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Don’t be too loud. Don’t be too proud.
Don’t wear clothes in the sauna. Take a walk.
Our outside defines your inside. Open your mind.
Be liberal. The word and world are yours.
Strive for a better existence with a down to earth
persistence. Push for far and beyond. Be first with
the latest. Go to the bottom with things and the
highs will come. Form old ideas into new ones.
Move through improvement.
Improve and refine.

Meet the Scandinavian spirit, the human perspective
and the new innovative design for a better tomorrow

www.stockholmfurniturelightfair.se
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 Hej! Trä & Möbel- 

forum är TMF:s 

medlems tidning 

där vi vill till föra värde till dig som 

medlem genom att bidra med 

verktyg och inspiration. 

Vad tycker du att vi ska 

skriva om? Mejla redaktionen 

och berätta! 

tomf@tmf.se

10 Hybridarbetet är här 
Under Coronapandemin gick blev det 

lika vanligt att jobba hemma som på kontoret. 
Men vad blir det nya normala? Tarkett och fyra 
andra TMF-medlemmar sina erfarenheter.

4 Aktuellt  Nyheter från 
branschen med inledningsord 
från TMF:s vd.

7 Hallå där … Hanna Nova 
Beatrice, inrednings-
skribenten som är Stockholm 
Furniture & Light Fairs nya 
projektledare.

20 Strategiskt  Forskaren i 
arbetslivsvetenskap, Lena 
Lid Falkman, om hur man 
bäst ställer om till hybrida 
arbetssätt.

22 Inblick – nytt från TMF   
Möt Mikaela Pietrzak, 
kommunikatör på TMF, i 

avdelningen Medarbetaren. 
Läs också om en intensiv höst 
i TMF:s exportsatsning samt 
värdefull vägledning kring 
produkters livscykelanalyser.

28 Profilen  Christian Mörne-
stedt, vd för Formpress, gör 
brickor för hela världen.

8 Lagförslag efter sju år 
Att ta fram nya regler för bostadsbyggande 

kan dra ut på tiden. Nu finns ett lagförslag om 
förenklade byggregler efter ett påverkans-
arbete som började redan 2014.



Framtidens plastkort i trä 

En beundrands
värd anpassning 
och företagsamhet

J ag slås ibland av människans dådkraft. 
Hur människan själv, och tillsammans 
med andra, kan övervinna det mesta 
och gå stärkt ur nästan vad som helst. 

Sällan har det varit tydligare än under pan-
demin Covid-19. Vi ställdes inför ett hot med 
fruktansvärd kraft och den allra värsta av kon-
sekvenser med lidande och tragedi som följd. 
Miljoner och åter miljoner människor över 
hela jorden drabbades, och på kort tid föränd-
rades världen, så som vi kände den, i grunden. 
Förutsättningarna för vad som är ett normalt 
liv slogs i slint.

Man skulle kunna tänka sig att mer än ett år av 
globalt undantagstillstånd, där varje mänsk-
ligt möte utgjort ett potentiellt dödligt hot, 
skulle omöjliggöra ett vardagsliv. Det blev 
tvärtom; vi anpassade oss blixtsnabbt och änd-
rade förutsättningarna för våra liv. Vi fortsatte 
att leva och att arbeta, men på andra sätt och 
under andra former. Somt påverkades, annat 
inte. Det gick fort och förändringen gick, på 
det stora hela, bra. Vi sågs digitalt över landet, 
Europa och i världen. Vi förkortade proces-
sen för att ta fram flera fungerande vaccin på 
ett sätt som från början ansågs omöjligt. Detta 
kommenderades inte fram utan skedde frivil-
ligt och genom kreativitet, medmänsklighet, 
pliktkänsla, iver och något av det som skiljer 
oss från annat liv: företagsamhet. Viljan och 
orken att förändra och ständigt förbättra. 

I detta nummer av Trä & Möbelforum försö-
ker vi bland annat berätta hur några av TMF:s 
medlemsföretag  har anpassat och utveck-
lat verksamheten under Corona-pandemin. 
Hur har det påverkat förteget och hur har det 
påverkat ledarskapet? Hur behåller man kon-
takt på distans och leder digitalt? Utmaning-
arna har varit lika många som lösningarna. 
En sak är helt säker: utan företag, 
företagande och företagsamhet 
hade den samhälleliga utma-
ningen varit mycket större 
och möjligen oöverstiglig. 

SENASTE NYHETERNA FRÅN BRANSCHENAktuellt

David  
Johnsson  
Vd, TMF

Nyhet Om några år blir det kanske 
självklart att säga ”träkort” om ditt 
betalningsmedel. Ett schweiziskt 
företag har tagit fram ett trämate-
rial som sägs vara upp till fyra gång-
er hårdare än i sitt råa tillstånd och 
som presenteras som ett miljövän-
ligt alternativ för ”plastkort”.

Swiss Wood Cards är tillverkat 
av 100 procent europeiskt trä (lönn, 
körsbär, ek eller gran) från certifie-
rat hållbart skogsbruk och har samma 
egenskaper som ett kreditkort av plast.

– Med ett kreditkort i trä erbjuds 
ett biologiskt nedbrytbart och kol-
dioxidbesparande alternativ till den 

globala kortindustrin, som har en 
uppskattad volym på 37 miljarder 
kort årligen, säger Dr Sascha Peters, 
grundare av Berlinbaserade Haute 
innovation.

Via en termomekanisk behand-
ling blir de europeiska träslagen 
extremt komprimerade, vilket ger 
dem en hårdhet som är tre till fyra 
gånger högre än i sitt råa tillstånd. 
Den naturliga förmågan att svälla och 
krympa minimeras också. Allt detta 
gör materialen användbara i produk-
ter som till exempel möbler, musikin-
strument, bilinteriörer samt kredit- 
och ID-kort. 

Nyhet I september öppnade Sara 
Kulturhus i Skellefteå – ett av värl-
dens högsta trähus, gestaltat av 
White Arkitekter. Med sina 20 våning-
ar, 75 meter högt, blir byggnaden sta-
dens nya landmärke. 

I det 30 000 kvadratmeter sto-
ra huset ryms Skellefteå Konsthall, 
Museum Anna Nordlander, Västerbot-
tensteatern, Stadsbiblioteket och The 
Wood Hotel med tillhörande restaur-
ang, spa och konferenscenter. 
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Sara Kulturhus har öppnat 
– en av världens högsta träbyggnader
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Nyhet Med mindre än ett år kvar till valet 
presenterar den samlade svenska indu-
strins 14 bransch- och arbetsgivar-
organisationer en gemensam plattform 
– Industrins reformagenda: vi leder den 
hållbara omställningen – som vänder sig 
till riksdagens samtliga partier.

Maria Sunér, vd på Swemin, konstaterar att 
det är hög tid för ett nytt samförstånd mellan 
politiker, myndigheter och svensk industri för 
att lyfta Sverige som industrination.

– Klimatomställningen och elektrifieringen 
går nu snabbt inom den svenska industrin. Det 
är vi stolta över, men politiken ligger dessvärre 

ofta långt efter. Därför presenterar industrin 
en ny reformagenda. Vi skapar verklig klimat-
nytta varje dag, men nu måste politiken ge oss 
rätt förutsättningar att fortsätta våga satsa här 
i Sverige, säger Maria Sunér.

Reformagendan innehåller tolv reform-
områden. Överst på reformlistan står önskan 
om effektiva tillståndsprövningar. Den hög-
aktuella cementkrisen sätter fingret på skär-
ningspunkten mellan ideologisk miljöambi-
tion och det reella omställningsarbete som 
bedrivs av svensk industri.

– Vi behöver en stark svensk industripolitik 
som ser helheten och inte bromsar omställ-
ningen. Vi behöver långsiktiga och förutsäg-
bara lösningar på tillståndsprocesserna och 
en elförsörjning som fungerar. Vi måste också 
komma tillrätta med kompetensbristen och 
flaskhalsarna på arbetsmarknaden, menar 
Maria Sunér.

>> industrinsreformagenda.se
Om svensk industri: Industrisektorn står för 
20 procent av BNP. Ungefär 800 000 personer 
har sina jobb direkt och indirekt tack vare efter-
frågan på industriföretagens produktion.  
Utöver det finansieras cirka 185 000 personer 
inom kommun och stat av skatter från industrin.

”Dags för en ny industripolitik för Sverige”

Sten och trä toppar 
svenskarnas miljöval 

Nyhet Sten och trä ligger klart 
i topp när svenskarna får svara 
på vilka byggnadsmaterial de 
förknippar med ett bra miljö-
val. Det visar en färsk Novus-
undersökning som genomförts 
på uppdrag av Stenindustrins 
Forskningsinstitut.

De svarande har fått ange 
 flera alternativ där övriga är 
glas, betong, stål, plast eller 
annat. 86 procent av de sva-
rande anger trä och 56  procent 
anger natursten, därefter 
 kommer glas på 20 procent. 

Sammanslagning av 
varumärkena Kährs 
och Upofloor
Nyhet Kährs  förvärvade 
Upofloor 2012 som ett led 
i  företagets ambitions att 
 erbjuda nya, spännande golvlös-
ningar. Nu förenas de två varu-
märkena under Kährs. Upofloor-
produkterna Estrad, PVC-fria 
Zero och Xpression samt Quartz 
blir en del av Kährs-erbjudandet 
och kommer att marknadsföras 
under namnet Kährs.
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Möbeldesignmuseum 
har 800 möbler i sina 
samlingar.

Aktuellt SENASTE NYHETERNA FRÅN BRANSCHEN

Möbeldesignmuseum fyller fyra år
Nyhet Möbeldesignmuse-
um i Magasin 6 i Frihamnen 
i Stockholm i firar i februari 
sina första fyra år. 

