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Hitta alltid det senaste 

 � GIB E-handel är vår digitala plattform där du snabbt får en överblick 
av vårt lager och kan beställa 24/7/365. 

 � GIB One Stop Shop &  E-Handel bildar ett smart och tidsbesparande 
koncept som vi valt att kalla GIB ALL IN ONE! 

 � ALL IN ONE är lika med snällt mot miljön och vänligt mot totalkost-
naden dvs en SMART AFFÄR!

LÅS OCH BESLAG 
FRÅN HELA VÄRLDEN PÅ ETT STÄLLE!
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Svenssons erbjuder  
ojämförbart kunnande. 
Svenssons i Tenhult levererar beslag till dörr- och fönsterindustrin.  
Med kundanpassade lösningar, långsiktiga relationer och bästa  
tänkbara service i fokus hittar vi rätt beslag till era projekt.
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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

12 Möbelföretag i tiden 
Gemla Fabrikers AB är inne på sitt 161:a 

år som företag. Gamla traditioner och klassiska 
former är viktiga framgångsfaktorer, men vd:n 
Benny Hermansson vill också utmana dem.

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

7 Hallå där … Christian 
Alehagen, varumärkeschef 
på huskoncernen OBOS – 
en stor aktör inom svensk 
idrottssponsring.

20 Strategiskt  Hur vårdar man 
bäst sitt varumärke över 
tid? Eva Ossiansson har fyra 
konkreta tips.

22 Inblick – nytt från TMF   
Möt Ambjörn Wahlberg, 
regionär/förhandlare, i 
avdelningen Medarbetaren. 

Läs även om TMF:s närings-
politiska plan, en nylanserad 
ungdomskampanj samt en unik 
immaterialrättsförsäkring.

28 Profilen  Ida Snäll, vd för 
Polardörren i ett år, jobbar 
vidare på att göra företaget i 
Öjebyn personligare.

8 Modell under hot? 
Den svenska arbetsmarknadsmodellen 

behöver reformeras för att framtidssäkras. Det 
konstaterar professor Lotta Stern och två kol-
legor i en ny bok.



Stockholm Furniture & Light Fair flyttas 
till september 2022 pga Covid-19

EU utmanar  
svenska modellen

N ytt år, nya möjligheter, men också 
– nya utmaningar Någonting som 
faller under det sista är det vi kall-
lar den svenska modellen, d.v.s. att 

arbetsgivare och fack gemensamt tar ansvar för 
reglering av arbetsmarknaden, inklusive löne-
sättning. Modellen utmanas i dag från flera håll 
och såväl nationellt som internationellt. Läs 
mer i detta nummer av Trä & Möbelforum. 

Den kanske mest svårhanterade utmaningen 
kommer från EU som drabbats av en fullkom-
lig lagstiftningsinfarkt. Det brukar beskrivas 
som ”a Commission on a mission” och det 
finns snart inte ett område som inte över-
sköljs av initiativ – från styrelsekvotering till 
 kemikalielagstiftning och miljömärkning. 

Angående den svenska modellen ligger 
utmaningen i att vårt system, där arbetsmark-
nadens parter tillmäts förtroende att reglera 
saker som i många andra länder regleras av 
staten, nu även ska detaljregleras från  Bryssel. 
Det gäller t.ex frågor om löneprinciper, pro-
cesser, hur bolag ska ledas och styras, samt 
nu aktuella – minimilöner. EU har också helt 
plötsligt, med pandemin som förevändning, 
börjat ta upp lån på finansmarknaderna. 

Sverige blev medlem i EU 1995. Medlemska-
pet har varit bra för oss på de flesta plan. Det 
är fritt att leva, bo, arbeta och studera var som 
helst. Vi har blivit en tydligare del av det euro-
piska kulturarvet och historien. För närings-
livet har den inre marknaden givit enorma 
möjligheter som också utvecklat den svenska 
konkurrenskraften. 

Men EU har förändrats – inte minst efter 
det brittiska utträdet. Vi har numera få, och 
inga stora, allierade när det gäller principer 
om marknadsekonomi och frihandel. När EU 
nu går i en riktning – som i vart fall jag tror kan 
vara skadlig – måste därför inte bara  Sverige 
utan även organisationer som TMF och 
Svenskt Näringsliv höja tempot och 
närvaron i Bryssel för att tidi-
gare och bättre kunna påverka 
aktiviteterna och processerna 
och se beslut fattas där de bäst 
hör hemma. 

SENASTE NYHETERNA FRÅN BRANSCHENAktuellt

David Johnsson  
Vd, TMF

Nyhet Med anledning av den öka-
de smittspridningen av Covid-19 
flyttas Stockholm Furniture & 
Light Fair fram till 6–9 september 
i år. 20-årsjubilerande Stockholm 
Design Week arrangeras dock som 
planerat den 7–13 februari.

Beslutet om att tillfälligt flytta 
fram Stockholm Furniture & Light 
Fair till 6–9 september 2022 är 
baserat på vilka andra mässor och 
aktiviteter som pågår runt om i 
 världen under året samt tillgång till 
 Stockholmsmässan lokaler.

