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 Hej! Trä & Möbel- 

forum ärTMF: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

www.fredricsons.com

Vi har samlat marknadsledande varumärken under våra  
fem tak. Om ni, precis som vi, värdesätter bra pris, hög kvalitet 
och leveranssäkerhet är vi er naturliga samarbetspartner.

LIKA BARN, LEKA BÄST.

MARKNADENS MEST KOMPLETTA PRODUKT- OCH 
TJÄNSTEUTBUD INOM TRÄ OCH SKIVMATERIAL

ARLÖV    GÖTEBORG    RÖNÅS    STOCKHOLM    VAGGERYD

18 Sikta på en ingenjör
Utmaningen med automatisering måste 

lösas på flera sätt. Ett alternativ är att anställa 
en ingenjör.

4 Aktuellt  Svenska 
designföretag utmärker sig i 
USA och Jacke tar över som 
vd på Svenskt Näringsliv.

6 Aktuellt  Så blir praktiken en 
höjdare för alla.

7 Hallå där  T2 College i 
Skellefteå, skolan som ökade 
antalet sökande med 300 %.

8 Perspektiv  Validering är 
viktigt för det strategiska 
kompetensarbetet. Till 
hösten finns ett system 
som är anpassat för trä- och 
möbelbranschen.  

20 Insikt  TMF laddar för Trä & 
Teknik på Svenska Mässan, 
utvärderar Almedalen och 

minns Alexander Bards 
insats på årsmötet.

26 Profilen  Stefan Sundqvist 
har efter sina tio upplagor 
av Trä & Teknik fått en bra 
bild av vad mässan betytt 
för branschens utveckling 
genom åren – och vad den 
kan uträtta för framtiden.

12 Tradition och nytänk
Hos 120-åriga Edsbyverken har arbetet 

med automatisering pågått målmedvetet i flera 
år. Sedan tio år tillbaka samarbetar man med en 
extern ingenjörsfirma för att säkra utvecklingen.



REDAKTÖREN

Ingenjörererna 
har gjort intåg

U tvecklingen på det tekniska 
området går fort, både vad 
gäller material och maskiner, 
och de allra flesta är överens 

om att det är framtiden för branschen. När 
vi talar om maskiner och robotar handlar 
det dock inte längre om enskilda verktyg 
som utför en manöver, utan snarare hela 
system som ska klara av flera uppgifter. 
Den här automationen öppnar möjlighe-
ter för att snabbt anpassa produktionen 
till kundernas efterfrågan och kunna pro-
ducera specialbeställningar i små serier.

I det här numrets reportage har vi rest 
till Edsbyn i Hälsingland och besökt 120-
åriga Edsbyverken. Här har man kommit 
långt i automatiseringen i sin produktion 
av bland annat kontorsmöbler. Förutom 
en högre grad av kundanpassning av pro-
dukterna och ett nytt arbetsmönster för de 
anställda, finns en – än så länge – gans ka 
ovanlig yrkesroll också representerad i 
fabriken: ingenjören. Edsbyverken arbetar 
sedan tio år tillbaka med en extern ingen-
jörsfirma för att få ett extra stöd i auto-
matiseringsprocessen, en lösning som de 
säger varit en förutsättning i utvecklingen. 
Reportaget börjar på sidan 12.

Andra företag tar steget att anställa 
en ingenjör. Under vinjetten Strategiskt 
(sidan 18) berättar Grythyttan Stålmöbler 
om hur de gått till väga, där får vi också 
höra hur KG List funderar kring ingenjö-
rer, automation och framtiden.

SENASTE NYHETERNA FRÅN BRANSCHENAktuellt

Peder Edvinsson, redaktör

Nyhet  Svenskt Näringslivs styrelse har 
enhälligt utsett Jan-Olof Jacke till ny 
vd. Jacke, som för närvarande är vd för 
 AstraZeneca AB, tillträder som vd för 
Svenskt Näringsliv senare under året.

– I hela mitt yrkesliv har jag verkat i 
en mycket konkurrensutsatt och kun-
skapsintensiv del av näringslivet, säger 
Jan-Olof Jacke i en presskommentar. Jag 
har jobbat för att verksamhet i Sverige 

ska hävda sig i den miljön. Att nu få ägna 
mig helhjärtat åt det svenska företagskli-
matet känns såväl som en naturlig fort-
sättning som en stor förmån och viktig 
utmaning.

Jan-Olof Jacke
● Jan-Olof Jacke har varit vd för  
Astra Zeneca AB sedan 2013. Före Astra-
Zeneca (2006–2013) arbetade han på 
 olika befattningar inom  familjeföretaget 
 Forsåkers Fabriker och var senare 
 managementkonsult i flera år.
● Jan-Olof Jacke är ordförande för Ung 
Företagsamhet och ledamot i styrelsen 
för Svenskt Näringsliv. Han sitter även 
i styrelserna för Svenska Mässan, ICC 
 Sverige och Mentor Sverige.
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Jan-Olof Jacke ny vd för Svenskt Näringsliv

Vid Svenskt Näringslivs 
 stämma den 24 maj valdes 

Fredrik Persson till styrelse-
ordförande. Fredrik Pers-
son har suttit i Svenskt 
Näringslivs styrelse sedan 

2009.  

Förutom uppdraget i Svenskt 
Näringsliv är Fredrik Persson 
styrelseordförande i JM  
och Internationella Handels-
kammaren i Sverige, samt leda-
mot i styrelserna för Electrolux 
och Hufvudstaden.

… och Fredrik Persson vald till styrelseordförande 
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Nyhet  Lignum är arbetsnamnet 
på det vinnande bidraget i SABO:s 
ramupphandling av småhus. I två 
dagar – i samband med SABO:s 
Fastighetsdagar i slutet av maj – 
stod ett helt hus på 59 kvadratme-
ter uppställt till allmän beskådan 
mitt i Skövde.

Vinnare i den första ramupphand-
lingen för småhus blev Götenehus (som 
tmf.se berättade i slutet av april). Bland 
annat genom sparsmakade fasader och 
öppna planlösningar, enligt juryn.

 – Det är första gången vi är med om 
en ramupphandling för småhus. Fler-
familjshus är vanligast för oss. Det här 
är nyproduktion som passade vår pro-
duktion, säger Claes Hansson, vd för 
Götenehus.

– Vi är stolta. Det är viktigt att komma 
etta, att vara den som tillfrågas först. Kan 
inte vi åta oss jobbet ska tvåan och sedan 
tredje platsen tillfrågas.

Två rum och kök på torget i Skövde  
– Götenehus visade upp sitt vinnande hus
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Nyhet  Det är nu klart att 
branschavtalet ABS 09, 
 Allmänna bestämmelser 
för småhusentreprenader, 
ersätts av ABS 18. TMF har 
varit engagerade i att ta fram 
avtalet tillsammans med Sve-
riges Byggindustrier, Konsu-
mentverket och Villaägarna. 

Via tmf.se kan du ladda ner 
nya ABS 18 (samt tilläggsfor-
mulär) på Konsumentverkets 
webbplats.
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Nyhet  Tidigare vd:n för 
Eksjöhus, Mikael Olsson, är 
ny vd för Trivselhus efter 
Jan Johansson. Han tillträd-
de i början av augusti. 

Mikael Olsson är 58 år 
och var senast vd på Eksjö-
hus AB. Han har lång erfa-

renhet från ledande befatt-
ningar inom fastighets- och 
industrimarknaden, både i 
Sverige och internationellt. 
I samband med TMF:s års-
möte valdes Mikael Olsson 
även in i TMF:s Trähusgrupp 
(då för Eksjöhus).

Mikael Olsson – ny vd för Trivselhus

Lyckat 
Chicago för 
Blå Station 
Nyhet  Blå Station deltog i 
 mitten av juni på den 50:e upp-
lagan av NeoCon-mässan i 
 Chicago tillsammans med 
Scandinavian Spaces i deras 
nya showroom. Samarbetet 
väckte mycket positiv upp-
märksamhet och tilldelades 
pris för mässans bästa  mindre 

 showroom. Även det  modulära 
 soffsystemet BOB som Blå 
 Station visade upp vann 
 ”Metropolis Likes Awards” 
av Metropolis Magazine och 
utsågs till ”HiP Award  
Honoree” av Interior Design 
Magazine.

Signum Fastigheter 
och Willa Nordic  
bygger ny fabrik
Nyhet  Signum Fastigheter  
har ingått avtal med kvalitets-
hustillverkaren Willa Nordic AB 
för att uppföra en ny husfabrik i 
småländska Stockaryd.

ABS 18 ersätter  
ABS 09

Nytt på  
byggfronten:

Fogia prisat i New York
Nyhet  Fogia, som för första gången ställde ut i 
USA i samband med ICFF-mässan i New York 
i maj, fick bästa möjlig debut. Företaget deltog 
i den gemensamma svenska designsatsningen 
Inside Swedish Design och vann det prestige-
fyllda priset för bästa möbelkollektion (Editors 
Award, Best Furniture Collection).

