energi
effektivisering

Energimyndigheten, tillsammans med TMF, erbjuder – sedan några månader – en webbkurs i energieffektivisering för
företag inom trä- och möbel
industrin. Detta är ett initiativ
för att kunna hjälpa företag till
att använda sin energi på ett
smartare sätt.

Syftet med kursen är att ge medarbetare djupare kunskap i energifrågor och de genomför den när de vill.
Innehållet i utbildningen är utformat
med interaktiva inslag. När kursen
är a
 vslutad får medarbetare med sig
verktyg ifråga om konkreta energitips
samt handfasta råd, både om vad man
som anställd kan göra och hur företaget på ett övergripande plan kan arbete för att minska energianvändningen.
– Ett prioriterat mål för TMF är att
verka för hållbar utveckling och en
viktig del i det arbetet är att minska
energianvändningen och energikostnaderna. Vi hoppas att webbutbild2. Lägenheter
ordinära
flerbostadshus
ningen
på etti nybyggda
lättsamt
sätt kan
s
 kapa efter antal
engagemang för energifrågorna
bland företagens medarbetare, säger
Martina Hallgren, projektledare på
Trä- och Möbelföretagen.

Läs mer om kurserna på
>> energimyndigheten.se/
energismartaforetag

Gustaf Edgren vill nu – utöver rätt pro
duktionsmetod – se ännu fler initiativ för
att fortsatt främja den hållbara utveck
lingen. Det gäller t.ex. rätt material och
rätt typ av bebyggelse.
Mer om statistiken

Statistiken avser nyproduktion av påbör
jade flerbostadshus. Speciallägenheter
som gruppboenden och studentlägenhe
ter ingår inte. Statistiken är framtagen av
SCB på uppdrag av TMF.
Läs mer på >> tmf.se/
statistik-flerbostadshus

Stöd för att energieffektivisera
Webbutbildningarna ingår i p
 rojektet
Nätbaserat lärande och finansieras av
Energimyndigheten och E
 uropeiska
regionala utvecklingsfonden. Energi
myndigheten stöttar företag i a
 rbetet
med att effektivisera sin energianvändning, och stödjer övergången till
en koldioxidsnål ekonomi.

Inblick
NYTT OCH NYTTIGT FRÅN TMF

MEDLEMSNYTTA

Advokatfirman
Hagberg Forss

– ny TMF-partner inom arbetsmiljörättslig rådgivning
När en olycka eller skada
har inträffat, och företa
get behöver rådgivning
eller försvarare vid en
förundersökning, finns
nu tillgång till specialist
hjälp. Det kan även gälla
tillsynsärenden där före
taget vill ha rådgivning
eller biträde med att över
klaga Arbetsmiljöverkets
beslut. Medlemsföretag
får i varje enskilt ärende
en kostnadsfri rådgiv
ningstimme och för tid
därefter rabatt på tim
arvodet i ett samarbete
mellan TMF och advokat
firman Hagberg Forss.
Samarbetet gäller råd
givning och ombuds-/
försvararuppdrag i
arbetsmiljörätt.

– Sker det en olycka på
arbetet tar det ofta ett bra
tag innan Arbetsmiljöverket
gjort sin utredning. Skickar
de vidare ärendet till polis
och åklagarmyndigheterna
kan företaget eller en chef
sedan bli kontaktad och del
given misstanke om brott.
Det kan komma som en total
överraskning och kännas
obehagligt för många. I det
läget behöver företaget eller
chefen en försvarare, säger
Maria Hagberg Forss.
Maria Hagberg Forss är
advokat, och har mångårig
erfarenhet som rådgivare och
ombud för såväl globala kon
cerner som småföretag och
som föreläsare inom områ

det arbetsrätt med speciell
inriktning mot arbetsmil
jörätt. Hon har tidigare varit
chefsjurist på Arbetsmiljö
verket och under flertalet
år arbetsrättsjurist på olika
arbetsgivarorganisationer.
Har arbetsmiljö ham
nat mer i fokus på grund av
covid-19-utvecklingen?
– Coronapandemin bidrar
till att nya frågor hamnar i
fokus i arbetsmiljörätten.
Som arbetsgivare får man
ställa sig frågan om man
har gjort tillräckligt för att
skydda anställda i den här
situationen. Arbetsgivar
ansvaret vid distansarbete
är också en ständigt aktuell
fråga numera.
Maria Hagberg Forss tipsar
om att det ofta är bra att i ett
så tidigt skede som möjligt ta
in professionell hjälp oavsett
om situationen rör ett brott
mål eller ett förvaltningsmål.
– Får man från början
med all dokumentation och
underlag som behövs till
Arbetsmiljöverket är det
mycket möjligt att man kan
undvika en åtalsanmälan som
annars hade gjorts eller att
åklagaren beslutar gå vidare
med en förundersökning.
– Som företagare bör man
ta ett steg tillbaka och tänka
igenom situationen innan
man agerar. Självklart ska
man göra allt man kan för
att hantera olyckan rätt och
förebygga att något mer hän
der. Men man måste förstå