– Genom att flytta fram  Stockholm 
Furniture & Light Fair till  september 
så ger vi alla en möjlighet att kunna 
delta, även de företag med säte i 
 länder som nu har lockdown. Efter 
två års paus känns det viktigt att 
kunna välkomna så många utstäl-
lare och besökare som möjligt 2022, 
säger Sanna Gebeyehu, Product 
and  Concept Owner, Stockholm 
 Furniture & Light Fair och Stockholm 
Design Week. 

Nyhet  Möbelässans digitala seminarie program 
Stockholm Design &  Architeture Talks har det 
övergripande temat Being a Game  Changer 
och fokuserar på  några av  branschens 
 viktigaste  frågor: Hur  bygger vi mer håll-
bara städer och  samhällen? Hur  skapar vi 
 nytänkande och vinstdrivande  möbelföretag i 
en cirkulär ekonomi? 

Dezeens grundare Marcus Fairs och  brittiska 
journalisten Katie Treggiden moderar panel-
diskussioner och leder samtal med  spännande 
 gäster. Katie skrev nyligen boken Wasted och  driver 
podden Circular, som utforskar cirkulära  flöden och 
återbruk.
 Se hela programmet för Design and  Architecture 
Talks 2022/BEING A GAME CHANGER. 
>> stockholmdesignweek.com

STOCKHOLM DESIGN WEEK – Being a Game Changer 

>> stockholmfurniturelightfair.se/dat-program-2022?sc_lang=en 
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Nobia skriver avtal 
med MediaMarkt och 
lanserar nya varu-
märket Granarp 
Nyhet  Nobia, en av Europas 
ledande köksspecialister blir 
hemelektronik-kedjan Media-
Markts köksleverantör i Sveri-
ge. Avtalet innebär att Nobia 
kommer att leverera komplet-
ta kökslösningar. Köken säljs 
under  varumärket Granarp, ett 
helt nytt varumärke.

Svedbergs satsar i 
Storbritannien
Nyhet  Svedbergs i Dalstorp AB, 
moderbolag i koncernen Sved-
bergs Group (”Svedbergs”) har 
köpt Roper Rhodes Ltd. (”Roper 
Rhodes”) – en väletablerad 
leverantör och designer av bad-
rumsmöbler och badrumspro-
dukter i Storbritannien. Genom 
förvärvet etablerar Svedbergs 
en stark marknadsposition i 
Storbritannien och tar ett steg 
i sin vision att bli den ledande 
badrumsinredaren på utvalda 
marknader i Europa.

Vedum utvecklar 
ytbehandlingen – 
investerar 35 miljoner 
i nya maskiner 
Nyhet  Med en allt större 
 efterfrågan på svensktillverkad 
inredning, satsar Vedum Kök 
& Bad nu ordentligt i sin fabrik i 
Vedum. Det är ytbehandlings-
avdelningen som utvecklas och 
byggs om – en satsning som 
möter upp trenden med allt fler 
kulörer i våra hem. ”Jag  hoppas 
att det sänder ut en tydlig 
 signal om att  svenskproducerat 
är framtiden”, säger Magnus 
Efraimsson, vd och ägare till 
Vedum Kök & Bad.

Nyhet Rörvikshus har gått mycket bra 
under många år men 2021 satte det 
 småländska  företaget försäljningsre-
kord.  Orderingången landade på cirka 300 
 miljoner kronor och i  antalet  utlevererade 
hus innebar det omkring 100 Rörvikshus. 
(källa: Byggaren)

– Vi trodde när pandemin bröt ut att 
 försäljningen skulle gå tillbaka, säger vd:n 
Michael Svensson till Byggaren. Vi misstog 
oss, färdriktningen har blivit en helt annan. 
Vi aldrig sålt så många småhus som i dag.

Företaget har haft många kändisar som 
kunder. Artister, NHL-proffs och författare. 
Pernilla Wahlgren är en av de senaste. 
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Småländska Rörvikshus – ett av många husföretag 
som sätter försäljningsrekord 

I realityserien Wahlgrens Värld har 
hon  berättat om sitt nya hus där Ballings-
löv  levererar köket. Så här skriver hon på 
Instagram: 

”Världens bästa Sebastian på  
@ballingslov ab håller i projektet, & vi bollar 
just nu  idéer & val fram & tillbaka. Dock osäker 
på om jag  verkligen behöver två diskhoar…?! 
Vad tror ni?!”

Rörvik är ett mindre samhälle i Småland 
 mellan Växjö och Jönköping. Rörvikshus 
 startades 1962 av tre företagare från Rörvik. 
Nuvarande ägaren, familjen Sune Nilsson, 
 förvärvade företaget 2002.

Snêk satsar  
– med nya delägare & nytt kapital
Nyhet  Köksföretaget Snêk hymlar inte med en ambition 
att revolutionera köksmarknaden. Efterfrågan har varit 
större än väntat säger ägarna, som nu gör slag i sak. Nya 
delägare blir buildtechbolaget Lundqvist Trävaru, med 
Samuel Holmström och Jens Lundqvist vid rodret. Målet 
är att fortsätta utveckla den tekniska plattformen, lan-
sera nya produkter och att öka produktionskapaciteten. 
Bolaget siktar på en årsomsättning om 100 miljoner inom 
5 år, med bibehållen kvalité och lönsamhet, samt fortsatt 
produktion i norra Sverige.