Grunden till museet är 
ägarna Kersti Sandins och 
Lars Bülows egna möbelsam-
lingar som de förvärvat under 

40 år i branschen. Fokus 
 ligger på skandinavisk design 
med många TMF-medlem-
mars produkter represente-
rade, men blicken är också 
riktad internationellt.

Sedan oktober pågår en 
retrospektiv utställning som 

sammanfattar de fyra årens 
verksamhet i sex installatio-
ner, bland annat höjdpunkter 
och lågvattenmärken i svensk 
design på 1970-talet, kvinnliga 
formgivare samt examens-
arbeten från designskolor. 
 Utöver utställningen kan 

Nyhet Den 25 november firar J. A 
Göthes 160 år. Just det  höstdatumet 
1861 slog en man vid namn Jean 
 Abraham Göthe upp dörrarna på 
J.A Göthes i gruvstaden Falun och 
 satte sin prägel på företaget. Via 
hårt arbete och omsorg om sina 
med arbetare, leverantörer och 
 kunder har J. A Göthes tre sekler 
 senare  vuxit till en koncern samt 
Skandinaviens största grossist av 
lås och beslag till dörr-, fönster - & 
 fasadindustrin.

– Snart 160 år efter att Jean 
 Abraham Göthe grundade sitt 
 företag är vi stolta att kunna föra 
hans traditioner vidare. Vi arbetar 
fortfarande efter Jean Abrahams 
devis: ”Ingen kan göra allt, men alla 
kan göra något och tillsammans kan 
vi göra mycket ”, säger nuvarande 
vd:n Håkan Östlund.
J.A Göthes har under 160 år:  överlevt 
sju pandemier, två världskrig, 
haft sex ägare och vd:ar samt tre 
 ägarfamiljer.

… och J.A Göthes firar 160! 

besökaren fritt gå omkring 
bland museets hyllor med 
totalt 800 möbler.

Museet har öppet lördagar 
och söndagar. Numera finns 
också möjlighet att besöka 
museet virtuellt via deras sajt 
mobeldesignmuseum.se.
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Hanna Nova Beatrice, tidigare redaktör för flera 
inredningstidningar, brinner för skandinavisk 
 design. I oktober tog hon över som projektledare 
för Stockholm Furniture & Light Fair.  
TEXT PEDER EDVINSSON  

Nya idéer för  
möbelmässan

HANNA NOVA BEATRICE

Gör: Tidigare chefredaktör på inredningstidningar som 
 Residence och Plaza. Hennes senaste satsning är The New 
Era Magazine, en internationell inredningstidning som hyllar 
skandinaviska designer, arkitekter och kreatörer  
– tidningen distribueras i 30 länder.

Aktuell:  Ny projektledare för Stockholm Furniture & Light Fair, 
en roll hon tagit över efter Cecilia Nyberg.

>> stockholmfurniturelightfair.se

H
ur kommer 
mässan se ut 
med dig som 
projektledare 

– Tillsam-
mans med mina kollegor ska jag 
anpassa SFLF för en ny tid och 
göra oss relevanta året om. Jag 
tror verkligen på vikten av att 
mötas – det är så vi utbyter kun-
skap och diskuterar utmaning-
arna vi står inför bäst. Men med 
det sagt måste man hitta sätt 
att göra det på som känns vetti-
gast ur miljösynpunkt. Vi kom-
mer också ta ett större grepp 
om Stockholm Design Week 
med en app som samlar allt som 
händer på en och samma plats, 
vi diskuterar stora och viktiga 
ämnen i våra Design & Archi-
tecture talks och vi vill pusha 
skandinavisk design internatio-
nellt på olika sätt.
Du började på SFLF i  oktober, 
vad hinner du påverka tills 
mässan blir av i februari? 

– Jag kan bidra med att 
skruva till och finjustera exis-
terande planer, vidareutveckla 
utställningar och samarbeten. 
Jag har kastats in både i de små 
detaljerna och de stora beslu-
ten, det går fort, och vi är i en 
intensiv period där vi försöker 
vara väldigt lyhörda och prata 
med producenter och andra 
utställare om deras behov.
En av nyheterna är att mäss-
san ska existera året runt 

i form av nyheter och 
 kommentarer om vad som 
 händer i designvärlden. Blir 
projektledningen lite som en 
magasinsredaktion?

– Det är en bra liknelse. 
Vi skapar ju redan innehåll i 
massor av olika format och vi 
behöver bli bättre på att tänka 
redaktionellt och paketera det 
så det kan nå fler. Vi vill vida-
reutveckla idén om vad den 
traditionella mässan är och 
kan vara. Vi sitter på kunskap, 
kontakter och frågeställningar, 
och vi är den viktigaste  arenan 
för skandinavisk design i 
 världen – och därmed behöver 
vi bli bättre på att driva viktiga 
branschfrågor och vara aktiva 
året. 
Är magasinsredaktörer 
 speciellt lämpade att vara 
projektledare?

– Framför allt har jag alltid 
brunnit för att lyfta det skandi-
naviska och ta det ut i världen 
och det är främst ämneskun-
skapen och dedikationen jag 
tar med mig in i rollen. 
Vad har möbelmässan 
betytt för dig tidigare?

– Den har alltid varit årets 
höjdpunkt och de senaste 
tio åren har jag även deltagit 
mer aktivt med utställningar 
och samtal. Jag bodde tolv år 
i  London och mässan hade då 
en viktig roll för min förståelse 
av skandinavisk design.

Hallå där!
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Ett nytt lagförslag ska öka förutsägbarheten och  effektiviteten i 
byggprocessen och ge direkt utslag på  byggtakten. Arbetet har varit 

långt och ibland mödosamt, både för representanter från trähus-
industrin och för de  politiker och tjänstemän som arbetat med 

 utredningar och remisser. Alla är dock överens om att lagförslaget  
på många sätt är en framgång.

TEXT PEDER EDVINSSON  ILLUSTRATION GETTY IMAGES

Perspektiv

är det nu ligger ett 
regeringsförslag 
hos lagrådet om 
att bostadsbyggen 
kan startas utan 
att kommunala 
byggnadsnämn-
der först ska säga 
sitt, är det resulta-

tet av många års förarbete – bland annat 
från TMF. Lagförslaget har kallats för 
en ny gräddfil och innebär att begrep-
pet ”certifierade byggprojekteringsfö-
retag” införs i plan- och bygglagen och 
att sådana företag kan sätta igång byg-
gen utan kommunal prövning av bostä-

N

Boverkets 
gräddfil

dernas ändamålsenlighet och tekniska 
egenskaper. Bygglov kommer att behö-
vas som tidigare, men företagen slipper 
med detta förslag att kommunerna ska 
granska att man uppfyller alla de tek-
niska egenskapskraven. Certifieringen 
ska enligt förslaget göras av privata certi-
fieringsorgan som ska vara ackrediterade 
av statliga Swedac efter föreskrifter från 
Boverket.

– Det är våra industriellt arbetande 
trähusföretag, som Lindbäcks, OBOS, 
Eksjöhus, Trivselhus med flera, som är 
aktuella att bli certifierade, säger Anders 
Rosenkilde, chef för teknisk utveck-
ling på TMF, och en av dem som varit 

med i den cirka sju år långa processen 
med att förändra förutsättningarna för 
bostadsbyggandet.

En stötesten har varit att få beslutande 
organ att inse att ett lagändring har 
behövts för att nå de politiska målen 
för bostadsbyggande, enligt Boverkets 
prognos måste 59 000 bostäder byggas 
årligen under 2020-talet. Med en lagänd-
ring skulle standardiserade processer 
och återanvändning av samma tekniska 
byggnadsutformning i flera byggprojekt 
göra att byggtakten kan hållas uppe.

Anders Rosenkilde har genom åren 
fått mängder av inspel från trähustillver-
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Anders  
Rosenkilde

Gustaf  
Edgren

Lagförslaget 
innebär snab-
bare väg från 

ritning till 
byggstart.

kande medlemmar i TMF om hur kom-
muners egna krav eller tolkningar av 
regelverket försvårat byggprocesserna.

– Det kan vara till exempel hårdare 
energikrav, krav på vem som ska utföra 
energiberäkningar, tröskelhöjder, extra 
tillgänglighetskrav, brandutrymningspla-
ner för enplanshus och dokumentations-
krav utöver vad som kan anses rimligt 
för ett serietillverkat småhus och mycket 
mer, säger Anders Rosenkilde.

Utredningen låg klar 2017, men resul-
terade alltså inte i ett lagförslag förrän 
2021. Frida Färlin, pressekreterare hos 
bostadsministern Märta Stenevi, ger en 
förklaring till varför det tog förhållande-
vis lång tid.

– Boverket fick ett uppdrag att 
föreslå en mer enhetlig kontroll 
av egenskaper hos serietillver-
kade hus. Under tiden som upp-
draget pågick fick Kommittén 
för modernare byggregler ett 
mycket brett uppdrag att göra 
en genomgripande översyn av 
bland annat Boverkets bygg-
regler, och som en del i det uppdra-
get ingick även kontrollsystemet, 
alltså utan avgränsningen till 
serietillverkade hus. Kommittén 
skulle enligt direktiven invänta 
Boverkets redovisning. Kommit-
tén föreslog sedermera i sitt slut-
betänkande Modernare byggreg-
ler – förutsägbart, flexibelt och 
förenklat (SOU 2029:68) att en så kallad 
statlig byggkravsnämnd införs för att lösa 
samma problem som Boverkets förslag. 
Efter att ha remitterat samtliga förslag 
– Boverkets förslag om certifierade sak-
kunniga och certifierade byggprojekte-
ringsföretag samt Kommitténs förslag 
om en byggkravsnämnd – har regeringen 
valt att gå vidare med förslaget om cer-
tifierade byggprojekteringsföretag. En 
annan bidragande orsak till att det dragit 
ut på tiden är den hårda prioritering som 
följde av januariavtalet i början av denna 
mandatperiod, säger Frida Färlin.  