– Vi är jätteglada och stolta för att första 
gången vi ställer ut i USA få en sådan här fin 
utmärkelse. Den kompletterar och bekräftar 
den oerhört positiva respons vi fick på våra 
möbler av alla besökare i montern på mässan, 
säger Fogias vd Marcus Huber.

Inside Swedish Design är ett samarbete mel-
lan Interior Cluster Sweden, TMF samt Stock-
holm Furniture & Light Fair. I samlingsutställ-
ningen deltog bland annat Beckmans, Skrufs 
Glasbruk, Smart Housing Småland och String 
och bland utställarna fanns även medlems-
företagen Blå Station, Fogia, Gemla, Gärsnäs 
och Materia. tmf.se/insideswedishdesign.

Fogias Karin  
Pettersson,  
Jonas Larsson och 
Marcus Huber.

Soffsystemet BOB 
väckte uppmärk-
samhet i Chicago.



Du hittar TMF:s guide 
till studiebesök, prao 
och praktik på tmf.se/
praktikguide.  

Öka intresset för trä- och möbelindustrin med TMF:s guide till STUDIEBESÖK, PRAO & PRAKTIK 
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TMF:s 
guide

Därför ska ni ta 
emot praktikanter
Pensionsavgångarna inom   trä- och 
möbelindustrin ökar  samtidigt som 
det finns få nyutexaminerade att 

anställa. Genom att välkomna  elever bidrar 
ditt företag till industrins och företagets 
framtid. Det hjälper i sin tur elevernas studie- 
och yrkesval och de blir bättre förberedda för 
första  jobbet. Förhoppningsvis gör det ock-
så era framtida rekryteringar enklare.

Flera sorters  
praktik
De tre etablerade formerna av 
praktik är Praktisk arbetslivsori-
entering (Prao), Lärande i arbete 

(LIA) och Arbetsplatsförlagt lärande (APL). 
Prao är till för högstadieelever och pågår i ett 
par veckor, LIA är en del av Yrkeshögskolan 
och innebär att en del av utbildningen sker på 
en arbetsplats och APL är en obligatorisk del 
av kursplanen för gymnasieskolan  
(15 veckor) och gymnasiesärskolan  
(22 veckor), för ingenjörsutbildningar på 
 gymnasienivå pågår praktiken i tio veckor.

Goda förberedelser
Att ha klara syften med praktik-
tiden är bra för alla. Stäm av med 
skolan i god tid om vad som gäller 
för ert samarbete och   informera 

alla på företaget. Ha gärna också ett samtal 
med eleven ett par veckor före praktikperi-
oden för att prata om upplägg och förvänt-
ningar. Praktisk information om arbetstider, 
arbetskläder och var man äter lunch kan ofta 
vara viktigare än något annat. 

Utse handledare
Någon på arbetsplatsen ska vara 
elevens handledare och kontakt-
person. Ofta finns det någon 

som passar för rollen, men  Teknikcollege har 
också tagit fram en handledarutbildning för 
branschen. Det  måste inte vara handleda-
ren som hela tiden  guidar i arbetet, det är till 
och med en fördel om  eleven får möta olika 
yrkesroller – men  handledaren ska hela tiden 
finnas tillgänglig.

Passande 
 arbetsuppgifter
Sätt er in i ert ansvar som den 
arbetsgivare ni kommer att vara 
för eleven. Är man under  

18 år gäller särskilda regler för  arbetstider 
och vad man får jobba med, till exempel 
maskiner med rörliga och farliga ämnen. 
Lämpliga uppgifter kan vara att packa varor, 
ta emot order, jobba med webben eller 
 hantera post. Har du ett litet företag med  
få arbetsuppgifter kan du gå ihop med före-
tagare på orten för att skapa variation.

Instruera 
 individuellt
Olika personlighetstyper 
 behöver olika förberedelser 
för att utföra samma jobb på 

ett lika bra sätt. För en mer tillbakadragen 
 person kan det passa med styrda och indi-
vidanpassade instruktioner medan någon 
som är mer utåtriktad klarar av att på egen 
hand utforska arbetsuppgiften och hur den 
kan lösas. Gör en riskbedömning av eleverna 
innan arbetet sätts i gång.

Framtiden finns  
i praktiken
Det heter Prao, APL och LIA och är utmärkta sätt att  
bygga en framtid för branschen. Här är tipsen som gör 
praktiktiden lyckad för alla. TEXT PEDER EDVINSSON

Aktuellt

1

2

3

5

6 FORMA din framtid
Finsnickare eller maskinoperatör? 
Produktionsteknik eller möbelde-
sign? Utsikterna att få jobb ser bra 
ut för den som har en träutbildning. 
På webbplatsen FORMA din fram-
tid finns fakta, röster och annat som 
är bra att läsa om man funderar på 
att gå en träutbildning. Årets guide 
är i produktion och skickas ut under 
hösten. Fram till dess kan du läsa 
mer på formadinframtid.se 

4
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JANNIKE LINDBERGH 

GÖR: Affärsutvecklare och utbild-
ningssamordnare på gymnasie-
skolan T2 College i Skellefteå  
– en industriteknisk utbildning.

AKTUELL MED: Snart startar en ny 
termin på skolan, den här gången 

med fullsatt i bänkarna. För några år 
sedan tynade den dåvarande utbild-
ningen bort, men nu har ett samar-
bete mellan bland annat T2  College 
och näringslivet i Västerbotten 
resulterat i en ansökningsboom.

B
ara sex behö-
riga hade pro-
grammet som 
förstahands-
val i fjol, i år är 

siffran 18 – en ökning med 
300 procent. Hur kommer 
det sig?

– Vi har gett en ny och bättre 
bild av industrin än den som 
funnits tidigare, vi visar möj-
ligheterna som finns i bran-
schen och lyfter teknik, ska-
pande och kreativitet. 
Hur har utvecklingen sett ut 
tidigare?

– Antalet sökande till det 
gamla industriprogrammet 
minskade för varje år. Trädelen 
las ner för fem, sex år sedan, 
sedan upphörde också svets-
delen – då la man program-
met i malpåse. Men det fanns 
visioner, särskilt träföretagen 
här kände av kompetensbris-
ten och var drivande i att få 
till ett alternativ. Även andra 
delar av näringslivet var enga-
gerade i en styrgrupp, liksom 
kommunerna i Västerbotten, 
gymnasieskolan, branschorga-
nisationer, arbetsgivarorgani-
sationer och fackförbund. Det 
gjordes även en förstudie där 
man benade ut hur man skulle 
kunna göra det på bästa sätt.
Vad kom man fram till?

– Bland annat att samord-
ning är viktigt – att man använ-
der samma lokaler och lärare 
i olika typer av industriutbild-

Gymnasieskolan T2 College i Skellefteå kan snart leverera 
färdigutbildade industritekniker till Västerbottens trä- 
och teknikföretag. Vi har pratat med Jannike Lindbergh 
på T2 College om hur man lyckades höja intresset för 
utbildningen. TEXT PEDER EDVINSSON  FOTO THERES NILSSON

ningar, så att man inte har olika 
för gymnasiet och vuxensko-
lan. Tidigare i vår invigdes vårt 
nya hus på Campus Skellefteå, 
en plats mitt i stan som har 
nära till kommunikationer och 
där huset är indelat i tre delar: 
en träverkstad, en metallverk-
stad och en del med fokus på 
ny teknik, programmering, 
robotstyrning med mera.
Hur är utbildningen upplagd 
numera?

– Alla som kommer in på 
T2 College får samma breda 
industritekniska utbildning 
de första tre terminerna, halva 
årskurs två och hela trean har 
eleverna praktik på olika före-
tag, då väljer de något de fast-
nat för i utbildningen – trä, 
metall, plast, komposit eller 
liknande.
Hur arbetar ni med att mark-
nadsföra er?

– Vi besöker skolor och del-
tar i event, när våra lokaler 
var färdiga bjöd vi också in till 
öppet hus. En framtida uppgift 
är att få fler tjejer att upptäcka 
branschen.

Hallå där!

Nya tag gav  
fler intag
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V
alidering, 
det vill säga 
att sätta 
papper på 
kunskaper 
och färdig-

heter som erhållits på annat 
sätt än genom formell utbild-
ning, är ingenting nytt. Inom 
vården var man tidigt ute och 
inom industrin har vi sett flera 
olika modeller under årens 
lopp. Certifiering för CNC-
operatörer, maskinkörkortet 
och olika svetslicenser, för att 
nämna några.