Pernilla Wahlgren & TMF
Pernilla Wahlgren – tillsammans med Sofia Wistam – samarbetar även med TMF i en nylanserad 
ungdomskampanj inför gymnasievalet. Läs mer om kampanjen på sid 24.

KÖK- OCH  BADNYTT 
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Aktuellt SENASTE NYHETERNA FRÅN BRANSCHEN

Från möbel-vd till näringsminister
Nyhet  Jan Christian Vestre, fram till nu vd på 
norska möbelföretaget Vestre, har utsetts 
till ny näringsminister i Norge. Jan  Christian 
Vestre har lett Vestre genom en period med 
stark tillväxt sedan han tog över som vd år 
2012.  Familjeföretaget, inriktat mot ute-
möbler i offentlig  miljö, grundades 1947.

Fiskarheden bildar  
fastighetsbolag
Nyhet  Tillsammans med  lokala aktörer 
ska trävaruföretaget Fiskarheden  erbjuda 
bostäder och lokaler för såväl turister 
som kommuninvånare, entreprenörer och 
säsongsarbetare. 

– Fiskarheden är ett familjeföretag som 
ser långsiktigt på de investeringar vi gör, 
säger vd Magnus Larsson.

Anders Martinsson 
tar över på LB-Hus

Den 10 januari  tillträdde Anders 
Martinsson som ny vd för LB-
Hus AB, med bas i  Bromölla. 
Anders är 53 år och utbildad 
ingenjör.

– LB-Hus AB är ett  företag 
med ett starkt  varumärke, och 
jag är hedrad att axla  rollen 
som vd och  fortsätta  bolagets 
utveckling, säger Anders 
 Martinsson.

… och Fredrik Anheim 
blir ny vd för Aneby-
husgruppen

Fredrik Anheim, med lång 
 erfarenhet från olika  ledande 
roller inom byggbranschen, tog 
den 10 januari över som ny vd 
för Anebyhusgruppen med säte 
i Åseda. Fredrik efterträder 
 Niklas Lundin.

– Anebyhusgruppen är ett 
företag med starka värdering-
ar som stämmer väl in med 
mina egna gällande hållbarhet, 
utveckling och kvalitet. Jag ser 
fram emot att axla rollen som 
vd och driva Anebyhusgrup-
pen framåt på ett hållbart sätt, 
med ökad lönsamhet, kvalitet 
och kundnöjdhet, säger Fredrik 
Anheim.

Nyhet Den  populära 
Besiktningsmanna-
boken har nu kommit i 
en ny version, Besikt-
ningsmannaboken 
2022. Boken kan fritt 
laddas ned på nätet 
och beskriver på ett 
lättbegripligt sätt hur 
nya småhus bör byggas 
och besiktigas. 

Den förklarar även en 
hel del svåra byggter-
mer på ett enkelt sätt. 
Boken riktar sig till både 
besiktningsmän och 
konsumenter.

Det är Svenska Bygg-
ingenjörers Riksförbund 
(SBR), Konsumentverket, Villaägarnas Riks-
förbund, Trä- och Möbelföretagen (TMF), 
samt Gar-Bo Försäkring AB, som tillsammans 
har tagit fram Besiktningsmannaboken.  

Tack vare Besiktningsman-
naboken får man en stan-
dardisering av besiktning av 
småhus, så att besiktnings-
män, med olika bakgrund 
och erfarenhet, kan besik-
tiga mer lika.

- Besiktningsmannabo-
ken erbjuder en översikt 
av hur ett småhus bör byg-
gas. Tack vare Besiktnings-
mannaboken kan samtliga 
inblandade parter i många 
fall på ett enkelt sätt se vad 
som rätt och fel byggt, även 
om varje liten detalj inte är 
med, säger Lars Fahlgren, 
chef Entreprenadbesikt-
ning på Gar-Bo och David 

Johnsson, vd på TMF.
Ladda ner och läs den uppdaterade 
 Besiktningsmannaboken 
>> tmf.se/att-bygga-trahus

Besiktningsmannaboken i ny version berättar 
hur småhus bör byggas och besiktigas

  

 

BESIKTNINGS-

22 
 

Svenska Byggingenjörers Riksförbund (SBR), Konsumentverket, Villaägarnas Riksförbund,  
Trä- och Möbelföretagen (TMF) & Gar-Bo Försäkring AB. 

NYA VD:AR I 
HUSBRANSCHEN
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Huskoncernen OBOS dyker upp som sponsor i 
allt fler idrottssammanhang. Varumärkeschefen 
Christian Alehagen berättar om strategin där man 
bland annat satsar på tillgängliga idrotter som 
skapar samhällsnytta. TEXT HÅKAN LÖVSTRÖM  

”Idrotten finns 
i vårt DNA”

CHRISTIAN ALEHAGEN

Gör: Chef Varumärke & Samhällsansvar på OBOS. 
 Koncernen har funnits i Norge sedan 1929 och  etablerades i 
Sverige 2017 med varumärkena  Myresjöhus och Smålands-
villan.