Nu dröjer det drygt ett halvår innan 
riksdagen ska ta ställning till lagförsla-
get. Hur upplever ni att förslaget har 
tagits emot av kommuner, bygg- och 

husföretag och andra intressenter? 
– Vi upplever mediarappor-

teringen och byggföretagens 
respons som överlag positiv. Men 
vi vet också att det för en intres-

serad aktör kan vara svårt att i 
nuläget göra sig en fullständig 
bild av förslaget, eftersom en 
stor del av innehållet – som vilka 

krav som kommer att ställas på före-
tagen för certifiering – kommer att 
framgå av Boverkets föreskrifter.

Vilka effekter tror ni att lag-
förslaget kan få?

– Förslaget syftar till att öka 
förutsägbarheten och effektivi-
teten i byggprocessen, vilket kan 
öka byggtakten.  

För att nå fram till beslutsfattarna har 
TMF:s representanter tagit alla tillfällen 
i akt för att framföra behoven av föränd-
ring. Man har uppvaktat politiker, suttit 
med i utredningar samt haft dialog med 
tjänstepersoner på exempelvis Boverket 
och andra som kunnat få till stånd en 
lagändring

TMF:s projektledare och bostadspoli-
tisk expert för branschutveckling inom 
trähusområdet, Gustaf Edgren, har också 
varit med på resan och berättar att arbe-
tet genom åren stundtals har varit segt.

– Vi vet att förändringar av den här 
kalibern kräver ett långsiktigt påverkans-
arbete, men det har ibland varit svårt att 
förklara för otåliga medlemsföretag som 

lever i eller med problemen dagligdags 
att relativt små justeringar ofta tar orim-
ligt mycket tid, säger Gustaf Edgren.

Efter remiss hos lagrådet ska lagförsla-
get klubbas i riksdagen och om allt går i 
lås träda i kraft den 1 augusti 2022. Även 
om det är en stor framgång för branschen 
och ett bra betyg på TMF:s insatser är det 
här inte något som löser alla knutar för 
behovet av bostadsbyggande eller alla 
intressenters önskemål.

– Det här är ett av flera steg som måste 
tas, säger Gustaf Edgren och fortsätter:

– Vår förhoppning är att det här ska 
kunna göra att kommuner och handläg-
gare kan ägna mer tid åt krångligare och 
svårare projekt, som förtätningsprojekt, 
komplexa ”one off”-byggnationer och 
annat som inte rör industriellt produ-
cerade flerbostads- eller småhuskon-
struktioner. Det krävs framgent alltjämt 
bygglov och startbesked så vi lär väl få 
se hur väl kommunerna hanterar detta 
verktyg.

Anders Rosenkilde håller med om att 
TMF:s arbete långt ifrån är över i frågan:

– Vi deltar bland annat i arbetet med 
förändringen av Boverkets byggregler 
BBR som ska göras om ganska rejält så att 
ansvaret för tolkningar och verifiering av 
kravuppfyllnad flyttas från Boverket till 
branschen. Detta planeras att vara helt 
färdigt till 1 juli 2025. Men givetvis är det 
nya lagförslaget ett viktigt mål som vi ska 
glädjas åt att vi nått.
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REPORTAGE:  Den nya ledarrollen

DET NYA

JOBBAR PÅ GOLVET
Mats Lang arbetar 
som maskinställare på 
Tarkett i Hanaskog.
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Pandemin vände på kort tid upp och ned på det mesta 
i världen. Hos golvtillverkaren Tarkett i Hanaskog närmar 

man sig det nya normala som de flesta andra  genom att 
prova sig fram. Nu när restriktionerna hävs – kan man 

gå tillbaka till hur det var innan Corona-utbrottet 
eller är allt förändrat i grunden? 

TEXT STEFAN SKOGMARK  FOTO LARS DAREBERG

NORMALA
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Den nya ledarrollen

J
oanna Bergström, med titeln HR 
Director Operations Sweden på 
Tarkett, funderar lite innan hon 
säger:

– Ja, vad är det nya normala? 
Det är det många som tänker på nu 
och vi försöker alla att hitta en ny 
väg fram.

Hon menar att det på ett sätt inte har gjort så stor 
skillnad i Hanaskog, men att det har flyttat posi-
tionerna när det gäller att eventuellt kunna arbeta 
hemifrån.

Industrin har inte alltid legat så långt framme när 
det gäller digital mötesteknik och möjligheten att 
arbeta på distans. Det finns starka traditioner, om 
hur man gör och hur man inte gör. Det är produktio-
nen som är den tongivande delen av verksamheten. 
Den går inte att ta med hem under armen. Därför 
har den självklara uppfattningen varit att alla ska 
vara på plats.

Men Joanna Bergström medger att den nya situa-
tionen gjorde att man kom loss ur gamla mönster.

Det går inte att missa att Tarkett har satsat på 
säkerhet och tar frågan på största allvar. På olika 
sätt påminns alla som vistas i fabriken om vad som 
gäller och hur företaget gör allt för att nollvisionen 
mot arbetsplatsolyckor ska hållas. Säkerhetsarbetet 
är mycket konkret. Besökare får titta in i fabriken, 
men inte utan varselväst, hörselskydd, skyddsskor 
och skyddsglasögon. Sedan håller man sig till blå-
markerade gångbanor. Grindar och barriärer gör att 
truckar och gående så långt som möjligt hålls isär.

Men mot ett virus hjälper inte det normala 
säkerhetsarbetet.

– Vi var hyfsat snabba på att sätta upp rutiner och 
samla in information. Det togs snart beslut om att vi 
skulle försöka att bibehålla en verksamhet som var 
så normal som möjligt, men begränsa interaktionen 
mellan människor, säger Joanna Bergström.

Möten och besök ställdes in förutom de som 
var absolut nödvändiga. Efter hand kunde allt fler 
möten genomföras digitalt.

– Vi var redan på väg åt det här hållet – vi jobbade 

TMF:s ARBETS
GIVARGUIDE:
Är det på kontoret som 
tidigare eller fortsatt 
hemarbete som många 
har haft under Corona-
pandemin?

>> tmf.se/atergang-
till-kontoret 

PREVENTS 
CHECKLISTA:
En kostnadsfri check-
lista hjälper chefer 
och medarbetare med 
viktiga punkter att 
tänka på. 

>>prevent.se – Under 
Jobba med arbetsmiljön

Joanna Bergström, 
HR-chef på Tarkett 
i Hanaskog.
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med Skype, men var på väg att gå över till Teams.
Tack vare det som hände genom pandemin 

så gick allt mycket snabbare än vad det annars 
hade gjort, menar Joanna Bergström.

Socialt har pandemin påverkat Tarketts medar-
betare på olika sätt.

– I produktionen är det nödvändigt att arbets-
lag fortsätter att verka tillsammans, men vi har 
gjort vad vi kunnat för att enheterna ska vara så 
små som möjligt, att de består av samma per-
soner så långt det går och att de olika arbetsla-
gen inte överlappar varandra. Det har varit en 
del schematekniska utmaningar, säger Joanna 
Bergström.

Överlämningarna gjordes med enbart en per-
son från ena skiftet och en från det andra skiftet 
– aldrig fler.

I produktionen har man alltså fortsatt att ha 
sina närmsta kolleger, vid arbetsstationen och i 
fikarummet.

För kontorspersonal har det varit annorlunda 
under pandemin. Tjänstemännen har minime-
rat sin tid ute i produktionen och de har under 
restriktionstiden uppmanats att, när det är möj-

ligt, arbeta hemifrån. Tarkett stängde inte kontoren, 
men medarbetarna och deras närmsta chef har haft 
som uppgift att prata om vad som fungerar för dem 
och vad som samtidigt känns säkert.

I Tarketts organisation finns tjänstemän i olika 
funktioner och positioner. Joanna Bergström har 
en plats på kontoret i Hanaskog, men hon arbetar 
också på Tarketts fabrik i Ronneby. På båda arbets-
platserna rör hon sig också ute i produktionen.

– I Hanaskog är vi ett 30-tal tjänstemän och en 
hel del av oss lämnar normalt sett kontoret för att 
på olika sätt delta i projekt och sätta rutiner med 
produktionspersonalen. Bland annat är säkerhe-
ten ett tema som vi arbetar mycket med tillsam-
mans, säger Joanna Bergström.

Nu när det återgår till att personalgrupperna kan 
vara större, och att de får blanda sig med varandra, 
så är det tydligt att det finns ett uppdämt behov av 
att få ses igen.

– Det är tydligt att det fysiska mötet inte kan 
ersättas helt och hållet. Teams och andra liknande 
verktyg, och vad man kan åstadkomma med dem, 
är väldigt bra, men de har också begränsningar. Det 
går inte att få samma gemenskap och dynamik som 

PÅ PLATS
Marie Haggö, maskin-
ställare och teamledare, 
tillhör en yrkesgrupp där 
distansarbete ännu inte 
är genomförbart..
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vid ett fysiskt möte. Ett digitalt möte känns hacki-
gare, mer staccato. Vi får inte samma möjlighet att 
använda oss av – och att läsa av – kroppsspråk. 

– Det blir också svårare att kommentera och 
komma med inspel, säger Joanna Bergström.

– I dag vet vi att de personer som har kontorsar-
beten normalt sett kan arbeta var som helst där det 
finns en dator och en för arbetsuppgiften tillräckligt 
kraftfull uppkoppling.