– Grundtanken med vali-
dering är att det inte är viktigt 
hur du har skaffat din kompe-
tens, utan att du faktiskt har 
den, förklarar Johan Nordberg, 

Perspektiv

Allt fler företag i 
branschen  inser att 
de måste  jobba med 
sin strategiska kom-
petensförsörjning. 
Ett viktigt  verktyg i 
arbetet är  validering 
– och i höst finns 
ett nytt system, 
 anpassat för trä och 
möbelindustrin, på 
plats. TEXT HENRIK SKAPARE  

FOTO GETTY IMAGES

Mikael Hultberg. 
Det var långt ifrån självklart 

vilka yrkesroller man skulle 
fokusera på, och det kan 
mycket väl komma att föränd-
ras och kompletteras i fram-
tiden, men till slut bestämde 
man sig för att ta fram kom-
petenskrav för maskinsnick-
are, manuell ytbehandlare, 
line-ytbehandlare, CNC-
operatör, specialsnickare och 
hyveloperatör. 

Viktigt verktyg för 
ökad kompetens

8 användnings-
områden för 
validering

Nyanlända
Validering är ett bra 

verktyg för att testa nyan-
lända som har med sig 
 erfarenhet och kunskap 
som kan vara svår att bedö-
ma med hjälp av samtal.  

Arbetssökande
För den som har lärt 

sig någonting på annat sätt 
än genom formell utbild-
ning är validering ett sätt 
att få sina kunskaper på 
papper. 

Nuläge på  
kompetens

Som en del i sin  strategiska 
kompetensförsörjning kan 
företag kartlägga  vilka 
 kunskaper som finns hos 
deras personal i dag. 

Visa att man har 
kompetensen

För företag kan det bli 
 aktuellt att visa för sina 
kunder och leverantörer att 
de har rätt kompetens.

1

2

3

4

Fortsätter sidan 10

ledare för projektet Kompe-
tenssäkrad industri.

Johan var med redan 2014, 
när man gjorde ett gemen-
samt initiativ inom tillverk-
ningsindustrin för att kart-
lägga de branschgemen-
samma kompetenskraven. 
Det vill säga saker du behöver 
kunna oavsett om du jobbar 
inom livsmedelsindustrin, 
tillverkar ståldetaljer eller 
snickrar möbler. Den gemen-
samma valideringsmodellen 
fick namnet Industriteknik 
Bas och har sedan dess fått 
 sällskap av Automation bas 
och Underhåll bas.

På dessa valideringsmodeller 
har man sedan byggt vidare – 
och ett av projekten handlar 
om att ta fram kompetenskrav 
och valideringssystem för just 
trä- och möbelindustrin. En 
av dem som, på uppdrag av 
TMF och GS-facket, arbetar 
med projektet Validering av 
yrkeskompetenser för träin-
dustrin, är Mikael Hultberg 
från Tibro Training Center.

– Under arbetet har vi 
intervjuat näringslivet för att 
kartlägga vilka kompentenser 
som behövs där ute. Arbetet 
har resulterat i ”idealbilder” 
av sex olika yrkesroller, säger 
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Användningsområdena för 
validering är flera. Det man 
först kommer att tänka på är 
kanske för att få in nyanlända 
invandrare i arbete eller som 
ett sätt för arbetssökande att 
visa vad de kan. Men valide-
ring kan även användas av 
företag, för att kartlägga vilka 
kunskaper som finns i per-
sonalstyrkan som en del i sitt 
strategiska kompetensarbete.

– Här i Skaraborg har vi 

varit bortskämda med att 
det under lång tid har fun-
nits tillgång till kompetent 
arbetskraft, men nu när 
 fyrtiotalisterna försvinner 
från arbetsmarknaden är den 
resursbasen utraderad. Då 
måste vi hitta andra vägar. 
Ett sätt är att lyfta den perso-
nal man har och plocka upp 
nytt underifrån och där är 
 validering ett värdefullt verk-
tyg, säger Mikael Hultberg. 

Läs mer! 
I projektet Kompetenssäkrad industri erbjuder 
TMF medlemsföretag med upp till 50  anställda 
möjligheten att stärka sin kompetensförsörj-
ning. Projektet kommer att löpa över två år  
och har en budget på 75 miljoner kronor.  
Som företagsrepresentant/-ledare får du bland 
annat chansen att lära dig leda och  organisera 
en kompetensdriven produktion, deltagande 
företag har dessutom möjlighet att validera  
6–8 medarbetare. 

Läs mer på tmf.se: Gå in på menyvalet 
 Framtidens industri och klicka vidare till  
Projekt och sedan  Kompetenssäkrad industri.

”Nu när fyrtio ta l isterna  
försvinner från arbets
marknaden är den resurs
basen utraderad. Då måste  
vi hitta andra vägar.”
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Perspektiv

Materialet som 
Mikael har varit med 
och tagit fram är ett 
teoretiskt test, som 
sedan kan komplet-
teras med praktiska 
övningar om det 
skulle  behövas. Testet görs vid 
en dator och kan ta allt från 
några timmar till en hel dag. 
I databasen finns över 1 500 
frågor, och eftersom både frå-
gorna och svarsalternativen 
slumpas fram är det praktiskt 
taget omöjligt att fuska.

Den som gör testet kommer 
sannolikt inte att tänka på att 
det består av både en bransch-
specifik och en branschge-
mensam del, men efter avkla-
rat test får man två separata 
intyg. På så vis får den vali-
derade ett dokument som är 
värdefullt och gångbart även 
utanför den egna branschen. 

Det räcker inte att ha verk-

tygen på plats om 
ingen vet hur man 
använder dem och 
där kommer  projektet 

Kompetenssäkrad 
industri in i bilden. 
Tillbaka till Johan 

Nordberg:
– Vi riktar oss framför allt 

till mindre företag. De vet att 
de behöver jobba med de här 
frågorna men tycker att det 
är svårt eftersom de inte vet 
vart de ska vända sig. Därför 
vill vi att det ska  finnas kom-
petenscoacher hos de ackre-
diterade testcentren som 
kan guida företagen och visa 
hur man kan arbeta med sin 
kompetensförsörjning. 

Än är det några bitar 
som ska falla på plats, men 
inför framtiden är Johan 
optimistisk. 

– Min förhoppning är bara 
att näringslivet känner att det 

här är någonting som de är 
delaktiga i och att de  använder 
sig av verktyget. Om det här 
ska få effekt ute på företagen 
måste personerna i ledningen 
efterfråga det.

Mikael Hultberg  hoppas 
att den nya satsningen 
på  validering ska ge en 
 välutbildad arbetsstyrka och 
att det lockar nya männi-
skor som ser möjlighet till 
utveckling: 

– Ungdomarna behöver se 
att det finns möjligheter i trä- 
och möbelindustrin och att 
man inte  behöver hamna på 
ett fabriksgolv  resten av livet. 
Det är en  fantastisk bransch 
att jobba i!  

Läs mer
Läs mer om Validering och 
Framtidens Industri på  
tmf.se/validering.

Mikael Hultberg
TTC

8 användnings-
områden för 
validering

Omställning
Om vi skulle gå in en 

lågkonjunktur kan valide-
ring användas för omställ-
ningsuppdrag och liknande. 

Byte av bransch
Genom att valide-

ra sina kunskaper kan en 
arbetssökande bli attraktiv 
för arbetsgivare i en  större 
sektor.

Läsa vidare
För den som vill läsa 

vidare kan validering vara 
ett sätt att visa att man 
har de yrkeskunskaper som 
krävs för att bli behörig till 
vissa utbildningar. 

Personliga  
anledningar

Det kan till exempel  handla 
om att man vill ha ett 
diplom eller ett  papper att 
hänga på väggen. 

5

6

7

8
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Unikt patenterat 
bindemedel ger 
2 produkter i 1: 

CUPRINOL IP
För industriell  
behandling av  
utvändig panel.

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

Wood Finishes and Adhesives 
www.akzonobel-woodcoatings.com
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REPORTAGET

HELT AUTOMATISKT En robot sätter limduttarna på 
rätt ställe på varje kontorsskåp, ser till att produk-
tionen löper på smidigt, samtidigt som den tar bort 
monotona och ergonomiskt svåra arbetsuppgifter



Automatisering, digitalisering och en allt snabbare  marknad. 
Frågorna står högt upp på agendan i nästan varje trä- och 

 möbelindustri. Men hur kan du säkra att en automation  
av ett företag blir lyckad för både ägare och anställda?

Vi åkte till Edsbyverken för att höra om deras erfarenheter.  
 TEXT HÅKAN LÖVSTRÖM  FOTO STINA STJERNKVIST

MASKINERNA ÄR 
VÅRA VÄNNER



Den jättelika pinnstolen 
och längdskidan som står 
uppställda utanför Edsby-
verkens fabriksbyggnad 
visar på en del av historien 
i detta snart 120-åriga före-
tag. Bakgrunden till pinn-
stolen och skidan är att 
företaget fram till plastski-

dans intåg på 1980-talet var världens största skid-
fabrikant. Pinnstolarna blev en mycket stor produkt 
efter att spillvirket från framställningen av skidorna 
kunde användas till stolarna.