Aktuell: OBOS är en stor sponsor av svensk idrott, bland 
annat inom fotboll, längdskidåkning och  
innebandy.

Eget idrottsintresse: Christian spelade några år  fotboll i 
Vetlanda FF. Han har ett stort lokalt  engagemang både inom 
fotboll och bandy, där jag är ledare för sönernas Bäckseda 
IF och bandylag i  Vetlanda BK. Följer också nationella och 
internationella ligor inom fotboll, hockey och bandy.

H
ur länge har 
OBOS jobbat med 
idrottssponsring?

– Kopplingen 
till idrotten finns 

i vårt DNA. Redan på 1980-talet 
fanns en tydlig koppling till hur 
vi rekryterade medarbetare till 
Myresjöhus och hur många som 
var värdefulla spelare i den lokala 
fotbollsklubben Myresjö IF. 
Sedan dess har det hänt mycket. 
Vårt första större sponsorskap 
i Sverige var samarbetet med 
 Elitfotboll Dam där vi sommaren 
2018 blev titelsponsor till OBOS 
Damallsvenskan.
Hur har ni valt ut vilka idrotter 
ni vill verka inom?

– Vi har främst valt att foku-
sera på tillgängliga idrotter som 
många har möjlighet att utöva 
och som skapar samhällsnytta. 
Vi gick under hösten in som ny 
huvudpartner till Svensk Inne-
bandy, vilket är Sveriges största 
inomhusidrott och når många 
barn och ungdomar, både tjejer 
och killar. Även här kommer vi 
att jobba gemensamt genom olika 
projekt för att fler barn och ung-
domar ska hitta till innebandyn 
och fortsätta att spela.
Hur kan ni mäta effekten av era 
insatser?

– Det varierar lite beroende på 
vilken form av samarbete vi har. 
Genom våra kommersiella sam-
arbeten så mäter vi bland annat 
vilket värde exponeringen ger, 
vilken igenkänning vårt varu-
märke har samt kategorikopp-

ling. Vi  försöker också skapa 
mervärde för våra medlemmar. 
Vi har andra  samarbeten genom 
”OBOS ger tillbaka” – som är en 
del av vårt samhällsengagemang 
– där vi genom att vi är medlem-
sägda har möjligheten att ge till-
baka till samhället. Ett exempel 
på initiativ är #städaförfram-
tiden tillsammans med Städa 
Sverige – där vi genomför städ-
projekt på platser där vi byggt 
bostäder. Vi gjorde två projekt 
nu i november i Täby och Tygel-
sjö (Malmö), där 348 ungdomar 
 tillsammans fyllde 192 säckar, 
vilket motsvarar 2,9 ton.
Ni har flera varumärken  
– hur får de plats inom era 
satsningar på sponsring?

– Myresjöhus och Smålands-
Villan är två starka  varumärken 
som är en del av OBOS. Här 
är främst vår lokala sponsring 
 viktig. Vi gör ofta gemensamma 
satsningar och syns tillsammans 
där Vetlanda Bandyklubb är ett 
exempel.
Har ert engagemang  påverkat 
de anställdas personliga 
 engagemang inom idrott?

– Vi som bolag uppmunt-
rar till ideellt engagemang och 
 stöttar gärna lokala klubbar 
där våra medarbetare är aktiva 
 utövare eller ledare. Lokalt 
 stöttar vi många olika idrotter 
som exempelvis ridning, sim-
ning, innebandy, fotboll, skrid-
sko, bandy, golf, alpint, längd-
skidor, ishockey, bowling och 
handboll.

Hallå där!
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Perspektiv

EU-krav på minimilöner och ”fripassagerarlogik” är två 
hot mot den svenska modellen för lönesättning. I en ny 
bok lanserar professor Lotta Stern reformförslag som 

framtidssäkrar parternas fortsatta självbestämmande.
TEXT PEDER EDVINSSON  ILLUSTRATION GETTY IMAGES

En modell 
under hot?
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Lotta  
Stern

en svenska modellen 
för att komma över-
ens mellan arbetsgi-
vareorganisationer 
och fackförbund står 
stark. Det manifes-
teras inte minst när 
avtal om löner och 
arbetsförhållanden 

förhandlas fram under ganska stillsamma 
former. Men det visade sig också när en 
ny LAS-överenskommelse togs fram i 
slutet av förra året; samhällsansvaret hos 
parterna ser samtidigt till den anställdes 
rättigheter och förutsättningarna för ett 
konkurrenskraftigt näringsliv.

Det här konstateras i Lotta Sterns, 
Nils Karlsons och Eva Uddén Sonne-
gårds Den svenska modellens framtid 
som bygger på deras forskning på områ-
det. Författarna är alla knutna till forsk-
ningsinstitutet Ratio Näringslivets forsk-
ningsinstitut. Lotta Stern är, förutom vd 
för institutet, även professor i sociologi, 
Nils Karlson grundade institutet och är 
 professor i statsvetenskap medan Eva 
Uddén Sonnegård är arbetsmarknads-
forskare vid Ratio och ekonomie doktor.