Maria Hagberg Forss

att Arbetsmiljöverket, polis
och åklagare har olika rol
ler i dessa situationer. Se till
att ta hjälp för att förstå kon
sekvenserna innan du drar
egna slutsatser som du delger
myndigheterna..
För mer information:
Webbplats:
hagbergforss.se

E-post:
maria@hagbergforss.se
Läs mer om TMF:s erbju
dande inom juridisk
rådgivning
>> tmf.se/om-tmf/
medlemskap/med
lemsformaner/
juridisk-radgivning
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Medarbetaren

Yvonne Identeg
och andra källor. Här finns
siffror för produktion, export
och import av trähus, möbler,
köksinredningar, dörrar,
fönster, trägolv, trätrappor
och träkomponenter. Löne
utveckling och arbetsskador
är andra sektorer som TMF
kartlägger.

”Ett övergri
pande mål är
att lyfta fram
trä- och möbel
industrins be
tydelse och att
sprida kunskap
om branschen.”
Två gånger per år publiceras

Yvonne gör statistiken till ett
alltmer betydelsefullt verktyg för
medlemmarna
TEXT & FOTO SÖREN KARLSSON

Yvonne Identeg har varit lika
länge på TMF som organisationen är gammal. Och det
är få fakta om branschen
som hon inte känner till. Med
cirka tio statistiska publikationer per år samt drygt 60
branschrapporter är dagarna
fyllda med struktur, beräkningar och deadlines.

Hennes yrkesbana startade
i fastighetsbranschen och
fortsatte med ett par år på den
gemsamma marknadsavdel
ningen för Barnängen och
Liljeholmens Ljus. Yvonne
Identeg gick vidare till
30

försäkringsbolaget Skandia
som skadereglerare för trans
portskador för Electrolux och
ICA.
Allt detta blev bra meriter
när Yvonne Identeg för 24
år sedan anställdes på SMI,
Sveriges Möbelindustriför
bund. När TMF bildades
som en paraplyorganisation
i början av 2000-talet följde
hon med hit.
– Det var väl mest en
händelse att jag tidigt halkade
in på statistikområdet. Jag
gillar struktur och planering
och trivs utmärkt med det
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här arbetet, förklarar Yvonne
Identeg, ansvarig för statistik
och marknadsdata på TMF.
TMF sammanställer
statistik om den svenska träoch möbelindustrin från egna

TMF i siffror och Trähusba
rometern. TMF ger även ut en
marknadsrapport med inrikt
ning mot byggsektorn och
med en speciell omvärldsbe
vakning och omvärldsanalys.
Statistiken har successivt
fått en allt större betydelse
inom TMF, vilket Yvonne
Identeg vittnar om. Det har
också blivit förbättringar
undan för undan, både när
det gäller innehåll och grafisk
formgivning.
– Statistiken som TMF
tar fram och sammanställer
är till stor nytta för många
av våra medlemsföretag.
Det får jag ofta signaler om.
Genom statistiken går det
att följa konjunkturläget och

YVONNE IDENTEG
Ansvarig för marknadsdata och statistik
Började på TMF: När organisationen bildades
Bakgrund: Skandia och Sveriges Möbelindustriförbund
Vilka tre kända personer skulle du vilja ha som sällskap på
en tågresa? Agneta Arnesson Westerdahl, Johan Rabaeus
och Sissela Kyle.

den långsiktiga utvecklingen
i trä- och möbelbranschen
som helhet och i den egna
delbranschen, säger Yvonne.
Medlemsnyttan står hela
tiden i centrum. Statistiken
ska komma till praktisk
användning på företagen
och ge dem tydligare
beslutsunderlag inför
exempelvis investeringar och
exportsatsningar.
– Ett övergripande mål
är att lyfta fram trä- och
möbelindustrins betydelse
och att sprida kunskap om
branschen, säger Yvonne
Identeg.
Hon tror att utbudet av
statistik kommer fortsätta
att växa eftersom TMFrapporterna blir allt viktigare
för företagen.
– Insamlingen av de
uppgifter från företagen som
ligger till grund för statistiken
digitaliseras steg för steg.
Branschgrupperna för fönster
och trähus har redan digital
insamling och så småningom
införs det i flera branschgrup
per, berättar Yvonne Identeg.
Mycket av hennes tid på
jobbet kretsar förstås kring
statistik och marknadsdata.
– Det är spännande men
fritiden ägnar jag gärna åt
annat, säger Yvonne.
Läsning är ett stort intresse.
Agneta Arnesson Westerdahl
heter favoritförfattaren, känd
för sin historiska skönlittera
tur med bland annat Vikingaserien.
På sommarnöjet på Gräddö
i Roslagen vistas familjen
Identeg så mycket som
möjligt.
– Resor är en annan hobby
när pandemin inte sätter
stopp. Vi har bilat i USA flera
gånger. Att ta bilen till Frank
rike står högt på önskelistan.