I dag är Edsbyverken en mycket stor  tillverkare 
av kontorsmöbler och inredningar med cirka 
170 anställda i produktionen. Tankar om effektiv 
 produktion nådde Edsbyn redan på 1930-talet då 
grundarens son Ivar Pettersson studerade Henry 
Fords löpande band. På den tiden handlade det om 
att kunna göra stora serier av produkten så snabbt 
och så billigt som möjligt. 

Dagens utmaningar kring automation handlar 
i stället om att nästan varje möbel som påbörjas i 
fabriken redan har blivit beställd av slutkunden 
med dennes speciella mått och specifikationer.

– Här har vi skåp där handtagen och låsen är 
 placerade exakt efter kundens önskemål. Alla dessa 
specifikationer är inmatade i vårt produktions-
system, säger Edsbyverkens tekniske chef Daniel 
 Hanning medan han pekar på datorskärmen som 
står bredvid monteringsbandet.

Att komma in på fabriksgolvet i Edsbyn utma-
nar bilden av en slamrande och stressig miljö där 

ingen hinner prata med någon annan. I stället ser 
vi hur  medarbetare lugnt lägger fram färdigvikta 
 emballage till maskinen som lyfter det färdiga 
 kontorsskåpet på plats.

Edsbyverken har jobbat med automatisering av sin 
produktion i många år och ingenjörsfirman Evert 
Johansson AB har varit ett stöd i den processen 
under de senaste tio åren.

– Här har vi varit med om att bland annat bygga 
upp två nya monteringslinjer. Samarbetet funge-
rar mycket bra eftersom vi kommer in på ett 
tidigt  planeringsstadium och det finns förståelse 
för att lösningarna måste testas innan de ska ut i 
 produktion, förklarar Oskar Brandin, som är vd på 
Evert Johansson.

Både Oskar Brandin och Daniel Hanning är över-
ens om att  förarbetet är allra viktigast för en lyckad 
 automatisering. När vi sitter i ett mötesrum på 
 Edsbyverken ger sig också fabrikschefen Mattias 

SAMARBETE  Stina Emman är operatör och team-
ledare på Edsbyverken. Hon har jobbat här sedan 
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Ringström in i diskussionen.
– Det är centralt att skaffa sig ett helikopterper-

spektiv över flödet i produktionen. Om du tar bort 
flaskhalsarna på ett ställe i produktionen kanske 
det blir nya problem på andra ställen. Det gäller att 
se var investeringarna gör störst nytta, konstaterar 
Mattias Ringström.

Trots sin ingenjörsbakgrund och att han säljer 
tekniska lösningar till företag varnar Oskar Brandin 
för att fascineras av tekniken.

– Det händer ganska ofta att företag är på en 
mässa och ser en speciell robot som utför olika 
arbetsmoment. Det är lätt att tycka att en sån 
maskin är häftig och att ”den ska vi ha till vår 
fabrik”. Tyvärr är då risken stor man inte tänkt 

SKÄRMTID Oskar Brandin (tv) och Daniel Hanning 
(th) följer flödet i fabriken via en datorskärm. 

” Det är centralt att skaffa sig 
ett helikopterperspektiv 
över flödet i produktionen.”

Maskiner  
dubbelt upp!
Teknikens intåg i branschen har 
 huvudrollen i två mässor i slutet av  
augusti. 

TMF är medarrangör i Trä &  Teknik  
på Svenska Mässan i Göteborg  

den 29–31 augusti – läs mer om den på 
sidorna 20 och 26.  traochteknik.se

Den andra mässan är Trädagars  
den 28–31 augusti där fem leveran-

törer öppnar upp sina portar på fyra orter 
inom en radie på fyra mil i Småland för att 
visa sitt utbud av maskiner och helhets-
lösningar – läs mer på tradagars.se.

2011 och är nöjd med att operatörerna har fått ha inflytande över  
de automatiseringsprojekt som genomförts i fabriken.

1

2
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 igenom hela flödet och löser ett problem 
men skapar andra, säger han.

I och med att trä- och möbelbranschen 
utvecklas i allt snabbare takt har  behovet 
av en strategisk investeringsplan 
 gällande produktionen blivit tydlig.

– Varje investering behöver tid. Vi 
 räknar alltid med att det behövs cirka 
fem kvartal innan en investering i form 
av automation är i full produktion och 
levererar enligt plan. 

En viktig del i planeringen är att 
 köparen ställer tydliga krav på vad som 
ska lösas med automatiseringen.

– Att det finns avtal på priser och leve-
ranstid kan man tycka är självklart. Men 
det är inte alltid som man specificerar 
exakt vad maskinerna ska klara av. Om 

Ingenjörens tips
Oskar Brandin, vd på ingen-
jörsfirman Evert Johansson, 
om vad man ska tänka på 
när man funderar på auto-
mation:

● Börja med att fundera på 
var din investering kan göra 
störst nytta. Ta ett steg tillbaka 
och titta på var du får mest tillbaka av 
en  investering. Titta då också på vilka produk-
ter som är mest kompatibla för  automatisering. 
Man måste troligtvis välja bort de lite mer 
 krångliga  produkterna eller de med små serier.
 

● Automation innebär att man  standardiserar 
sin process. Det är i grunden positivt att man 
gör alla sakerna på ett och samma sätt i  stället 
för att vara beroende av att olika operatörer gör 
saker på olika sätt. Det här ställer krav på att 
man har koll på sina flöden i fabriken och har bra 
kvalitet på ingående material. Annars får man 
störningar i processen. Det kan upplevas som 
tungt att lägga ned jobb på att standardisera i 
början men långsiktigt har man igen det.

● Vi får oftast frågor kring hur man kan skapa 
bättre ergonomi och ta bort enformiga arbets-
moment. Man vill höja produktiviteten och  
jobba både fortare och smartare. Förutom att 
automatisera processen passar man ju  också 
på att renodla. Många tror att man  producerar 
bäst om man kör väldigt fort. Men sanningen 
är ju att det är viktigt att ha ett jämnt tempo 
med hög drifttid på hela anläggningen. Att få en 
jämn produktion utan störningar är också en av 
 fördelarna med automatisering.

EFFEKTIVITET  Edsbyns produktion har gått från att vara stora 
serier av en produkt som sedan lagerhålls till att varje kontors-
skåp som nu sätts ihop har en köpare med sina specifika krav.

Edsby verkens 
tips
Daniel Hanning,  teknisk 
chef för bearbetning 
och produktionschef på 
 Edsbyberken, om vilka erfa-
renheter han gjort gällande 
 personal och automation:

● I samband med att man upphand-
lar en utrustning är det jätteviktigt att även per-
sonalen är med i upphandlingen för att kunna 
påverka det som köps in. Då undviker man att en 
vacker dag stå med en utrustning i huset som 
operatörerna inte vet varför den finns där. 
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en fabrik har flera tusen produkter som 
maskinen ska klara av måste det vara 
avtalat, förklarar Oskar Brandin.

– Vi skriver också alltid in att de 
 maskiner vi bygger ska provköras i vår 
verkstad i Tibro på kundens produkter 
före leverans. Då vet också båda parter 
att det här kommer att fungera innan vi 

avbryter ordinarie produktion.
– I Edsbyverkens fall var det tolv 

exempelprodukter som provkördes hos 
oss innan vi kunde vara säkra på att allt 
skulle fungera, säger Oskar Brandin.

Daniel Hanning framhåller också en 
annan del av planeringen kring automati-
sering av produktionen i en fabrik:

– Glöm inte bort personalen. Det är 
väldigt lätt att förstöra relationerna, men 
desto svårare att bygga upp dem.

– Vi har lärt oss att involvera 
 personalen i ett tidigt skede och hålla 
dem informerade. När vi flyttade monte-
ringslinje 1 hade vi träffar med persona-
len en gång i veckan för att de skulle vara 
uppdaterade, berättar Daniel Hanning.

Förutom information fick ledningen 

” Glöm inte bort 
 personalen. Det 
är  väldigt lätt att 
 förstöra relationerna, 
men desto svårare  
att bygga upp dem.”

också feedback på hur olika detaljer 
fungerade.

– Det slutade faktiskt med att vi gjorde 
om en del av slutet på monterings linjen 
utifrån personalens förslag. Det blev 
en dyrare lösning, men operatörerna 
 känner att arbetet blir lättare med den 
 ändringen.

Läs mer! 
Läs mer om maskinupphandling på  
tmf.se/maskinupphandling.
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Strategiskt

F
å – om någon – skulle 
invända mot påståen-
det att digitalisering och 
ökad automatisering 
är viktiga framtidsfrå-
gor för trä- och möbel-

branschens framtid. Konkurrens från 
länder med lägre löner gör att de tillver-
kande företagen måste bli mer effektiva 
och producera mer per anställd, utan att 
för den skull tumma på kvaliteten eller 
slita ut sin personal.