På Tarketts nordiska huvudkontor i Sollentuna 
finns HR-chefen Mari Wennström. Hennes ansvar 
är 190 anställda inom säljorganisationen, som också 
innefattar marknad,  kundservice och finans.

När pandemin blev ett faktum fick samtliga jobba 
hemifrån och det blev förstås en ny vardag. Men 
distansarbete, eller att ha personal på andra platser 
än på kontoret, var inget okänt för den här delen av 
Tarkett. Nästan hälften av företagets anställda finns 
i Finland, Norge eller Danmark, och inom Sverige är 
säljarna i sin tur spridda över landet och höll redan 
kontakt med sina teamledare på distans.

– Visst hade vi en vana med att anställda befann 
sig på olika håll, men pandemin skapade nya 

 utmaningar. Till exempel kunde våra säljare inte 
göra kundbesök som vanligt eftersom vissa kunder 
hade besöksförbud, säger Mari Wennström.

Till skillnad mot i Hanaskog är samtliga i per-
sonalen tjänstemän, vilket innebar att Sollentuna 
kunde hantera hemarbetet på ett annat sätt.

– I en grupp med både tjänstemän och produk-
tion behöver hänsyn tas till att alla inte kan arbeta 
på distans och hitta lösningar på det. Hos oss vi inte 
tänka på det sättet. Däremot tyckte vissa att det var 
tråkigt att inte kunna vara på kontoret eller svårt 
utifrån förutsättningarna hemma, så när läget blev 
mer stabilt hittade vi sätt för dem att komma till-
baka, säger Mari Wennström.

I dag utvecklar sig en form av hybridarbete på 

NYA MÖJLIGHETER
Frågan om distansarbete kommer 
numera upp i anställningsintervjuer. 
”Det ger oss nya möjligheter vid anställ-
ningar”, säger Joanna Bergström.

” I dag vet vi att de personer som har 
 kontorsarbeten normalt sett kan arbeta 
var som helst där det finns en dator och en 
för arbetsuppgiften tillräckligt kraftfull 
uppkoppling.”

Mari Wennström, 
HR-chef för sälj 

och marknad i 
Norden

Den nya ledarrollen
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Tarketts kontor i Sollentuna där tiden på ett mer 
uppstyrt sätt kan delas mellan distans- och kon-
torsarbete. Erfarenheterna från pandemitiden har 
bidragit till en snabb omställning, som utifrån allt 
som hänt väger över till det positiva.

– Vi har hittat nya sätt att arbeta ihop och det har 
vässat våra rutiner för bland annat uppföljning och 
utvärdering – sättet vi har kontakt på helt enkelt. 

Vi har blivit mer digitala och hittat kreativa lös-
ningar. Vi har också märkt att många tycker det är 
väldigt roligt att kunna träffa sina kollegor på riktigt 
igen, säger Mari Talpila Wennström.

På Tarkett i Hanaskog arbetade det för knappt 
hundra år sedan 900 personer. I dag är arbets-
styrkan betydligt mindre, produktionen betydligt 
större. Robotar och andra maskiner har effektivise-
rat processen enormt mycket.

Självkörande truckar är inte längre science 
 fiction utan en realitet som allt fler svenska indu-
strier inför just nu. Kanske är det inte enbart 
 tjänstemän som kan arbeta hemifrån i en framtid 
som ligger närmare än vi tror.

Robotar gör redan nu stora delar av det  faktiska 

arbetet och människorna övervakar,  ställer in, 
 finjusterar och finns där om något är på väg att 
gå på tok. Med utvecklingen av AI-robotar kan 
 utvecklingen ta ytterligare nya steg.

– I dag finns inte tekniken, men vi vet att den finns 
där runt hörnet och det kan öppna för nya sätt att se 
på arbeten inom industrin, säger Joanna Bergström.

Något som är en realitet redan i dag på ett helt 
annat sätt än innan pandemin är att distansarbete 
alltid finns på bordet vid anställningsintervjuer.

– Vi vill inte sätta en regel runt distansarbete, 
men att det är en möjlighet och att det liksom 
många andra saker är en förhandlingsfråga och 
något man får ta ställning till utifrån de behov som 
företaget har och vilka önskemål och krav som den 
arbetssökande har. Det ger nya möjligheter för 
båda parter. Vi kan attrahera personer som annars 
inte skulle kunna tänka sig att flytta från storstads-
områden och personer som är intresserade av att 
arbeta hos oss, men inte har möjlighet att flytta sig 
själva och sin familj permanent kan tycka att delvis 
distansarbete kan vara en möjlighet, säger Joanna 
Bergström.   

CORONAMARKNADEN
Marknaden för privatkunder återhämtade sig snabbast 
under pandemin, medan kunder kopplade till resebranschen, 
som hotell, var försiktigare med investeringar i nya golv.

Stavar och lameller 
ett framgångsrecept
Tarkett finns i Sverige i Hanaskog och 
 Ronneby (tillverkning) samt i Sollentuna 
(nordiskt huvudkontor). Men företaget 
verkar också utanför Sveriges gränser och 
har 34 produktionsanläggningar och regio-
nala kontor eller försäljningskontor i över 
100 länder, huvudkontoret finns i Paris. 
Totalt har företaget cirka 12 500 anställda. 

Tarketts fabrik och kontor i Hanaskog 
ligger på Limhamnsvägen. Det är ingen 
tillfällighet. Vägen har namngivits så 
eftersom det var på fiskeläget Limhamn 
som Tarketts svenska historia startade. 
Limhamn har i dag vuxit samman med 
övriga Malmö. I slutet av 1800-talet låg där 
ett litet snickeri där massiv stavparkett 
tillverkades. Produktionen flyttades till 
Hanaskog, norr om Kristianstad, och 1938 
introducerades den så kallade Linderman-
brädan där de massiva parkettstavarna 
sammanfogades till längre brädor vilket 
förenklade läggningen. Några år senare 
uppfanns ”lamellbrädan” vars konstruk-
tion fortfarande är grunden för gällande 
Europanorm för parkettgolv.

Nästa  
sida:

Så blir det nya normala  
för fyra andra  

TMF-medlemmar
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Ida Persson, HR-chef Fiskarhedenvillan
1. Hur såg 
er arbets-
situation ut 

under pan-
demin med 

tanke på vilka 
som kunde jobba 

hemifrån och inte?
– Uppskattningsvis 80 procent 

av alla medarbetare valde att arbeta 
på distans. Jag upplever att vi oer-
hört snabbt anpassade oss till ”det 
nya” och var snabba med att möjlig-
göra tekniska och ergonomiska lös-
ningar för distansarbete. Utmaning-
arna i ledarskapet bestod i att vara 
”närvarande” i syfte att se hur med-
arbetarna mår, hur de upplever sin 
arbetssituation etc. När det kommer 
till teamkänsla upplever jag gene-
rellt att den inte påverkats nämnvärt 
av distansarbete, snarare tvärtom. 
Även nyanställningar hanterades på 
ett mycket tillfredställande sätt. Vi 
har i dag bra mentorer/utbildare som 
genom sin person och profession har 
möjliggjort att sprida vår kultur. Det 

tillsammans med våra övriga medar-
betare, som är fantastiska kulturbä-
rare, upplever jag att våra nyanställda 
fått en bra ”inslussning” i vår organi-
sationskultur. Kultur handlar till stor 
del om hur man är och agerar, och jag 
upplever att alla medarbetare gjort 
sitt yttersta att få våra nyanställda 
att känna sig välkomna. Men det kan 
absolut vara så att man som nyan-
ställd inte tagit del av HELA företa-
gets kultur, utan mer den enskilda 
avdelningens kultur. Vidare kan det 
även vara så att man inte får samma 
förståelse för hela företagets process 
utan att man lätt hamnar i den egna 
funktionens processer, vilket gör att 
det tar längre tid att få förståelse för 
helheten.

 
2. Vilka anpassningar ser ni nu och 
framåt när det ska ske en återgång 
till det normala?

– Distansarbete kommer vara 
en naturlig del av vår verksamhet. 
Numera är det inte konstigt om man 
jobbar hemma vid behov. Vi kommer 

möjliggöra för dem som vill att göra 
det, givet att det fungerar för verk-
samheten. Med verksamheten menar 
jag då arbetets art, prestation, arbets-
miljö, ledarskap etc. Vi ser fördelarna 
där medarbetarna upplever flexibi-
litet och ännu bättre kan kombinera 
privatliv med arbetsliv.  

 
3. Vad har ni lärt er kring ert ledar-
skap under pandemin som ni tar 
med in i framtiden?

– Att man kan vara närvarande 
även om man inte ses i vardagen. 
Vidare tänker jag att det är viktigt 
att man skapar mötesformer som 
tar hänsyn till distansarbetande och 
”närvarande”. Jag tänker även att det 
i framtidens ställs ännu högre krav på 
medarbetarskapet, där medarbetarna 
tar ännu större ansvar för sin arbets-
miljö och prestation. Här tänker jag 
främst på att man som enskild med-
arbetare har ett ansvar att möjliggöra 
en god dialog och transparens gent-
emot sin chef.  

HUR SER DET NYA  
LEDARSKAPET  

UT HOS ER?