Finfa har blivit Avtalat
Avtalat är det nya bolag som
Svenskt Näringsliv, LO och PTK
gemensamt har startat och vars
ansvar är att informera privata
företag och deras anställda om
kollektivavtalad tjänstepension
och försäkring.
Redan från årsskiftet har i nformation
som tidigare funnits hos Svenskt
Näringsliv (Finfa), LO och PTK fl
 yttats
till Avtalat.se. Till en början k
 ommer

webbplatsen att ha ett öppet
läge med generell information och
instruktioner. Men på sikt, senast
2024, ska både arbetsgivare och
anställda kunna logga in och utföra
alla uppgifter som rör tjänstepension
och försäkring.
Fram till dess fortsätter inloggat läge
att finnas via Alecta, Collectum, AMF,
AFA försäkring och Fora.
Läs mer på >>Avtalat.se

TMF Rabatt:
Handgel med
företagets logotyp
Covid-19 präglar fortfarande verklig
heten på ett påtagligt sätt. TMF
Rabatt har tagit fram ett bra pris på
handsprit i 50 ml-flaska med eget
tryck tillsammans med M.E Produkter.
Skicka din beställning eller fråga
till info@me-produkter.com

Läs mer om medlemsrabatter
på >> tmfrabatt.se.
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Profilerna

Fyra unga entreprenörer har tagit
över det 152 år gamla företaget. Från
vänster Lovisa Lidåker, T
 eodor Axelsson, Ludwig Axelsson, Simon Lidåker.

FYRA SKRIVER
HISTORIA I
ANRIK FABRIK
Det var en helt unik möjlighet. När Sveriges äldsta pinnstolsföretag
blev till salu kunde varken pandemi eller svajig konjunktur sätta käppar
i hjulet. Nu har Wigells Stolsfabrik tagit klivet in i framtiden.
TEXT OCH FOTO GABRIELLA MELLERGÅRDH

D

et första inlägget på Instagram i
höstas talade sitt tydliga språk. Efter
152 år på marknaden var Wigells
tillgängliga för allmänheten via
sociala medier.
– Det känns speciellt, att vi får
vara med och lyfta fram vackra och tidlösa möbler
som kanske varit lite osynliga tidigare, säger Lovisa
Lidåker.
Visserligen har Wigells, Sveriges äldsta ännu aktiva
pinnstolstillverkare, levererat möbler oavbrutet sedan
starten 1868, men i branschen har man kanske mest
varit känd som pålitliga underleverantörer. Sveri
ges främsta möbeldesigners har alla skapat sina egna
pinnstolar – och många av dem har tillverkats just hos
Wigells.
– Vi är starka som underleverantörer där vi både
kan leverera en trädetalj i stora volymer tack vare en
bra maskinpark, samtidigt som vi kan erbjuda helhets
lösningar med helt färdiga möbler, levererade direkt
till slutkund, säger Simon Lidåker.
Samtidigt har Wigells under alla år designat och till
verkat egna modeller, som pinnstolen Florida. De nya
ägarna som tillträdde i höstas har som mål att utveckla
det egna varumärket – samtidigt som man stärker rol
len som underleverantör. En ekvation som många
drömmer om men som långt ifrån alla lyckas lösa.
– Vi är fyra personer som är delaktiga i det här pro
jektet, fyra delägare med samma glöd men med olika
ansvarsområden, säger Simon Lidåker.
Och visst stämmer det att den nya, unga ägarkvar
tetten besitter en ovanlig bredd. Ta en HR-konsult, en