Den svenska regeringens svängning i 
frågan om minimilöner i EU skedde efter 
att boken tryckts. Striden om europeiska 
minimilöner har pågått under ett par år 
och i Sverige har såväl regering, fackför-
eningar som arbetsgivarorganisationer 
sagt bestämt nej till all lagstiftning som 
riskerat att underminera den svenska 
lönesättningsmodellen. Att Sverige i slu-
tet av november trots allt sa ja till försla-
get förklarar regeringen med att de, tack 
vare det, kan påverka i nästa steg – för-
handlingar mellan EU-parlamentet, EU:s 
ministerråd samt EU-kommissionen.

Men frågan om minimilöner på EU-
nivå är förstås med i boken. Bland annat 
skriver författarna följande: ”Det finns 
en risk att domstolsprövning på EU-nivå 
och i vanliga svenska domstolar i framti-
den blir avgörande för tolkning och till-
lämpning av kollektivavtal, snarare än 

genom parternas egen hantering av sina 
tvister. Utvecklingen lär påverka inci-
tamenten till medlemskap hos parterna 
och kan helt underminera den svenska 
modellen.”

– Det här är problematiskt för 
Sverige eftersom vi har en fung-
erande modell. Men det som 
sker är inte oväntat, särskilt efter 
expansionen av unionen ökar 
efterfrågan på mer aktivitet i 
sociala frågor i EU eftersom 
välståndet ligger på så olika 
nivåer, säger Lotta Stern.

– Men principen bör vara 
att EU inte ska lägga sig i 
saker som sköts bäst på natio-
nell nivå hållas. Det är heller 
inte bevisat att minimilöner 
åstadkommer någon verklig 
förändring på det stora hela, 
forskning tyder istället på att 
de  länder som gått med i EU 
har en  löneökning ändå.

Med boken vill författarna redogöra för 
situationen för den svenska modellen i 
dag, men främst är avsikten att starta en 
diskussion kring de frågor som gör att 

modellen kan överleva och vara stark på 
sikt.

– Vi vill visa vilka moln som kan finnas 
på modellens himmel om 10 eller 15 år 

och vilka reformer som kan behövas, 
säger Lotta Stern.

I ett sammanfattande kapitel 
betygssätts olika kriterier av den 

svenska arbetsmarknadsmodel-
len. En ”löneökningsnivå som 
upprätthåller konkurrenskraft” 

får 4 av maxbetyget 5, 
kriteriet ”få arbetsmark-
nadskonflikter” betygssätts 
så högt som 5 –liksom ”hög 
sysselsättning” och ”socialt 
kapital och social samman-
hållning”. Sämre betyg ges 
till ”framväxten av nya och 
innovativa företag” samt ”god 
produktivitetsutveckling” 
som båda får 2:or. Allra lägst 
betyg, 1 av 5, får ”tillträde för 
unga och nyanlända”.

– Modellen har levererat bra på många 
punkter, men behöver ses över på andra. 
Angående möjligheten för unga och 
nyanlända att få ett arbete så ligger vi inte 

LAS
Lagen om anställningsskydd, LAS, är i Sverige den lag som reglerar anställnings-
förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare, bl.a. regler gällande anställ-
ning, uppsägning och avskedande. Under 2021 kom Svenskt Näringsliv och PTK 
överens om förändringar gällande arbetsrätt och omställning, innefattande för-
slag till ändringar av LAS. LO valde till en början att ställa sig utanför, men sedan 
dess har de två LO-förbunden IF Metall och Kommunal anslutit till huvudavtalet 
(november 2021). Och nu finns också en majoritet i LO-styrelsen för att LO ska 
ingå som en huvudpart i överenskommelsen. Det är dock upp till varje förbund 
inom LO att själva besluta huruvida de vill ansluta sig eller inte. 

Målsättningen har varit att riksdagen vid årsskiftet 2021/2022 skulle ha fattat 
beslut - det hanns dock, mot bakgrund av de ändringar som enligt remissvaren, 
behövde göras - inte med. Troligen kommer förslaget med ändringar istället att 
röstas igenom under senare delen av våren 2022. Tanken är att ändringarna ska 
träda ikraft vid halvårsskiftet 2022. 

D
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Perspektiv

bra till i ett internationellt perspektiv.
Med nya LAS-överenskommelsen och 
om man lyckas få till etableringsjobb, 
lågtröskeljobb och liknande insatser så 
kommer det dock antagligen att föränd-
ras till det bättre, säger Lotta Stern.

Bokens reformförslag delas upp på fem 
områden. Det första, Belöna kompetens, 

ansvar och prestation, handlar om att det 
bör finnas större flexibilitet i lönebild-
ningsklausulerna i kollektivavtalen som 
gör att goda prestationer kan belönas. 
Författarna konstaterar att det gör att 
anställda lämnar vissa jobb vilket leder 
till kompetensbrist och att en del utbild-
ningar inte lönar sig.

– Parterna behöver jobba hårdare med 
att fundera kring hur vi får en lönebild-
ning som bättre svarar på den här typen 
av problem, menar Lotta Stern.

I Sverige finns väldigt generösa konflikt-
regler för båda parter, något som boken 
konstaterar att man lyckligtvis sällan 
använt sig av. Här anas dock en risk och 
därför ett reformbehov för att framtids-
säkra modellen.