Den nya ledarrollen

Pandemin har påverkat det dagliga arbetet och även ställt krav  
på hur man som chef hanterar den nya situationen. Vi har ställt  

frågor kring det nya läget till fyra TMF-medlemmar. 
TEXT PEDER EDVINSSON  ILLUSTRATION GETTY IMAGES

16     TRÄ&MÖBELFORUM NOVEMBER 2021



Cecilia Forzélius, HR-direktör Nobia
1. Hur såg 
er arbetssi-
tuation ut 

under pan-
demin med 

tanke på vilka 
som kunde jobba 

hemifrån och inte?
– Vi ställde om vår verksamhet i linje 

med Folkhälsomyndighetens riktlinjer. 
För den kontorsbaserade personalen 
innebar det att arbeta på distans, samti-
digt som vi vidtog åtgärder som gav vår 
personal inom tillverkning, logistik och 
butik säkra arbetsförhållanden. Våra 
medarbetarundersökningar visar att för-
ändringen för många har inneburit ökad 
balans i livspusslet medan andra tycker 
att det varit svårare att skilja på arbets-
tid och fritid. Många har saknat sina kol-
legor och spontana dialoger. Några av 
utmaningarna som ledare har varit att 
behålla teamkänslan, och introducera 
och integrera nya medarbetare.

 
2. Vilka anpassningar ser ni nu och 
framåt när det ska ske en återgång till 
det normala?

– Den senaste tidens digitala arbets-
sätt har gett oss värdefulla erfarenheter 
som vi tar med oss i formandet av det 
nya. Tillsammans med medarbetarna 
testar vi just nu hur det digitala, flexibla 
och fysiska kan samspela på ett bra sätt 
genom ett hybridarbetssätt.

 
3. Vad har ni lärt er kring ert ledarskap 
under pandemin som ni tar med in i 
framtiden?

– Jag har under den här perioden 
reflekterat över det kommunikativa 
ledarskapet, att visa såväl förtroende som 
närvaro. Den löpande dialogen är oer-
hört viktig och att som ledare anpassa 
den efter medarbetarnas olika behov. 
Distansarbete ställer också större krav 
på ledaren som kulturbärare; att samlas 
kring syfte, värderingar och tydliga mål 
blir ännu viktigare för känslan av till-
hörighet, engagemang och effektivitet. 
Vi kommer fortsätta att utveckla agila 
arbetssätt, självledarskap och vidareut-
veckla artikulerat ledarskap och vad det 
betyder i ett hybridarbetsliv.  
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Malin  Hedlund, 
vd Säters 
Snickeri fabrik AB

1. Hur såg er  arbetssituation 
ut under pandemin med 

 tanke på vilka som kunde jobba 
 hemifrån och inte?

– Vi valde att samtliga skulle finnas på plats. 
Vi delade i stället upp frukost-, lunch- och kaffe-
tider mellan avdelningarna så att vi skulle mini-
mera eventuell smittspridning. Därmed höll vi 
teamkänslan uppe under hela tiden. Den utma-
ning som jag kände var i stället var att hela tiden 
ha den senaste informationen. Problemet var ju 
att regionerna gjorde olika och att våra medar-
betare bor i olika regioner. Det tog tid från annat 
arbete.

2. Vilka anpassningar ser ni nu och framåt när 
det ska ske en återgång till det normala?

– För vår del så har vi gått tillbaka till ordina-
rie rutiner vid mat och fika. Vi fortsätter dock 
att hålla avstånd, tvätta och sprita händer och 
vara hemma vid minsta symtom. 

3. Vad har ni lärt er kring ert ledarskap under 
pandemin som ni tar med in i framtiden?

– Att även vuxna starka och kloka människor 
behöver mycket stöd, information och hjälp. 
Jag har svarat på frågor om ”de ska provta sina 
barn”, om de ska vara hemma om deras svärför-
äldrar blivit sjuka – ja, massor. Även om ingen 
sagt det rakt ut tror jag att många tyckt allt kring 
pandemin varit läskigt och därför behövt extra 
stöttning. Sedan hade jag gärna sett att karens-
dagen och ersättning för sjuklönen varit kvar. 
Nu är risken att man inte stannar hemma vid 
symptom, med stor risk för smittspridning som 
följd.  

Dan Magnusson, 
vd Skellefteå 
snickericentral, 

SSC
1. Hur såg er arbetssituation 

ut under pandemin med tanke 
på vilka som kunde jobba hemifrån och 

inte?
– Av vår personalstyrka på kontoret om 35 

personer jobbade cirka 20-25 hemifrån. Efter-
som vi arbetar mycket i team och interagerar 
med varandra blev det en rejäl utmaning, men 
kan ändå tycka att det gått förhållande vis bra. 
Affärerna har rullat på i vanlig ordning.

2. Vilka anpassningar ser ni nu och framåt när 
det ska ske en återgång till det normala?

– Allt arbete utgår sedan vecka 36, då alla var 
dubbelvaccinerade, från kontoret. Men efter-
som vi sett att hemarbete fungerar har alla 
 möjlighet till det efter avstämning med när-
maste chef. Det är det nya normala för oss.

3. Vad har ni lärt er kring ert ledarskap under 
pandemin som ni 
tar med in i fram-
tiden?

– Att med hjälp 
av tekniken kan 
man sköta det pri-
mära arbetet på 
distans och hålla 
dialog och samtal 
med sina närmaste 
medarbetare. Men 
över tid kan det 
inte ersätta det 
personliga mötet.  

Den nya ledarrollen

”Eftersom vi sett att hemarbete 
fungerar har alla  möjlighet till det 
efter avstämning med närmaste 
chef. Det är det nya normala för oss”

18     TRÄ&MÖBELFORUM NOVEMBER 202118     TRÄ&MÖBELFORUM NOVEMBER 2021



Minska risken att bli sjuk.

Tvätta 
händerna!

1. Löddra ordentligt.
2. Tvätta mellan fingrarna, ovanpå 

handen och runt tummen.
3. Skölj och torka.

sekunder

I hela

30



HUR SKA VI 
JOBBA EFTER 
PANDEMIN? 
Pandemin har drivit fram ett paradigmskifte i synen på hur, 
när och var vi ska arbeta. Nya ”hybrida” arbetssätt ställer  

redan krav på den som ska leda medarbetarna i en framtida 
vardag. ”Viktigast just nu är att se till att man inte får a- och 

b-lag på arbetsplatsen”, säger Lena Lid Falkman, universitets-
lektor i arbetslivsvetenskap vid Handelshögskolan. 

TEXT PETER WILLEBRAND  FOTO GETTY IMAGES
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L
ena Lid Falkman till-
hör en forskargrupp 
på Handelshögskolan 
som i projektet Swe-
den Through Crisis 
löpande dokumenterat 
och rapporterat om 

hur pandemin påverkar våra arbetsplat-
ser och arbetsliv.

– Det är ingen tvekan om att många 
vill arbeta mer flexibelt i framti-
den. Nyligen intervjuade vi 1 000 
personer med kunskapsbaserade 
yrken, allt från offentlig sektor 
till småföretag. Resultatet var 
tydligt: nio av tio vill i framtiden 
kunna styra mer över var de ska 
jobba, säger Lena Lid Falkman. 

Även en klar majoritet av personer 
i ledande positioner är positiva till att 
arbeta mer flexibelt, åtta av tio chefer vill 
ha den möjligheten. 

– Vi har inte analyserat de bakomlig-
gande orsakerna till skillnaden, men 
resultatansvar är säkert en parameter 
som bidrar, säger Lena Lid Falkman. 

Men oavsett vad man föredrar ställs 
både medarbetare och chefer nu inför en 
ny vardag, med både positiva och nega-
tiva erfarenheter från pandemin i baga-
get. Många har redan vittnat om fördelen 
med korta effektiva digitala möten och 
en ökad förståelse för kollegors privatliv. 
Andra har saknat den kreativitet och det 
sociala kitt som följer med att sitta till-
sammans i ett team.  

– Vi står helt klart inför ett paradigm-
skifte. Samtidigt är det viktigt att inte 
rusa iväg och försöka gå alla önskemål till 
mötes. Det är mycket rent praktiskt som 
måste redas ut först, som vad till exempel 
lagen säger om arbetsgivaransvar i olika 
situationer. Arbetsmiljöverket håller just 
nu på att utreda detta. 

– Och hur ska man organisera arbets-
platsen när människor vill komma in på 
kontoret två, tre dagar i veckan i stället 
för som tidigare fem – och onsdag lig-
ger klart i topp när medarbetarna själva 
får välja vilken dag i veckan de vill vara 
fysiskt närvarande? 

Nya hybrida arbetssätt kräver en 
ny organisationsstruktur, och ett nytt 
sätt att leda, understryker Lena Lid 
Falkman. 

– Som ledare blir kommunikatio-
nen ännu viktigare! Hur ser man till att 
alla nås av samma information sam-
tidigt, utan att de sitter tillsammans 
eller har uppgifter som inte ger samma 

frihet att välja var man arbetar? Vik-
tigast av allt just nu är att det inte 

skapas ett a-lag och ett b-lag på 
arbetsplatsen. 

– Var också öppen med att det 
är ny situation för alla. Man 
måste kunna utvärdera och 
förändra efter en tid, om man 
märker att något inte fungerar. 

Det ökar också förståelsen hos med-
arbetarna. Pandemin har ju inte minst 
påmint oss om att vi inte bara kan ställa 
krav som individer, vi måste anpassa oss 
som ett kollektiv för allas bästa. 

Samtidigt betonar Lena Lid Falkman 
att företagsledningarna inte får ”fega 
ur” och lämna över till mellanchefer 
och team att själva organisera den fram-
tida arbetsplatsen, som de tycker fung-
erar bäst. 

– Det måste verkligen finnas struktur, 
beslut och ett stöd som hela företaget 
står bakom. Alla ska veta vad som gäl-
ler – och varför. Det handlar återigen 
om kommunikation, att göra alla del-
aktiga och att vara rättvis. Annars kan 
det bli som det exempel som jag nyligen 
hörde talas om, en medarbetare ringde 
upp chefen och berättade att han flyt-
tat till Umeå och i fortsättningen tänkte 
komma in ett par dagar i veckan, men 
han hade inte bestämt vilka. Då har man 
tagit sig väl stora friheter …

Aktivitetsbaserade kontor var en trend 
redan före pandemin, och den kommer 
att förstärkas ytterligare, tror Lena Lid 
Falkman. 