Ett av alla de företag som ständigt tittar 
på lösningar som ska göra dem mer effek-
tiva är Grythyttan Stålmöbler. Företaget 
har funnits sedan 1895 och har tillverkat 
möbler sedan 1930-talet. 

– Även om vi är i ett högre segment där 
man inte stirrar blint på prislappen utan 
tittar på andra saker – som att det är när-
producerat – finns det en gräns för hur 
mycket man vill betala, säger företagets 
vd Karl Lindqvist. 

Grythyttans stålmöbler använder sig av 
flera automatiserade maskiner i produk-
tionen. Men nya system och maskiner 
är inte värda mycket om personalen inte 
kan använda dem till fullo och för Karl 
Lindqvist och Grythyttan Stålmöbler 
blev lösningen att anställa en ingenjör. 
Att det var just en ingenjör som behöv-
des visste han visserligen inte när han 

2011 annonserade efter tjänsten, 
men när ansökningarna började 
komma in förstod han att det var 
en sådan han behövde. 

Ingenjören som Karl Lindqvist 
anställde var Henrik Karlsson. 
Hans första jobb var att införa ett 
IT-system för produktionen, men också 
att sköta planering, inköp och lager. 

– Jag pluggade i Karlstad och hade 
 jobbat på Ericsson. När jobbet på Gryt-
hyttan Stålmöbler dök upp såg jag min 
chans att få jobba på ett mindre före-
tag med kortare beslutsvägar, berät-
tar  Henrik Karlsson, som är uppvuxen i 
grannsamhället Hällefors.

En av Henriks uppgifter blev 
att lära sig programmera om en 
svetsrobot som tidigare hade 
används för en specifik produkt, 
så att den skulle kunna utföra 
flera uppgifter. Kombinationen 
av den befintliga personalens 
svetskunskaper och Henriks 

ingenjörsroll är bara ett exempel på hur 
de har kunnat utveckla verksamheten 
tillsammans.

– Fördelarna med att ha en ingenjör på 
företaget är många. Henrik har kommit 
med nya infallsvinklar och tankemönster. 
Han har hjälpt oss att få struktur, ligga 
steget före och vara förberedda på ett 
annat sätt, säger Karl Lindqvist.

Utmaning
för en ingenjör

Automatisering och digitalisering är avgörande framtidsfrågor  
för trä- och möbelindustrin. Men samtidigt som den nya tekniken 
 flyttar in ställs företagen inför nya utmaningar. Trä & Möbelforum  

pratar med två företag som kommit en bit på vägen och där  
ingenjören lyfts fram som en del av lösningen.  

TEXT HENRIK SKAPARE  FOTO GETTY IMAGES

Karl Lindqvist
vd, Grythyttan 

Stålmöbler

Bryta tankemönster och 
hitta nya infallsvinklar
Ingenjören kan fungera 
som ett bollplank internt 
och kan hjälpa till att  hitta 
idéer och se nya möjlig-
heter. En av ingenjörens 
 roller kan vara att samla in 
kunskap och sprida den till 
sina medarbetare. 

Skruva till varsamheten 
för bättre effektivitet
En ingenjör kan behövas 
för att effektivisera och 
automatisera produktio-
nen. Ingenjören kan också 
spela en viktig roll när det 
kommer till inköp av nya 
maskiner och utrustning.

  

Utveckla maskiner  
och programvaror
Ju mer avancerade 
 maskiner som används, 
desto viktigare är det 
att det finns  anställda 
som kan programmera 
och vidareutveckla dem. 
I framtiden kommer det 
att behövas andra  
kompetenser än i dag.

Tre saker ditt företag blir bättre på med  
en ingenjör på lönelistan
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Karl Lindqvist på Grythyttans 
stålmöbler är inte ensam om att 
lyfta fram fördelarna med att ha 
en ingenjör i huset. Det finns till 
och med ett regionalt projekt 
som heter just ”Den första ingen-
jören”, vars syfte är att göra fler 
företag medvetna om att de kan 
utvecklas genom att anställa ingenjörer. 
Under pilotprojektet såg man att före-
tag som anställt sin första ingenjör under 
perioden ökade sin produktivitet med i 
snitt nästan 300 procent och sin netto-
omsättning med mer än 500 procent.

Ett annat företag med siktet inställt 
på framtiden är KG List. KG List  ligger i 
Norrhult och här tillverkar man  limfog 
och hyvlade komponenter till  framför 
allt köksindustrin och möbelindu-
strin. Under de senaste tre åren har de 
 investerat runt 15 miljoner bara i maskin-
parken – och under samma period mer 
än  fördubblat sin omsättning.

Företagets vd Johan Ingvarsson  berättar 
att han gärna hade jobbat mer med auto-
mation, men som för många andra före-
tag i branschen är små serier och många 
produkter en utmaning. Samtidigt är 
han positiv inför framtiden, inte minst 
för att företaget sedan ett och ett halvt 
år tillbaka är med i ett Vinnova-projekt 
där man bland annat tittar på flyttbara 

 robotar som kan ställas om och 
användas på flera olika stationer. 

 
Johan Ingvarsson på KG List har 

inte anställt någon ingenjör, men 
menar att det bara är en tids-
fråga eftersom vi i dag behöver 
andra kompetenser än tidigare. 

KG List har till exempel jobbat mycket 
med digitalisering och gått mot en mer 
papperslös produktion, med mer skär-
mar ute vid maskinerna. 

– Ett sådant system kräver större nog-
grannhet från fler personer i produktio-
nen än vad du har behövt tidigare. Tidi-
gare kunde du alltid gå till en produk-
tionschef och fråga. Nu lägger vi ut det 
ansvaret i fabriken, på dem som jobbar i 
produktionen. Samtidigt ökar man enga-
gemanget och deltagandet. 

Hittills har man på KG List skött 
utbildningen internt, men man har också 
tagit hjälp av externa konsulter och fått 
hjälp av sin IT-leverantör. Tanken är att 
några medarbetare får lära sig och bli 
”experter” och att de sedan kan utbilda 
sina kollegor. 

Johan Ingvarsson berättar att digitali-
seringsarbetet bland annat lett till en  
säkrare process i allt från tillverkning till 
kalkyler och materialuttag och ledtider.

– Vi anställer gärna fler, och de senaste 
åren har vi faktiskt ökat antalet anställda 

Johan 
 Ingvarsson,  

vd på KG List

”Den första ingenjören” är ett  regionalt 
projekt som syftar till att hitta 
 metoder för att stimulera och stöd-
ja mindre företag att rekrytera och 
behålla ingenjörer.

Pilotprojektet riktar sig till  företag 
i Jönköpings län och är en  samverkan 
mellan Sveriges Ingenjörer, TMF, 
 Skärteknikcentrum,  Polymercentrum 
och Svenska Gjuteriföreningen. 
 Projektet genomförs med stöd från 
regionförbundet i Jönköping.

Projektets första del handlar om att 
ta fram goda exempel på företag som 
anställt sin första ingenjör. Det  handlar 
också om att intervjua ingenjörer som 
söker jobb och få deras perspektiv på 
en attraktiv arbetsplats. Genom att 
öka kunskapen om olika förväntningar 
och perspektiv är tanken att bygga en 
modell för matchning.
Vill ditt företag delta i projektet? 
Kontakta Henrik Smedmark på  
henrik.smedmark@tmf.se.

”Den första ingenjören”

med ungefär tio personer, men i framti-
den måste vi hitta ännu mer automation. 
Konkurrensen utifrån gör att vi måste 
arbeta med effektivisering varje dag för 
att säkra lönsamheten för framtiden, 
säger han.

En lösning, menar Johan Ingvarsson, 
är längre order med mindre ställtider, 
men han poängterar även att företagen 
måste hitta effektivare lösningar för kor-
tare ledtider eftersom det är så många 
ordrar ser ut i dag. Leveranstiderna är 
också en viktig faktor, och dem kan man 
ofta korta ner med hjälp av automation.

– Eftersom vi tillverkar produkter som 
kräver hög noggrannhet kommer män-
niskorna alltid att finnas kvar, men de 
monotona arbetsmomenten ska vi för-
söka jobba bort.
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Insikt
Innovation – en förut - 
sättning för överlevnad
Innovation är utveckling och utveckling ger välstånd. 
Utan innovation stagnerar allt. Innovation pågår hela 
tiden och överallt. Det trösterika med innovationer 
är dessutom att de aldrig kan kommenderas fram. All 
innovation började först i någons hjärna, inte efter ett 
beslut i en förvaltning eller i någon politisk försam-
ling. En tanke, en idé, ett frö till framtiden. 