– Till skillnad mot andra länder finns 
inga krav i Sverige att konflikten ska sät-
tas i proportion till vad man tvistar om. 
Här behöver fredsplikten värnas tyd-
ligare – vi vill inte hamna i ett kaos på 
arbetsmarknaden bara för att vi inte gjort 
vår hemläxa, säger Lotta Stern.

Under punkten Förbättrad flexibilitet 
och kompetensförsörjning beskrivs pro-
blemet bland annat med att för många 

Minimilöner
21 länder i EU har lagstadgade minimilöner – det gäller dock inte i Sverige där löner i 
stället bestäms i kollektivavtal som förhandlas fram av arbetsgivareorganisationer 
och fackförbund. I de 21 EU-länder som har lagstadgade minimilöner beror minimilö-
nenivån i hög grad på det allmänna löneläget i landet. 

Nu finns ett nytt direktivförslag från EU:s ministerråd om lagstadgade mini-
milöner. Mot det står EU-parlamentets förslag. De båda förslagen kommer att 
ställas emot varandra i den så kallade trialogen, där parlamentet, rådet och 
EU-kommissionen ingår. I trialogen fungerar EU-kommissionen som en slags 
medlare mellan de två andra parterna. Förhoppningen är att man ska komma till 
beslut senast våren 2022. 

Svenskt Näringsliv har motsatt sig minimilönedirektivet och även det s k löne-
transparensdirektivet från start. Skälet är att förslagen, liksom den sociala pe-
laren i sin helhet, skulle utgöra allvarliga hot mot den svenska arbetsmarknads-
modellen. Tillsammans med LO och PTK har Svenskt Näringsliv ställt krav på att 
regeringen tydligt markerar att ett ev. minimilönedirektiv aldrig får påverka den 
svenska arbetsmarknadsmodellen.

”Vi vill visa vilka moln 
som kan finnas på 

 modellens himmel om 
10 eller 15 år och vilka 

reformer som kan  
behövas.”

Lotta Stern och de 
andra  författarna 

är alla knutna till 
 forskningsinstitutet 

Ratio Näringslivets 
forskningsinstitut.
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anställda stannar kvar på jobb 
de inte trivs med, samtidigt som 
forskning visar att mobilitet på 
arbetsmarknaden är av godo både 
för anställda och för arbetsgivare. 
Här ställer boken som sagt ett stort 
hopp till den nya LAS-överens-
kommelsen, där det exempelvis 
ska bli enklare och billigare att säga 
upp medar-
betare om det 
finns sakliga 
skäl och att 
turordnings-
reglerna ska 
utökas till 
att omfatta 
tre arbetsta-
gare och gälla 
samtliga företag oavsett storlek.

Det förslag som Lotta Stern dock 
tycker är mest spännande är det 
som handlar om ett nytt grundläg-
gande omställnings- och kompe-
tensstöd och ett nytt studiestöd.

– Det är ett världsunikt och 
spännande systemskifte på gång 
som bland annat innebär att man 
inte behöver vänta tills man är upp-
sagd för att få tillgång till omställ-
ningsstöd. Det är alltså de redan 
anställda som sitter på potentialen 
att påverka systemet.

LAS-överenskommelsen är 
central även i den fjärde reform-
punkten: Inkludera outsiders. 
Outsiders syftar här på de unga 
och nyanlända som nämnts tidi-
gare - oprövade kort som i dag har 
dokumenterat svårt att ta sig in på 
arbetsmarknaden.

– Nya LAS kan ge en flexibilitet 
i anställningsskyddet som vi tror 
gör att arbetsgivare vågar testa 
okända typer på ett annat sätt än 
nu. På lång sikt är det extremt vik-
tigt att fler får känslan att det finns 
en plats för dem på arbetsmarkna-
den, annars följer andra samhäl-
leliga och sociala problem, säger 
Lotta Stern.

I Sverige är 70 procent av alla 
anställda fackligt anslutna och 
arbetsgivarorganisationerna upp-
lever inga stora medlemstapp. 
Däremot ser fackförbunden en 
sjunkande trend där etablering av 
nya marknader gör att fler hamnar 
utanför kollektivavtalen. Att stärka 
parternas attraktivitet är därför 

väsentligt.
– Även om 

Sverige har 
betydligt fler 
fackanslutna 
än andra 
länder mär-
ker vi att det 
finns något 
i det fack-

liga erbjudandet som inte verkar 
attrahera lika enkelt till medlem-
skap längre. Mest är det unga och 
utlandsfödda som inte är organise-
rade – alltså samma grupper som 
inte har så lätt att komma in på 
arbetsmarknaden, vilket kan höra 
ihop med varandra, säger Lotta 
Stern.

Hon nämner också ”fripassagerar-
logiken” bland både anställda och 
företag som ett problem.

– Det handlar om de företag som 
inte är med i någon arbetsgivaror-
ganisation och har så kallade häng-
avtal, eller anställda på ett kollek-
tivanslutet företag som inte själva 
är med i facket. Båda tar del av det 
positiva med den svenska model-
len, men man bidrar inte till den.