– Men börja inte nu direkt med att 
plocka bort en massa arbetsplatser 
för att fler vill arbeta hemma, avvakta 
tills ni vet mer om hur ni faktiskt kom-
mer att jobba i framtiden. Och vi kom-
mer även i fortsättningen att ha behov 
av våra ”fulrum” på jobbet, där vi kan 
få vara i fred om vi ska ringa ett sam-
tal eller måste koncentrera oss på att 
skriva.  

HYBRIDA ARBETSSÄTT! 

Se till att det inte uppstår ett a- och b-
lag arbetsplatsen, där vissa får större 
frihet än andra att välja hur, var och när 
man vill arbeta. 

FÖRÄNDRA STEGVIS!

Gå inte för fort fram och försök tillgo-
dogöra alla önskemål samtidigt. Både 
regelverk och människor måste hänga 
med. Börja inte med att bygga om 
arbetsplatserna förrän ni vet hur allt 
fungerar. 

KOMMUNICERA! 

Vi står inför ett paradigmskifte och 
mycket är nytt för alla. Var öppen med 
att ni prövar er fram och kan tvingas 
omvärdera beslut och ambitioner.  

FEGA INTE UR!

Ledningen måste stå bakom besluten, 
lämna inte över ansvaret till mellan-
chefer och medarbetare att organisera 
den nya arbetsplatsen.

Så skapar man framtidens  
flexibla arbetsplats

Lena Lid  
Falkman
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NYTT OCH NYTTIGT FRÅN TMF
Inblick LÄS TIDNINGEN  

PÅ WEBBEN
www.traomobelforum.se

TMF:s långsiktiga exportsatsning 
för möbel- och inredningsindustrin 
har en intensiv höst med såväl web-
binarier (med marknadsanalyser), 
individuell exportcoachning samt 
uppstart av ett exportnätverk. 
Intresset har varit stort från företagen 
för de fyra utvalda marknaderna Stor-
britannien, Frankrike, Tyskland och 
USA. Nu kan du ta del av de omfattande 
marknadsanalyserna för respektive 
marknad – gjorda av initierade lokala 
medarbetare från Business Sweden.

– Det är otroligt roligt att se att det är 
ett så stort intresse bland våra medlems-
företag för den exportsatsning vi precis 
har inlett. Vi har haft många deltagare 
på samtliga fyra webbinarier och nu ser 
vi fram emot att ta detta vidare på olika 
sätt. Först ut är ett exportnätverk för 

våra medlemsföretag som vi planerar 
att starta upp inom kort och där tanken 
är att vi ska utbyta erfarenheter med 
varandra och diskutera olika teman och 
utmaningar man ser i sina exportsats-
ningar, säger Linda Löf, projektledare. 

De analyser som har tagits fram under 
året svarar t.ex. på frågorna; hur ser 
möbelindustrin ut i landet just nu, hur 
sker försäljning mot olika kundgrup-
per och vilka krav ställs på möbler på de 
olika marknaderna? Även hållbarhets-
frågan samt kulturella skillnader finns 
med i analyserna, som är utförda av 
Business Sweden-medarbetare lokalt på 
de respektive marknaderna.

Via Business Sweden har det även varit 
stort intresse för att delta i kostnads-
fri exportcoachning som utförs under 
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”Vi förstod tidigt värdet av 
 Business Swedens utbildning och 
att ta den seriöst och göra arbetet 
bakom som krävs. Det går inte att 
bara ställa ut på en designmässa i 
London och tro att det är som att 
sälja i Sverige.”
Malin Muskala, CEO, Mizetto
Exportcoachad av Business Swe-
den 2019.

Ta del av marknadsanaly-
serna samt se webbinarierna i 
efterhand
>> tmf.se/
marknadsanalyser-export
>> tmf.se/exportwebbinarier    

Mer om TMF:s exportsatsning 
>> tmf.se/export-marknad

 hösten och vintern, både i grupp och 
individuellt. Tillsammans går man 
igenom frågor som uppkommer i en 
exportsatsning; såsom marknadsval, 
positionering, prissättning, budgete-
ring, avtal och exportregler.

TMF:s exportsatsning:

Stort intresse för exportcoachning samt 
marknadsanalyser för fyra utvalda länder
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PÅ GÅNG 1 Grundutbildning – arbetsmiljö, 
arbetsrätt & kollektivavtal  
Finlandshuset, Stockholm
23–25 NOV

Digitalt träff med TMF:s  
Produktionsnätverk
Digitalt via Teams
26 NOV3Immaterialrättswebbinarier. 

Digitalt via Teams
25 & 9 DEC2

Så kan företag arbeta med EPD – 
fördelar, råd och regelverk

TMF har – tillsammans med Stiftel-
sen IVL – gett IVL Svenska Miljöinsti-
tutet i uppdrag att ta fram en vägled-
ning för hur företag kan arbeta med 
EPD – Environmental Product Declara-
tions, produkters och tjänsters miljöpå-
verkan ur ett livscykelperspektiv. Från 
mitten av november finns vägledningen 
tillgänglig på TMF:s webbplats. Syftet 
är att stödja företag, både de som redan 
arbetar och de som planerar, att arbeta 
med EPD. 

– EPD-projektet är inne på slutspur-
ten och det har varit ett utmanande 
men bra projekt, med totalt 13 delta-
gande företag. Vi på TMF arbetar med 
att hantera de önskemål som projektet 
gett och med planen framåt för EPD-
generatorn, säger Sandra Furtenbach, 
TMF:s projektledare.

Det finns flera vägval att ta och 
trycket på de granskare som finns på 
marknaden är extremt. Vi rekom-
menderar samtliga företag att ta del 
av den vägledning som nu släpps och 
som är en av projektleveranserna.

Vägledningen innehåller nyttig infor-
mation om vad en EPD är, på vilka olika 
sätt man kan ta fram EPD:er, samt hur 
EPD kan användas för att kommunicera 
miljöpåverkan. Vägledningen tydlig-
gör också vilka regelverk som finns på 
området, och presenterar information 
om hur resultat i en EPD ska tolkas.

>> tmf.se/epd-vagledning 
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FNy EPD-vägledning framtagen av TMF & IVL

TMF:s förhandlings-
chef blir ny vd på 
 Grafiska Företagen
TMF:s förhandlingschef Eva 
Glückman kommer från och 
med årsskiftet att tillträda som 
vd för Grafiska Företagen och 
efterträda Ravindra Parasnis 
som valt att gå i pension. 

Eva har varit förhandlingschef på 
TMF och Grafiska Företagen sedan 
2014.

– Jag vill verkligen lyfta fram 
de stora och viktiga insatser Eva 
Glückman gjort för TMF:s med-
lemsföretag, säger TMF:s vd David 
Johnsson i en kommentar. Hon har 
också på ett fantastiskt vis förenat 
och byggt upp TMF:s och Grafiska 
Företagens gemensamma arbets-
givaravdelning med all de utma-
ningar detta har inneburit. Tack 
vare Evas engagemang, lojalitet och 
djupa kunskaper har hon, tillsam-
mans med sina medarbetare, fram-
gångsrikt förnyat verksamheten 
och genomfört en rad lyckosamma 
avtalsförhandlingar under mycket 
komplicerade omständigheter. Jag 
vill önska Eva stort lycka till i de 
framtida arbetsuppgifterna och ser 
mycket fram emot att samarbeta 
med henne i den nya rollen.

Kökstillverkaren Nobia står inför stora 
förändringar, och lägger mycket krut på 
att säkra sin kompetens för framtiden. 
ESF-projektet Kompetenssäkrad Individ 
har passat perfekt som en del av deras 
nya satsning, Nobia Academy.
En viktig del i arbetet är information 
– men också motivation. Och det är 

två saker som går hand i hand menar 
 projektledaren Wiktoria Rydin.  Läs mer 
om hennes tips till andra företag.
Nobias arbete med ESF-projektet
>> tmf.se/ kompetenssakrad-individ/
nobia-pa-vag
ESF-projektet Kompetenssäkrad individ
 >>tmf.se/kompetenssakrad-individ

1

Så kan företag arbeta med EPD
– fördelar, råd och regelverk

VÄGLEDNING

Fortsatt positiva signaler hos Nobia för  
ESF-projektet Kompetenssäkrad individ
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NYTT OCH NYTTIGT FRÅN TMF
Inblick

Robert Petersson, CEO 
 Kinnarps, samt Cecilia Ask 
Engström, chef för bransch-
utveckling på TMF, var två 
av deltagarna i det välbesök-
ta panelsamtal som TMF 
arrangerade på Mötesplats 
Offentliga Affärer, Nacka-
strandsmässan, den 21 
oktober 

- "Är framtidens offentliga affärer 
hotade av bristande transparens?". TMF 
har varit drivande i frågan och gick 
ut i ett gemensamt debattinlägg med 
företrädare från möbelindustrin och 
Svenskt Näringsliv i augusti.

– Det är tydligt att detta är ett viktigt 
ämne för många och vi hade en bra dis-
kussion i panelen. Det finns ett behov av 
dialog, där både leverantörer och upp-
handlare måste hjälpas åt för att minska 

på den onödiga användningen av 
sekretessen. Kinnarps är beredda 
att ta vårt ansvar. Vi föreslår till 
exempel att leverantörer och 
upphandlande myndigheter 

enas om att inte sekretessbe-
lägga vilka produkter vi går in 
med i anbuden, säger Robert 
Petersson.