För industrin och näringslivet är innovationer en 
absolut förutsättning för överlevnad. Utan förändring 
ingen utveckling. Verksamheten och produkterna 
måste hela tiden utvecklas. Det finns alltid någon 
som kan göra det du gör billigare och ungefär lika bra. 
Därför är utveckling lite som att cykla: i den stund 
du slutar trampa tappar du farten, hinns i kapp, blir 
omsprungen och trillar slutligen omkull. Innovation 
handlar också om produktivitet, organisation och 
om processer. Det behöver inte bara handla om pro-
dukter. Detta blir extra tydligt i tider av digitalisering. 
Industrin automatiseras, robotiseras och förändras. 
Förändring har blivit ett konstant tillstånd och få kan 
hantera det så bra som industrin, vars produkter och 
verksamhet spelar VM varje dag i den globaliserade 
ekonomin. Detta gör industrin unik.   

Detta är å andra sidan också en nyckel för att kunna 
rekrytera morgondagens medarbetare på alla nivåer 
i företagen. Innovativa och framgångsrika företag 
kommer med nödvändighet även att attrahera de 
mest nyfikna och kreativa medarbetarna. Konkur-
renskraft, rekrytering och innovation hänger tätt 
ihop och när de fungerar tillsammans sker mirakel 
inom industrin varje dag i hela landet. Industrin ska-
par välfärd och arbetstillfällen. I Sverige får nästan 
en miljon arbetstagare sin försörjning från industrin. 
Dessutom skapar ett jobb i industrin i snitt ytterligare 
två arbetstillfällen i kringliggande sektorer som 
industrinära tjänster, underhåll, konsulttjänster och 
så vidare. 

Detta kan möjligen vara värt att fundera på för 
den som undrar vem som betalar för 
välfärden och hur välståndet som kom-
mer av detta ska fördelas. I brinnande 
valrörelse talas det väldigt mycket om 
fördelning av välståndet, men bekläm-
mande lite om förutsättningarna för 
skapandet av det. Här finns onekligen 
utrymme för innovation. 

David Johnsson
Vd, TMF

LÄS TIDNINGEN  
PÅ WEBBEN
www.traomobelforum.se
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TMF är aktiva med flera 
seminarier under årets Trä & 
Teknik-mässa. Ett genomgå-
ende tema är att visa fram-
tidslösningar, där särskilt 
fokus sätts på snickeri och 
möbelindustri genom sam-
arbetet med Interior Cluster 
Sweden – partner till årets 
Trä & Teknik.
På Wood Fusion-scenen visas 
bland annat hur en fåtölj som 
i vanliga fall skulle kräva en 
större beställning för att produ-
ceras industriellt kan tillverkas 
med lönsamhet i mindre serier 
med hjälp av en CNC-maskin.

Hela första dagen viks även 
till möbelindustrin i semina-
rieutbudet och hur man ska-
par konkurrenskraft genom 
 digitalisering och industri 4.0.

Trä & Teknik har ett omfat-
tande seminarieprogram, som 
2018 fokuserar på tre områden: 
Bygga i trä, Framtiden i trä samt 
Effektiv träproduktion. 

TMF är involverat i tre semi-
narier med en spännvidd från 
digital strategi till hållbar 
möbeldesign och satsning på 
småhusbyggande.

Martina Hallgren, TMF:s 
projektledare för mässan:

– Trä & Teknik är en väldigt 
viktig mötesplats för trä- och 
möbelindustrin där TMF:s 

medlemsföretag har möjlighet 
att träffa leverantörer, kunder 
och andra betydande aktörer i 
branschen.

 
TMF:s seminarier:
● 28/8 kl 15.20–15.50: Digital 
strategi och hur man som möbel-
producent möter  morgondagens 
kunders behov – Cecilia Ask 
Engström, chef branschutveck-
ling TMF – Scen: Wood Fusion, 
C-hallen
● 29/8 kl 15.20–15.50: Trä för 
hållbar möbeldesign – Robin 
Ljungar, miljö- och hållbarhets-
chef, TMF – Scen: Wood Fusion, 
C-hallen
● 30/8 kl 12.30–13.00: Bygg som 
folk vill bo – Anders Rosenkilde, 
chef teknisk utveckling, TMF – 
Scen: Bygga i Trä, A-hallen

TMF finns i monter C01:01.  
Kom förbi och träffa oss!

I samband med Trä & Tek-
nik kommer vi även att ha möte 
med  produktionsnätverket samt 
 styrgruppsmöte inom dörr-, föns-
ter- respektive trappgruppen.

 
Trä & Teknik äger rum 28–31/8 
augusti och är Nordens ledande 
mässa för den träbearbetande 
industrin – från skog och sågverk 
till produktion, byggande och 
snickeri. För mer information, 
se traochteknik.se

Trä & Teknik 2018:
Framtidens lösningar
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TMF- EVENEMANG  
PÅ GÅNG

TMF:s Digitala  
Produktionsdag, Nässjö 
25 september

Grundutbildning  
i energi, Borås  
25 september1 Basblocksutbildning – 

arbetsmiljö, arbetsrätt & 
kollektivavtal, Sthlm 
18–20 september 32

TMF:s styrelse utökad
TMF:s styrelse utökas med en 
 ledamot under kommande verksam-
hetsår,  2018–2019, och består numera 
av tio ledamöter samt ordförande.  
Claes Hansson, koncernchef på 
Götenehus, får förnyat förtroende 
som styrelseordförande medan  

Henrik  Hjalmarsson, Inwidos Sverige- 
och Norgechef, blir ny ledamot.  

Henrik Hjalmarsson, 41 år, ursprung-
ligen från Kristianstad men  numera 
boende i Lomma, har gedigen 
styrelse rutin. Innan han började på 
Inwido september 2017 jobbade han 
tio år på Findus, varav tre som vd, 
och han ar även suttit i Livsmedels-

företagens styrelse.
– Jag brinner väldigt mycket för 

kompetensförsörjningsfrågan och  
det är definitivt något vi måste 
 prioritera i styrelsen. En annan  fråga 
som jag tycker är väldigt viktig är 
branschens innovationsförmåga.

Mer om styrelsen -  
tmf.se/tmfstyrelse

När Alexander Bard och Robert 
 Karjel inspirerade och underhöll  
på TMF:s årsmöte var det ofta  nära 
mellan skratt och  skrämsel hicka. 
Heldagen på Hotell Clarion Sign 
lockade närmare 200 deltagare.
IT-filosofen Alexander Bard  älskar att få 
med åhörarna på vindlande  tankeresor 
kring hur makten sett ut  
och förflyttat sig genom historien.  
En bärande tes i hans berättelser är att 
det är den som sitter på informationen 
och har möjligheter att ta ut det vik-
tigaste som också är vinnaren i olika 
tidsåldrar.

Ett konkret råd till  företagen som 
fanns i publiken var att satsa på kund-
relationerna och all den data som finns 
där.

– I dag skulle jag säga att ett före-
tags utvecklingsavdelning ligger hos 
 kunderna, förklarade Alexander Bard.

Starkt om helikopteruppdag
Om Alexander Bards inspirationstal 
kunde uppfattas som lite löst i kanterna 
så blev dagens andra talare en motpol. 
Robert Karjel är chef över en helikop-
terdivision, stjärnförfattare och utsedd 
till årets talare 2013.

Han berättade om när han fick 
 uppdraget att leda en svensk helikop-
terdivision utanför Somalias pirat-
drabbade kust. Uppdraget var att 
skydda den oerhört värdefulla trafiken 
med lastfartyg som skulle upp genom 
 Suezkanalen. Men där fanns också den 

svältande befolkningen i Somalia som 
inte fick några nödsändningar med mat 
från FN eftersom FN:s båtar attackera-
des av pirater och al-Qaida.

Robert berättade inlevelsefullt om 
hur han fick sin personal att fokusera på 
de tre viktigaste målen som skulle upp-
fyllas för att uppdraget skulle lyckas.

– Det var väldigt viktigt att inte lägga 
gruppens energi på de faktorer som 
skulle kunna omöjliggöra uppdraget, 
förklarade Robert Karjel.

Väl på plats i Adenviken fanns det 
många uppdrag som grep tag i den 
svenska gruppen. Men Robert berättade 

om ett speciellt uppdrag som öppnade 
ögonen på honom och hela gruppen.

– Vi åkte till Mombasa i Kenya och 
besökte de stora lager som FN har där. 
Vi kom in den största lagerbyggnad du 
kan tänka dig och där låg det säckar med 
ris staplade upp till taket. Då blev det 
så tydligt för oss 40 svenskar att det är 
så här svälten i Somalia ser ut. Vi fick 
en tydlig historia kring varför vi var där 
och vad vi ska göra. 

– På samma sätt är de mest fram-
gångsrika företagen byggda kring en 
 tydlig historia där alla i företaget vet 
varför företaget finns till. F
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Alexander Bard och Robert Karjel (nedan) 
höll uppskattade tal. Moderator under dagen 
var stå uppkomikern Marika Carlsson.