Alla reformförslag som tas upp 
i boken är viktiga, men Lotta Stern 
och de övriga författarna ser trots 
allt diskussionen om den svenska 
modellen som den mest avgörande.

– Ja, poängen med allt är att man 
behöver prata om de här sakerna. 
Vi behöver starka parter för att 
det ska bli ett starkt system och då 
behövs en del förändring. Det är 
inte viktigt bara för parterna i sig, 
utan för hela samhället. 

”Det är något i det 
 fackliga erbjudandet 
som inte  verkar att-

rahera lika enkelt till 
medlemskap längre.”

Christian Ardhe, svensk jurist med specialise-
ring inom arbetsrätt som driver konsultföre-
taget Heimdal European Affairs i Bryssel och 
även representant för svenska arbetsgivare 
i EESK, den europeiska ekonomiska och 
sociala kommittén. På nära håll följer han hur 
EU-förslag ändrar förutsättningarna för den 
svenska modellen.

– Med stöd av den sociala pelaren har EU-
kommissionen under senare år kommit med 
en uppsjö lagförslag som hotar den svenska 
modellen. Det gäller exempelvis direktiv-
förslaget om minimilöner och gemensamma 
kriterier för lönetransparens, men många nya 
förslag är på väg, säger Christian Ardhe. 

Han berättar att svenska arbetsgivare 
 generellt sett värnar den svenska arbets-
marknadsmodellen:

– Den har tjänat oss väl med branschan-
passningar, reallöneökningar och få arbets-
marknadskonflikter som resultat. Grund-
stenen i modellen är att parterna tecknar 
kollektivavtal om löner och allmänna anställ-
ningsvillkor.  

Christian Ardhe menar vidare att den 
svenska regeringen begick ett stort misstag 
när den sade ja till rådskompromissen om 
minimilöner i Europa.

–  Fortfarande finns i texten inga 
 garantier för att EU-domstolen inte ger alla 
 arbetstagare, även i Sverige, rätt till mini-
milöneskydd. Kortsiktigt stärker Sveriges 
ja snarast det franska ordförandeskapets 
ambitioner till överenskommelse med 
Europaparlamentet. Långsiktigt försvåras 
Sveriges möjligheter att kraftfullt och med 
trovärdighet motsätta sig nya lagförslag som 
är skadliga för Sverige.

Christian Ardhe
”Sveriges möjligheter att 

motsätta sig dåliga förslag 
försämras”

 JANUARI 2022 TRÄ&MÖBELFORUM   11



REPORTAGE:  Möbelföretag i tiden

GEMLA 
FASTNAR 
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Gemla Fabrikers AB firade i fjol 160 år som företag.  
Historiken har en tydlig plats i materialet och  hantverket 

och skapar en stabil grund. Men Gemla kan inte bara lita 
på det gamla, för att skapa en framtid för  varumärket 

måste det traditionella utmanas  
– på klassiskt småländskt vis.

TEXT STEFAN SKOGMARK  FOTO LARS DAREBERG

INTE  I DET 
GAMLA

BÖJTRÄ
Henrik Syrén lägger en 
van hand på det som 
blivit Gemlas känne-
märke: möbler i böjt trä.
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Möbelföretag i tiden

D
et känns inte så lite uppro-
riskt när Gemlas vd och ägare, 
Benny Hermansson, stannar 
till i sin berättelse om före-
taget och fångar uppmärk-
samheten med en konstpaus: 
”Det kanske är så, att man 
inte nödvändigtvis måste 

basa allt trä i en möbel.” Gemla är närmast synonymt 
med böjträ, vi drar efter andan och väntar på fort-
sättningen som kommer 
senare under vår rund-
vandring i fabriken.

Den småländska möbel-
industrin i Diö är den med 
längst sammanhängande 
historia i Sverige, 160 år. Här 
finns traditioner, men de 
har skapats av många gene-
rationer nytänkare.

Den senaste att ta över 
rodret på detta skepp som 
kommer lastat med, och del-
vis tyngt av, historia är även 
det en smålänning – men en 
som har rört på sig, inte bara 
över sockengränsen utan 
bortom horisonten.

– Jag är en säljare, en 
marknadsförare. Ibland är 
det möbler, andra gånger 
handlar det om bilar eller 
hotellupplevelser. Jag gil-
lar att upptäcka hur flö-
den ser ut, hitta eventuella 
proppar och åtgärda det 
som kan hindra kunden 
från att ta ett köpbeslut, säger Benny Hermansson.

Fabrikens lokaler i Diö är närmast att likna vid ”Tom-
tens julverkstad”. Här ser vi inga självkörande truckar 
eller Asea-robotar. Däremot finns det många maskiner 
och arbetsstationer som är organiskt utvecklade och 
byggda på plats. Hantverket dominerar.

Benny Hermansson är övertygad om att Gemlas väg 
till framgång är unik och attraktiv design som gärna 
får kännas tidlös och klassisk – i kombination med hög 
nivå på hantverksdetaljer och kvalitet.