Även TMF:s Cecilia Ask Engström 
bedömde att panelsamtalet lade en 
bra grund för hur man skulle kunna gå 
vidare i frågan. De två övriga i panel-
samtalet var Anna Lipkin, inköpschef 
för IT på Stockholms stad och nybli-
ven styrelseledamot i SOI (Sveriges 
Offentliga Inköpare), samt Catharina 
Piper, delägare i Moll Wendén Advo-
katbyrå med mångårig erfarenhet av 
upphandlingsfrågor.

– 90 procent räckte upp handen på 
frågan om man i sitt dagliga arbete 
berörs av sekretess och att man upplever 
en problematik kring den, säger Cecilia 
Ask Engström och fortsätter:

– Det är viktigt att den vägledning 
Upphandlingsmyndigheten har tagit 
fram når ut - och det är även viktigt med 
en dialog på upphandlingskontoren så 
att man är förberedd på hur man ska ta 
ställning till vad som ska sekretessbe-
läggas och inte. När man sitter med en 
konkret upphandling är det ofta tids-
brist och man väljer att gå på leverantö-
rens önskemål. Leverantörerna behö-
ver självklart också ta sitt ansvar och 
inte begära sekretess i den utsträckning 
som sker idag. Alla tjänar på öppenhet 
och transparens och det är viktigt att 
vi tar diskussionen vidare tills vi ser en 
 förändring.

Cecilia Ask

”Det finns ett behov av dialog, där både leverantörer 
och upphandlare måste hjälpas åt för att  minska på 
den onödiga användningen av sekretessen”
TMF & Kinnarps i panelsamtal om offentlig upphandling
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– rekommendationer, tolk-
ningar samt avtalsklausul: 
 produktsäkerhet vid tillverkning 
av varor enligt annans design
Alla företag som tillverkar eller sätter en 
produkt på marknaden –  oavsett om man 
har designat den själv eller inte – behö-
ver göra en  riskbedömning och säkerstäl-
la att man inte sätter en produkt på mark-
naden som kan skada slutanvändare. TMF 
har drivit ett projekt inom Branschutveck-
ling angående Produktsäkerhetsdirekti-
vet som nu är avslutat.

TMFs specialinredningsgrupp har, till-
sammans med  advokatfirman Vinge, 
tagit fram ett dokument med valda vägle-
dande råd för att  underlätta för medlems-

företag att undvika att produkter med 
säkerhetsbrister tillverkas och sätts på 
marknaden. Det gäller inte minst hur man 
kan fördela ansvaret i de fall då en vara 
tillverkas av ett företag enligt underlag 
eller instruktioner från beställaren/köpa-
ren av varan, utan att tillverkaren är del-
aktig i utformningen av varans design eller 
funktion.

Dokumentet innehåller därför en 
avtalsklausul med syfte att leda till en 
rimlig ansvarsfördelning i de fall då en 
beställare/köpare föreskrivit ett visst 
utförande som sedan bedömts innefatta 
en säkerhetsbrist.

>> tmf.se/produktsakerhetsdirektivet

Trähusdagarna  
tillbaka i Jönköping  
i mars
För två år sedan präglades Trähus-
dagarna 2020 av en begynnande 
 pandemi. Tiderna blev digitala och 
förra årets upplaga genomfördes via 
Teams. Nu laddar dock TMF och övriga 
arrangörer av Trähusdagarna för 2022 
års event – åter på Elmia-mässan i Jön-
köping. Datumet som gäller är 9–10 
mars och Trähusdagarna riktar sig – 
precis som tidigare – till dig som är hus-
producent, inköpare, tekniker, leveran-
tör av  byggmaterial, konsult eller entre-
prenör. Save the date – programmet 
planeras för fullt!
>> tmf.se/trahusdagarna-2022

Det första halvåret 2021 för trä- och 
möbelindustrin visar riktigt positiva 
siffror och många branschgrupper har 
gynnats av hemarbete och ”hemester”. 
Svensk möbelexport är nu på en högre 
nivå än innan Corona och ökade med 9 
procent, och även kontorsmöbler samt 
köksinredningar går starkt på interna-
tionella marknader. Samtidigt har det 
skett en kraftig ökning av småhushus-
byggande där efterfrågan och önskan 
om att bo i eget ägt småhusboende dri-
vit på orderingången för styckebyggda 
hus till +89 procent.

Produktsäkerhets direktivet

Svensk industri 
tar krafttag  
för elen
SIDAN 10

FÖR DIG SOM VILL UTVECKLAS
NR 4 • NOVEMBER 2019 • ARBETSMILJÖ, MILJÖ & HÅLLBARHET

SMÅHUS PÅ 
OLIKA GRUNDER

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

JOHAN SÖDER
QVIST SKA TA 
MÖBELFAKTA  
IN I FRAMTIDEN
SIDAN 7

6
drömlyor!
Lägenheterna på 
SI i Paris är klara 
för inflyttning. 

SIDAN 8

Läs även våra nyheter på 
www.traomobelforum.se
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Som kommunikatör på TMF 
har Mikaela Pietrzak ett 
brett spektrum av arbets-
uppgifter. Det kan handla om 
att styra upp webbinarier 
– något som ökat mycket 
under pandemin – men även 
att koordinera kommunika-
tionsinsatser på olika sätt. 
”Det är snabba puckar och 
ständig omväxling.” 
Att synliggöra trä- och 
möbelbranschen för de 
ungdomar som står redo 
för sitt gymnasieval är en 
prioriterad uppgift. 

– Kompetensförsörjning och 
ungdomskommunikation 
står verkligen i centrum. 
Generellt sett är kännedomen 
om vår bransch dålig, vilket 
i sin tur gör att statusen blir 
låg. Jag jobbar med att öka 
kännedomen hos unga kring 
vilka framtidsmöjligheter som 
finns om man går ett av våra 
yrkesprogram.

Mikaela Pietrzak har en 
rad argument för att välja 
något av alla yrken på trä- och 
möbelsidan. 

– Här finns det jobb direkt 

efter gymnasiet. Löner och 
andra villkor är bättre än 
andra andra branscher som 

lockar unga, som vård och 
handel. Alla är inte heller 
 teoretiker utan vill hellre 
jobba med händerna. Sam-
tidigt erbjuder branschen 
mängder av jobb för den 
som är tekniskt intresserad 
och kunnig. Digitaliseringen 
har kommit långt på många 
företag. 

Mikaela lyfter inte minst 
fram ett annat signum för 
trä- och möbelindustrin – att 
branschen och företagens 
medarbetare bär på en påtag-
lig yrkesstolthet som de har all 
anledning att föra vidare.

Tänk att få vara med 
och tillverka hus, möbler, 
fönster, dörrar, och att skapa 
den boendemiljö som är 
så nödvändig för oss. Som 
en betydelsefull målgrupp, 
utöver ungdomarna själva, ser 
hon deras föräldrar.

– Vi måste nå ut också till 
föräldrarna. Min erfaren-
het är att det finns en del 
missuppfattningar och kanske 
även fördomar om trä- och 
möbelbranschen, säger Mika-
ela Pietrzak. 

Det var i maj 2017 som 
hon började på TMF på 
en nyinrättad tjänst som 
Digital Content Producer 
med uppdrag bland annat att 
öka organisationens närvaro 
i olika digitala kanaler. Så 
småningom ändrades titeln 
till det mer heltäckande 
kommunikatör. 

 MIKAELA PIETRZAK  

Kommunikatör på TMF   

Började på TMF: 2017

Bakgrund: Kandidatexamen i media- och kommunikations-
vetenskap från Stockholms universitet, anställningar på 
Skandia Fastigheter och Svenska FN-förbundet. 

Vilka tre kända personer skulle du vilja ha som sällskap  
på en tågresa? USA:s tidigare president Barack Obama, 
sångerskan Robyn och Malala Yousafzai, mottagare av  
FN:s fredspris 2012.           

Mikaela synliggör 
branschen för unga
TEXT: SÖREN KARLSSON

Medarbetaren Mikaela Pietrzak 
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Precis som den bredd som 
Mikaela Pietrzak har i sina arbets-
uppgifter på TMF uppvisar hen-
nes CV en bredd från att arbeta 
med marknadskommunikation 
på Skandia Fastigheter till att 
vara kommunikatör på Svenska 
FN-förbundet, allt kryddat med 
en kandidatexamen i media- och 
kommunikationsvetenskap från 
Stockholms universitet. 

– Bredden är berikande. Jag 
kunde inte mycket om trä- och 
möbelbranschen eller hur en 
bransch-/arbetsgivarorganisation 
fungerar när jag började på TMF, 
men jag är nyfiken och vill hela 
tiden lära mig mer, säger Mikaela 
Pietrzak.  

Utanför jobbet är det 6-åriga 
Mattéo och 9-åriga Noah som tar 
mycket av hennes tid.

– Jag har hand om barnen var-
annan vecka och då är det full fart, 
men jag har också ett stort socialt 
nätverk med många vänner som 
betyder väldigt mycket för mig.

Kultur är en annan hörnpelare. 
Det fick hon utlopp för redan på 
S:t Eriks gymnasium i Stockholm, 
på det estetiska programmet 
med inriktning mot sång, dans 
och teater. Med stor sannolikhet 
förstärktes det kulturella intresset 
genom sin uppväxt där musik och 
litteratur alltid haft en central 
plats. 

Mikaela Pietrzak är dock 
mycket blygsam när hon berättar 
om sina egna kulturinsatser. 

– Jag sjunger, dansar, spelar 
piano halvdant och har en gitarr. 