TMF:s Årsmöte 
Festligt, fullsatt  
och tänkvärt
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3% Försäljningen för köksinredningar av trä på den  
svenska marknaden ökade med 3,3 procent till  
2,8 miljarder kr under första halvåret 2018 enligt ny 
statistik från Prognoscentret.Insikt

För att ge förstagångs-
väljare en chans att 
prata direkt med politi-
ker inför valet 2018 har 
TMF skapat ”Table of 
Discussion” – ett två-
delat, interaktivt mat-
bord som kopplar upp 
ungdomar till riksdag 
och regering.
Genom var sin integrerad 
skärm kan ”Table of Dis-
cussion” få personer som 
annars är långt ifrån var-
andra att sitta tillsammans 
vid samma bord. Den  

ena halvan av bordet har 
under våren varit place-
rad i riksdagen, medan den 
andra befunnit sig på  
turné till olika gymnasie- 
skolor.

Syftet med Table of 
Discussion är att ge ung-
domar en chans att ställa 
sina frågor till politikerna. 
Bordet, framtaget av C & D 
Snickeri, är en del av TMF:s 
initiativ TM_X (Trä- och 
Möbelexperimenten) med 
fokus på att utveckla nya 
lösningar som förändrar 

och förbättrar genom hant-
verk, design och teknik.

– Genom att visa hur 
vi hanterar ett brinnande 
samhällsproblem med 
kunskapen och kreativite-
ten som finns i vår bransch 
hoppas vi inspirera dem att 
göra detsamma. Att känna 
sig hörd av sina makt-
havare är en förutsättning 
för att skapa förändring, 
säger David Johsson, vd på 
TMF.
tableofdiscussion.com
Instagram: @tmx_swe

Matbordet som kopplar upp förstagångsväljare till riksdagen

Industrin digitaliseras i allt större 
utsträckning, men vad innebär 
egentligen begreppet? Vad menas 
med digital transformation och hur 
kan företag ta sig an utmaningen 
på bästa sätt? Hur kan Industri 4.0 
bidra till att effektivisera verksam-
heten? Vi ger dig svar under vår  
Digitala Produktionsdag – den  
25 september i Nässjö.
Under dagen kan du ta del av intressanta 
föreläsningar och goda exempel. Bland 
annat berättar Samuel Holmström, vd på 
Lundqvist Trävaru, om hur företaget med 
hjälp av inspiration från Google och logik 
från spelvärlden omvandlats från tradi-
tionell trävaruindustri till ett av Sveriges 

i dag modernaste företag.. Dagen avslutas 
med en paneldiskussion.

Moderator är Beata Wickbom, en av 
Sveriges mest ansedda experter på digita-
liseringens möjligheter och en flitigt anli-
tad föreläsare. Beata var nominerad till 
Årets moderator 2016.

Under TMF:s Digitala produktionsdag 
anordnas även miniutställningen Industri 
4.0 med branschens maskinleverantörer. 

TMF: s Digitala Produktionsdag 
Datum: 25 september 2018 
Tid: kl 10.00–17.00,  
miniutställning industri 4.0 
Plats: Aulan, Träcentrum,  
Framtidsvägen 1, Nässjö 

Digital Produktionsdag: Spelvärlden inspirerar träindustrin
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Förändringar med 
TMF:s statistikrapport

Det sker en del förändringar när det 
 gäller TMF:s statistikrapportering i 
höst. Publikationen TMF i siffror blir 
framöver endast digital, och materialet 
delas upp i två separata rapporter: TMF 
i siffror och TMF:s marknadsrapport. 
Rapporterna kommer att publiceras två 
gånger per år, i april och i oktober.

TMF i siffror kommer som vanligt att 
innehålla trä- och möbelindustrins 
 siffror och utökas från och med 2019 
med  statistik om löner samt arbets-
marknadens struktur.

TMF:s marknadsrapport, med ny  
form och nytt innehåll, tas fram i sam-
arbete med Tyréns två gånger per år 
från och med hösten 2018. Den nya  
 rapportens syfte är att leverera en över-
gripande bild av det aktuella läget på 
bostadsmarknaden samt att göra en 
omvärldsanalys inom ett aktuellt ämne 
i bostadsdebatten som är av relevans  
för TMF:s medlemsföretag.  

Mikael Damberg, 
närings- och innova-
tionsminister.
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Digital Produktionsdag: Spelvärlden inspirerar träindustrin

Sverige representant

BM International Sweden

info@bramassor.se

www.bminternational.se 

WWW.ORGATEC.COMWWW.ORGATEC.COM

Köp mässbiljett 

online nu

och spara upp till

46 procent!

VILKA RUM BEHÖVER DEN NYA ARBETS “KULTUREN”?
PÅ ORGATEC 2018 FÅR DU SVAREN. Den internationellt ledande

mässan för det moderna arbetslivet inspireras av nytänkande

och föregångsgestalter. Upptäck visionära koncept och intelligent

teknik till ett härligt samspel mellan arbetsmiljö och arbetskultur. 

Det kreativa tas till nya nivåer. Upplev morgondagens arbetsliv! 

Läs mer på www.orgatec.com/culture

NEW VISIONS OF WORK
KÖLN, 23–27 OKTOBER 2018

ORG18_110x280_Moebelforum_SE.indd   1 19.06.18   15:19
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NI TILLVERKAR 
DÖRRAR & FÖNSTER!
VI ERBJUDER LÅSEN & BESLAGEN!
Läs mer om våra tjänster & produkter 
för OEM Industrin på: gothes.se
GÖTHES INDUSTRIBESLAG AB

HK & LAGER: FALUN • SÄLJKONTOR: STOCKHOLM & GÖTEBORG 
010 48 34 000 • WWW.GOTHES.SE

Läs även våra nyheter på 
www.traomobelforum.se
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Parterna på svensk arbetsmarknad har enats om en 
överenskommelse som innebär att det inte längre blir 
tillåtet att vidta stridsåtgärder som inte syftar till att 
uppnå kollektivavtal.Insikt

Trä- och Möbelföretagen 
(TMF) får ibland frågor om 
hur ett avgångsvederlag till 
en anställd eller före detta 
anställd ska hanteras skatte-
mässigt. Nedan följer en all-
män beskrivning av de skatte-
mässiga frågeställningarna. 
Det är dock viktigt att under-

stryka att ett företag alltid 
måste stämma av frågan med 
sin ekonomiavdelning eller sin 
revisor i det enskilda fallet.

I samband med att någon 
blir uppsagd från sin anställ-
ning är det inte ovanligt 
att arbetsgivaren utbeta-
lar avgångsvederlag till den 
som slutar sin anställning. I 
 vissa fall kan avgångsveder-
laget bestå av två delar. En 
del ska täcka lön under  skälig 

 uppsägningstid. Den andra 
delen kan vara en form av 
 skadestånd eller en betalning 
för att ”köpa ut” en anställd. 

Ett avgångsvederlag (även 
skadeståndsliknande delar) 
från arbetsgivaren utgör så 
gott som alltid  skattepliktig 
inkomst av tjänst för den 
anställde. Arbetsgivaren är 
därför skyldig att innehål-
la preliminärskatt för arbets-
tagarens räkning. 

Arbetsgivaren är dess-
utom skyldig att erlägga 
arbetsgivar avgifter enligt lag 
på hela avgångsvederlaget. 

Avgångsvederlag är 
 däremot inte pensionsgrun-
dande i tjänstepensionen. 
På avgångsvederlaget ska 
arbetsgivaren således inte 
betala de kollektivavtalade 
försäkringsavgifterna.  Detta 
gäller alla anställda (både 
arbetare och tjänstemän). 

Fråga oss!
Du ställer frågorna. Vi svarar.  

Mejla dina frågor till tomf@tmf.se.
BENGT JOHANSSON 
CHEFSJURIST 

Bord var ett centralt begrepp för 
TMF under årets Almedalsvecka. 
Till att börja med genom de sittningar vi 
hade i Träffpunkt TMF (G.A.D:s show-
room) under tre förmiddagar (2–4 juli), 
för det andra via de givande rundabords-
samtal om framtidens arbetsgivare samt 
framtidens kollektivavtal som skett i sam-
arbete med SLA, och sist men inte minst 
– via vårt turnerande interaktiva bord, 
Table of Discussion, som kom till Visby 
för att koppla ihop förstagångsväljare 
med två riksdagsledamöter för intres-
santa diskussioner.

Politikerveckan i Almedalen är en 
viktig arena för TMF:s näringspolitiska 
arbete. De senaste åren har vi utgått från 
en fast mötesplats, Träffpunkt TMF, där 
vi talar med politiker, beslutsfattare och 
centrala aktörer inom branschen om trä- 
och möbelindustrins mest angelägna frå-
gor. Årets upplaga har även innehållit tre 
TMF-seminarier kopplade till industri-
samarbetet Industrin tar matchen, inom 
äganderätt, kompetensförsörjning och 

cirkulär ekonomi. 
Några av våra medlemmar 

i Almedalen 2018: BoKlok, EFG, Götene-
hus,  Kinnarps, Modexa, OBOS, Skidsta-
hus, TePe.  Trivselhus och Vårgårdahus.  