ekonomichef, en maskintekniker och en snickare
med stora drömmar. Många långa släktmiddagar
hemma hos Simon och Lovisa Lidåker och hennes
bröder Ludwig och Teodor Axelsson lade grunden
för ett modigt kliv utanför båtkanten.
– Vi har länge haft som mål att driva något
gemensamt eftersom vi samlar en ganska bred
kompetens, säger Simon.
– Den här kreativiteten ligger i grunden hos oss
alla, att få skapa med närhet till tillverkningen.
Drivkraften, drömmen och visionen har burit oss
länge, konstaterar Lovisa.
Men att det skulle bli just i coronatider som
drömmen förverkligas hade de kanske inte räknat
med? Alla skrattar.
– När det här företaget blev till salu kändes det
som en chans man bara får en gång, och vi hade ju
redan bestämt oss i vår ambition. Sedan är det väl
i tuffa tider man får så sina frön och hoppas på att
skörda när det ljusnar, säger Simon.
Vi sitter i ett kombinerat kontor och showroom
i den gamla fabriken i Malmbäck. Historiens
vingslag är tydliga var man än vänder blicken.
Här tillverkas möbler i allmänhet och pinnstolar
i synnerhet, från virkestransporten av björk, ek,
bok, ask och valnöt rakt in i huset till utleveranser
av färdiglackerade soffor, stolar och bord. Cirka
tiotusen pinnstolar rullar ut från Malmbäck under
ett år. Doften av trä vilar över hela bygget. Det
känns både genuint och välbekant, ett hantverk
som bestått genom århundraden.
FEBRUARI 2021 TRÄ&MÖBELFORUM
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Profilerna
Ludwig Axelsson m
 onterar
detaljer till pinnsoffan
Florida som formgivits av
Ebbe Wigell, en av företagets tidigare ägare. Delar
av spillvirket återvinns i
kyrkan där både Simon och
Ludwig är scoutledare. ”Vi
låter scouterna s
 nickra
med material som blir
över”, berättar Ludwig.

”Det är något alldeles speciellt med att till och
med kunna fälla ett träd på din egen tomt, låta
virket torka och sedan tillverka egna möbler”,
säger Teodor Axelsson.

Pinnsoffan Florida är en klassisk Wigellsprodukt
som nu är tillbaka i produktion.

Wigells egen historia är tätt sammanflätad
med den svenska pinnstolens historia som har
sitt ursprung just i Småland på 1850-talet. Henri
ette Killander, herrgårdsfru på Hooks herrgård,
ritade skisser på en möbel som liknade den engel
ska windsorstolen och gick runt till snickare i trak
ten för att få hjälp med tillverkningen. Småskaligt
snickrande på beställning övergick ganska snart till
industriell tillverkning där Wigells Stolsfabrik tog
fram sin Classic stol nr 1 med inspiration från Hen
riettes förlaga.
– Det sägs att när det begav sig så fanns det bara
här i Malmbäck ett 30-tal pinnstolstillverkare,
berättar Simon.
Den svenska pinnstolen har närapå blivit en symbol
för Sveriges övergång från ett jordbrukssamhälle
till industrisamhälle. Att tillverka möbler var en
lönsam syssla för många småländska bönder under
vinterhalvåret och under de svåra svältåren på
1800-talet räddade pinnstolstillverkningen livet på
många småländska familjer.
Sedan starten 1868 har stolsfabriken i M
 almbäck
drivits av sex generationer Wigell, och ett syskon
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barn från sjunde generationen jobbar fortfarande
kvar ute i snickeriet.
– Nu när vi tagit över återgår Wigells till att vara
ett familjeföretag och det känns väldigt roligt.
Och att låta Wigells egna pinnstolar kliva fram
i rampljuset är något den nya ägarkvartetten
brinner för.
– Pinnstolen är en så vacker och tidlös möbel
men våra egna modeller har varit lite osynliga på
marknaden. Kanske kan vi ge den en ny touch,
hitta nya ytbehandlingar, nya kulörer, och ta med
Wigells 150-åriga historia in i framtiden, säger
Ludwig Axelsson.
– Och det är väldigt viktigt för oss att mar
kera, fortsätter Lovisa, att vi inte bara köpt ett
varumärke. Vi vill fortsätta att tillverka pinnstolar
här i Malmbäck. Svensk tillverkning, småländskt
hantverk, det är något att vara stolt över.

”Nu när vi tagit över
återgår Wigells till att vara
ett familjeföretag och det
känns väldigt roligt.”

Scandinavian
shape of mind
Möt den skandinaviska andan,
det lättillgängliga samtalet,
den människovänliga designen,
närheten till naturen och den
nya innovativa möbel- och
ljusdesignen för en bättre
morgondag.
Välkommen till mötesplatsen
för skandinavisk design.
stockholmfurniturelightfair.se

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

FÖR VACKRA OCH
SLITSTARKA YTOR

Oavsett om du är designer eller tillverkare av möbler och inredningar,
utomhusfasader, golv, fönster och dörrar, så har vi rätt finish för
dig. Hos oss på Sherwin-Williams har vi ytbehandlingslösningar för
att möta praktiskt taget alla behov. Som en ledande leverantör av
skräddarsydda ytbehandlingssystem kan vi erbjuda dig de senaste
innovationerna av högsta kvalitet för att ge mervärde till din process
och din vardag. Behöver du en vacker och slitstark ytfinish och vill
ha den optimala för just din verksamhet, välkommen till oss.

wood.sherwin.com
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