Det historiska arvet genom sitt 
etniska ursprung med en pappa 
född och uppvuxen i Polen för 
hon gärna vidare till sina barn. 

– Pappa växte upp under andra 
världskriget och han var en stark 
meningsmotståndare till den 
kommunistiska regimen. Hans 
historia har fått mig att inte ta 
något för givet, kämpa och varje 
dag känna tacksamhet över de 
små tingen i livet. 

Misskötsamhet bland 
medarbetare har 
 blivit en allt vik-
tigare  fråga för 
medlemsföre-
tagen i TMF. En 
förklaring kan 
vara att många 
jobbat hemifrån 
under pandemin. 
”Företag hör av 
sig till oss för att få 
råd och rekommen-
dationer. Vi får många 
fler sådana  frågor nu än 
tidigare”, säger Tina Nordenbrink.

Hon är chefsjurist på TMF och har 
 samma funktion också på Gröna 
 Arbetsgivare och Grafiska Företagen. 
Tina Nordenbrink har bred erfarenhet av 
att hantera arbetsrätt från bland annat 
Transportföretagen och SKR. 

Det finns en lång rad olika förseelser 
och problem som omfattas av begreppet 
misskötsamhet.

– Sen ankomst, olovlig frånvaro, 
 trakasserier,  samarbetssvårigheter och 
arbetsvägran är kanske de vanligast 
 förekommande, förklarar Tina Norden-
brink. 

Hon poängterar att arbetstagaren har 
en skyldighet att uppträda lojalt mot 
arbetsgivaren.

– Enkelt uttryckt ska arbetstagaren 
utföra arbetet enligt anställningsavtalet, 
men vi får inte glömma att lojalitets plikten 
är ömsesidig. Det handlar bland annat om 
att arbetsgivaren ska verka för, som det 
heter, att anställningen så långt det är 
möjligt ska bestå.

Tina Nordenbrink menar att  företagen 
måste anstränga sig för att komma 
 tillrätta med problembeteenden bland de 
anställda. 

– Det gäller att våga utreda och 
 verkligen jobba med problemen. Som 
arbetsgivare måste du ibland ta det 
 obehagliga samtalet med en  arbetstagare 
som inte fungerar i sin roll. Kom  också ihåg 
att dokumentera samtalet med minnes-

anteckningar, uppmanar 
Tina  Nordenbrink. 

Hon tror att en del 
irritationsmo-
ment kan undanrö-
jas relativt enkelt 
bara genom att 
prata med varan-
dra och skapa nya 

rutiner.
– En medarbetare 

som ofta kommer för 
sent kanske gör det för 

att han eller hon ska lämna 
barn på förskolan och på något 

sätt hamnar i otakt. I bästa fall kan allt 
lösas genom att förskjuta arbetstiden.

Tina Nordenbrink påminner om att 
misskötsamhet ibland beror på missbruk 
eller sjukdom.

– Då måste arbetsgivaren ta sitt reha-
biliteringsansvar, betonar hon.

Vid allvarliga former av misskötsamhet 
behöver företaget ge medarbetaren en 
skriftlig erinran. Detta för att medarbeta-
ren ska förstå allvaret och att anställning-
en riskeras om misskötsamheten fortsätter.

Tina Nordenbrink tycker att det är 
 viktigt att redan på ett tidigt stadium 
involvera de fackliga organisationerna för 
att med gemensamma ansträngningar 
kunna hitta bra lösningar. 

Lagtexten lyfter fram omplacering som 
ett alternativ till uppsägning om proces-
sen kommit så långt. 

– Arbetsgivaren ska undersöka möjlig-
heterna till omplacering på företaget inn-
an uppsägning får ske. Du behöver göra en 
omplaceringsutredning, men du har ingen 
skyldighet att skapa ett arbete som inte 
redan finns.

En fråga som ett antal företag ställt 
sig i pandemitider är hur arbetsrätten 
 påverkas för den som jobbar hemma.

– Det är enkelt att svara på. De arbets-
rättsliga reglerna är i princip desamma, 
säger Tina Nordenbrink. 

TMF får allt fler frågor om 
 misskötsamhet
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ÖLÄNDSKA  
BRICKOR  

NÅR HELA  
VÄRLDEN

Att vara ett företag som ligger på en ö i Östersjön klingar exotiskt för de 
utländska kunderna. Det, och det faktum att intresset för inrednings-
detaljer ökat under pandemin, gör Christian Mörnestedt till en vd som 

har positiva framtidsbilder för brickföretaget Formpress på Öland.
TEXT SÖREN KARLSSON OCH PEDER EDVINSSON FOTO SÖREN KARLSSON OCH FORMPRESS

F
öretaget har funnits i Färjestaden 
i tre decennier och det är just läget 
på Öland som gett produkten – de 
formpressade serveringsbrickorna 
– draghjälp. 

– Kvalitet, hållbarhet och miljötän-
kande har alltid stått i fokus för företaget och Öland 
ger det en extra positiv klang både hos svenska och 
utländska kunder, säger Christian Mörnestedt, vd 
för familjeföretaget som han driver tillsammans med 
hustrun Karin, ekonomichef och vice vd.

Detta företag specialiserat på serveringsbrickor av 
björkfaner grundades för 25 år sedan. Bengt Åstrand, 
Karins pappa och Christians svärfar, fanns redan i 
branschen och ville ta produktutvecklingen ett rejält 
steg framåt. Formpress var ett faktum.

Formpress har funnits på samma plats i Färjestaden 
sedan starten. Bengt Åstrand tog över en lokal som 
dåvarande Televerket hade haft för sin fordonspark. 
Under de gångna 25 åren har fabriken byggts ut åt alla 
väderstreck.

Brickornas kärna består av många lager björkfaner 
som pressas samman under högt tryck och med hög 
temperatur.

– Björk är ett både lätt och starkt material som 
ger en mycket bra produkt. En fördel är att björken 
är  finfibrig och därför inte suger åt sig vatten, säger 
Christian Mörnestedt.

Genom att göra brickans kanter runda blir den lite 

mjukare att hålla i, kanterna fungerar dessutom 
som stötdämpare och brickan klarar maskindisk 
bättre.

Storköksgrossisterna var från början den helt 
dominerande kundkategorin och är fortfarande 
mycket betydande, men marknaden har i dag 
 breddats väsentligt. Största kundgruppen är nu 
designbolag världen över.

Cirka 45 procent från omsättningen på 40 mil-
joner 2020 kom från direktexporten. Tar man 
hänsyn till den indirekta utlandsförsäljningen, via 
svenska kunder som själva exporterar, var  andelen 
klart större än så. Företaget säljer till ett 40-tal 

En ny innovation 
är brickorna med 
halkfri yta.



Profilen

olika länder där  norra Europa väger tungt. Men 
även i exempelvis USA, Sydkorea och Japan ökar 
efterfrågan.

– Brickan blir aldrig omodern och med kunder-
nas egen design är den alltid aktuell och trendig. 
Profilbranschen växer hela tiden, säger Christian 
Mörnestedt.

På senare år har brickorna kompletterats med nya 
produkter som bygger på den beprövade  tekniken. 
Serveringsbrädor och glasunderlägg är ett par 
exempel som kunderna hittat till – särskilt under 
pandemins senare del.

– Vi har märkt att inredningsdetaljer blivit mer 
populära, troligen tack vare det fokus på  hemmet 

som det pratats så mycket om under  pandemin 
– det är vi extra glada för, säger  Christian 
Mörnestedt.

Initialt var dock pandemin ett stort orosmoln 
för Formpress och råvaruförsörjning har blivit en 
utmaning, som för så många andra företag som 
arbetar med trä. Trogna kunder och leverantörer 
har bidragit till fortsatt trygghet för företaget och 
de anställda.

– Kunderna låg kvar med sina ordrar och tack 
vare att vi gjort affärer med våra leverantörer 
under många år prioriterades vi högt. I dag har 
vi fler anställda än vi hade före pandemin, säger 
Christian Mörnestedt.

Formpress har en förankring även i den grafiska 
branschen. För att få en elegant bricka krävs avan-
cerad tryckteknik. Digitalteknikens genombrott 
blev därför något av en milstolpe.

– Vi skaffade den första digitalprintern 2005 och 
lämnade offsettekniken undan för undan. Det blir 
hög kvalitet på utskrifterna och man får maximal 
flexibilitet när det gäller storlek, säger Christian 
Mörnestedt.

Christian Mörnestedt bor på fastlandet i östra 
Småland och gör resan över Ölandsbron för att ta 
sig till jobbet i Färjestaden. Han förstår kundernas 
fascination för ön som både bjuder på storslagen 
natur och gammal kulturhistoria. 

– Det kan inte bli bättre!

Brickorna tillverkas 
av tunna faner av 
björk som pressas 
ihop i maskiner.

”Kunderna låg kvar med 
sina ordrar och tack vare 
att vi gjort affärer med våra 
leverantörer under många 
år prioriterades vi högt.”

 CHRISTIAN   
 MÖRNESTEDT 

TITEL: Vd på Form-
press AB som  ligger 
i Färjestaden på 
Öland.

BOR: Småland

KURIOSA:  Christians 
svärfar Bengt 
Åstrand starta-
de företaget i slutet 
av 1990-talet. I dag 
 driver Christian före-
taget tillsammans 
med Bengts dotter, 
frun Karin.

Numera används 
digitalteknik
 för att trycka de 
olika mönstren 
på produkterna.
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Välkommen till 
gothes.se
En av nordens bästa 

e-marknadsplatser för 
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Hitta alltid det senaste 



 

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.

Sherwin-Williams Sweden AB | wood.sherwin.com | 
Industrigatan 5 | 195 60 Arlandastad | Tel 0381 261 00
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