Almedalen: Bordet i fokus

Almedalen 2018 i korthet
Med 4 311 publicerade och genomförda 
evenemang var årets Almedalsvecka  
större än tidigare. Totalt handlade det om  
1 929 arrangörer.

I likhet med 2017 var Hållbarhet det 
hetaste ämnet även 2018, tätt följt av Vård 
och omsorg samt Digitalisering. Det är 
fortfarande seminarier/samtal som är den 
vanligaste evenemangsformen.

Mest aktiv partiledare var Miljöpartiets 
språkrör Gustav Fridolin medan mest 
 aktiva ministern i år var Ylva Johansson.  
De deltog i 20 olika evenemang vardera.  

Vad gäller skatte-
mässigt vid utbetal-
ning av avgångs-
vederlag?

Läs om 
årets Almedalsvecka  

på tmf.se/almedalen2018.

Läs även om våra  
prioriterade närings-
politiska frågor under  

TMF Tycker.
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Robert Petersson (tv), vd på Kinnarps.

Träffpunkt TMF.
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Enkel sammansättning av delar tack vare klick-koppling som underlättar montaget och 
bidrar till ökad säkerhet. 3D-justering funkar också smidigt på detta beslagsystem.

Många fördelar med 
Siegenia TITAN AF

TITAN AF Axxent 24+

•  Stor belastningskapacitet, upp till 150 kg karmvikt utan extra komponenter.

•  Steglös justering såväl upptill som nedtill för optimalt tätningstryck.

•  Kan användas till profiler i trä och träaluminium med ett falsdjup på minst 24 mm, 
 samt till plastprofiler och aluminiumsystem.

 TITAN AF Axxent SE

•  Dolt och smidigt gångjärn med upp till 130 kg karmvikt.

•  Integrerad klick-/fästanordning i ventilationsläget.

•  ”Backspärr” på gångjärnssidan – för
 extra säkerhet, kan användas till RC2.

•  Perfekt karmlyft med integrerad 
 felbetjänings- / kipp-spärr.

Kontakta Kjell Svensson på 
tel. 070-254 60 04 eller vårt 
callcenter för att få veta
mer om denna unika lösning.

Callcenter 
+45 96 10 68 40 ·  creb@carl-ras.dk

Carl Ras Engros Beslag
Sletten 31 ·  7500 Holstebro ·  Fax +45 97 40 43 00 www.creb.dk/se



Profilen

 STEFAN  
 SUNDQVIST

GÖR: Affärsansvarig 
för Trä & Teknik.

BAKGRUND: 
Ursprungligen  
från Dalarna och  
har  jobbat inom  
byggbranschen.

AKTUELL: Gör sin 
tionde upplaga av 
Trä & Teknik, trä-

industrimässan på 
 Svenska  Mässan 

i  Göteborg som 
 startade 1982.  
Årets Trä & 
Teknik hålls 
den 28–31 
 augusti.

Stefan mässar  
om framtiden 

rä & Teknik om två år, 2020, blir 20:e 
gången mässan arrangeras. Triss i 
 tjugor alltså! Årets mässa är dock 
redan ett jubileum: affärsansvarige 
Stefan Sundqvist gör sin tionde Trä & 

Teknik – och i den positionen har han läge att både 
sammanfatta branschens utveckling de senaste åren 
och sia om framtiden.

– Den stora skillnaden är att teknologin gått 
framåt något enormt, och hur branschen förhål-
ler sig till det är avgörande för utvecklingen, säger 
 Stefan, som ser att Trä & Teknik har en viktig 
funktion:

– Kanske har den här industrigrenen släpat 
efter i utvecklingen på sina håll, där kan vi vara en 
 drivande kraft framåt.

Under Stefans ledning och i samarbetet med 
Svenska Mässans affärsutvecklare Annika  Persson 
har Trä & Teknik gått från att vara en traditionell 
mässa inriktad på produktionsmedlen till att vara 
en mötesplats för alla som använder och arbetar 
med trä och där aktörer från sågverk till slutprodu-
center ska hitta sätt att samarbeta.

– Alla tillhör samma kedja och den ska inte 
 innehålla någon svag länk.

För tio år sedan skapades Wood Fusion, en arena 
inom Trä & Teknik som genom workshops, semi-
narier och talare lyfter branschens frågor och för 
alla inblandade närmare varandra. Ett exempel i år 
är seminariet som leds av TränätverkA, ett initiativ 
från arkitektföretagen AIX Arkitekter och White 
i samarbete med Träbyggnadskansliet, där arki-
tekter och konstruktörer ska samtala om nya sätt 
att använda trä i byggnader. Andra satsningar i år är 
bland annat möbler, interiör och snickeri, produktion 
och digitalisering, kompetensutveckling och utbild-
ning samt det senaste som rör forskning om trä.

– Här kan vi sprida den kunskap som finns på 
området och börja samtala om hur kopplingen 

Spännande teknik och nya arbetsprocesser gör träbyggande och 
möbler till en bransch som lockar unga – och Sverige till ett starkare 
industriland. Trä & Tekniks Stefan Sundqvist siar om fina utsikter. 
TEXT PEDER EDVINSSON  FOTO ANNA SIGVARDSSON

T
kring design kan komma in tidigare i processen, 
något som kommer att vara viktigt i framtiden. 

– Det här är en industrigren som jag tror bara 
kommer att bli viktigare för Sverige. Trä är ett mate-
rial som kommer tillbaka, det är inte som koppar-
gruvan i Falun där malmen är slut, och det är ett 
omtyckt material i både hus och möbler. Möbelin-
dustrin agerar ju också på en global marknad där 
trä tillsammans med en effektiv produktion kan bli 
deras sätt att  särskilja sig från andra, 
och för att ha industrin kvar.

Den miljövänliga pro-
fil som trä har och fler sätt 
att använda råvaran, som 
biokomposit och textil-
ersättare, är också ett sätt 
att få ungdomar att välja 
branschen för sina yrkes-
liv, tror Stefan:

– Vi måste missionera 
och informera om mate-
rialet, jag tror att ungdomar 
i högre grad skulle välja trä-
industrin om man fullt ut hade 
kunskap om sprängkraften i 
trä.  
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GÖTHES INDUSTRIBESLAG  PRESENTERAR 
SMARTA LÖSNINGAR FÖR DEN MODERNA FASTIGHETEN PÅ TRÄ OCH TEKNIK I GÖTEBORG!

Göthes Industribeslag AB ställer ut på årets Trä & Teknikmässa den 28 – 31 augusti. Oss hittar du 
i monter C01:41. Vi kommer att visa nya innovativa lösningar för den moderna fastigheten.

YALE DOOR AND WINDOW SOLUTIONS: Det nya fönstergångjärnet Yale Revolution från Securistyle UK

AGB: Lyft- & Skjutdörrslösningar för moderna miljöer

ECLISSE:  Pocket karmar (skjutdörrskasseter) för att spara yta med inbyggda skjutdörrar 

ASSA ABLOY: Lås- & Beslagslösningar för Dörr och Fönster 

ATHMER: Automatiska tätningströsklar och klämskydd för trä-, glas- och metalldörrar

MANTION: Hercule – skjutdörrsbeslag i stål för dörrar på upp till 3000 kg 

SOBINCO: Orca Panic device – högkvalitativa produkter för panikutrymning

SAMUEL HEATH: Powermatic - infällda dörrstängare

ROTO: Innovativa lösningar för dolda beslag av hög kvalitet

GEZE:  ActivStop en infälld dörrdämpare, både till öppet och stängt läge

HK & LAGER: FALUN • SÄLJKONTOR: STOCKHOLM & GÖTEBORG 
010 48 34 000 • WWW.GOTHES.SE • 

GÖTHES INDUSTRIBESLAG

MONTER C01:41



Bli först med 100 procent 
förnyelsebart bindemedel 
i dina färger och lacker

Miljöanpassning på naturens villkor
2018 erbjuder vi våra kunder produkter baserade på Biomass Balance-principen 
– genom att utvinna naturgas från matavfall istället för råolja kan du nu välja 
förnyelsebart bindemedel i våra Ytbehandlingssystem. Du väljer själv allt mellan 
25 procent till 100 procent förnyelsebara råvaror i bindemedlet. Först ut blir våra 
vattenburna och 100% UV-härdande färger och lacker. Naturligtvis håller de samma 
höga kvalitet, prestanda och egenskaper som tidigare, samtidigt som miljöpåverkan 
och utsläpp minskas. 

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

C03:30Kom och träffa oss och våra
Syntemor och Återförsäljare
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