Han är väl medveten om Gemlas tradition med böj-

trä, men menar att risken finns att designen under-
kastas tekniken i stället för att vara en hjälp och ett 
verktyg till den som ritar möbeln. Om man ska basa en 
detalj på möbeln så ska man först ha ställt sig frågan 
varför den ska böjas?

– Design, detaljerna i hantverket och att produk-
terna är miljövänliga, naturliga och gjorda i hållbara 
material – det är de som är de viktiga bitarna för att 
vara aktuell och attraktiv i dag. Man måste vara rele-
vant för sin tid genom att titta framåt och vara lyhörd 

för vad som är på gång, 
säger Benny Hermansson.

Under åren har han och 
familjen bott mycket 
utomlands. När barnen 
började bli stora, i prin-
cip vuxna, hade de själva 
hittat sin svenska identi-
tet och ville bo hemma – i 
Sverige.

– Jag vill bo nära mina 
barn och därför flyttade vi 
också hem till Sverige och 
valet föll på Stockholm.

Egentligen är inte 
Benny Hermansson en 
typisk hemvändare, det 
har bara råkat bli så. Han 
är på plats i fabriken 
någon gång i månaden 
och då bor han hemma 
hos sin pappa i en stad 
några mil från Diö.

Göran Widing hade 
några år tidigare förvär-
vat Gemla och och inlett 

arbetet med att utveckla sortimentet för det anrika, 
men ganska kantstötta, företaget. Inte minst tog man 
kontakt med duktiga formgivare som skapade nya 
möbler, nya produkter. Gemla tog in formgivare som 
Jonas Bolin, Front, Lisa Hilland och Mats Theselius.

För sex år sedan blev Benny tillfrågad av en gemen-
sam kompis om han kunde hjälpa Gemla med varu-
märke och försäljning. Benny blev intresserad och 
köpte in sig. Det började ganska snart att hända saker. 
Till att börja med var siffrorna inte så bra, men det har 
rättat till sig.

– Vi gjorde för många olika saker. När vi begränsade 

Benny Hermansson, 
vd och ägare.
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KÄNDA FORMER
Linus Åberg väljer 
ämnen för en ny stols-
klassiker.
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oss och fokuserade på färre grejer gick det bättre.
Benny Hermanssons erfarenheter som säljare 

och marknadsförare är naturligtvis viktiga. Han har 
rest till London otaliga gånger för att sprida kunska-
pen om Gemla. 

I USA finns möblerna representerade i New York, 
Los Angeles, Chicago och Miami. Även europeiska 
marknader börjar få upp ögonen för Gemla, inte 
minst Tyskland.

Stockholm är mycket betydelsefullt i Sverige för en 
möbeltillverkare. Gemla kan inte sälja sina produkter 
till världen genom att sitta stilla i fabriken i Diö. Det 
är i huvudstaden många arkitekter har sin utgångs-
punkt och många av projekten med en lite bättre bud-
get hamnar hos Stockholmsbyråerna. Blir en arkitekt 
 förtjust i en viss möbeltillverkare så kan det ha stor 
betydelse för hur orderingången kommer att se ut.

– Gemla har saknat en plats där arkitekter och 
deras kunder kan prova våra möbler och diskutera 
lösningar och färgsättningar med oss. Och  eftersom 
vi inte hade en miljon på banken för att kunna 
 finansiera en sådan lokal, så var vi tvungna att hitta 
en annan lösning, säger Benny Hermansson.

Så föddes konceptet Gemla studio och vinbar. Det 
är en visningsstudio på dagarna där kunder kan titta 

på, prova och diskutera möbler. På sen eftermid-
dag växlar lokalen om till att bli en vinbar. Den 
gemensamma nämnaren är hantverket, både för 
möblerna och maten.

– Det finns en tydlig koppling på hur vi ser på 
maten, vinet och restaurangmiljön och jag tror 
att det har varit en viktig faktor. I slutet av 2021 
fick vi priset som årets vinbar vilket är fantastiskt 
skojigt säger Benny Hermansson.

När Benny Hermansson talar om Gemlas 
 historia finns både värme och stolthet i orden.

– Man har vågat prova olika saker. Det till-
verkades leksaker när det fanns en marknad för 
det och när den rörliga filmen kom under tidigt 
1900-tal så såg Gemla en möjlighet att möblera 
de nya biograferna. Det blev jättestort under 
några år. De flesta biosalongerna i Sverige fick 
Gemlastolar.

WALL OF FAME
Gemla har många klassiker i sin kollektion. 
Andrahandsmarknaden är stor, vid en auktion 
på Bukowskis i december 2021 klubbades de 
flesta stolar för långt över utropspriset.

” Vi gjorde för många olika  
saker. När vi begränsade  
oss och fokuserade på färre  
grejer gick det bättre.”

Möbelföretag i tiden
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VÄLPRÖVAD FORM
Krys Tapia sprutmålar stolen 
P4, formgiven av Josef Frank 
för Svenskt tenn.
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XXXX

VÄLPRÖVAD FORM
När virket mjukats upp 
av vattenånga formas 
det i stålramar.

Möbelföretag i tiden
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Företaget har också gjort bandyklubbor, hock-
eyklubbor – i stort sett allt av trä, till och med 
gevärskolvar.

De första 160 åren åren har innehållit många 
 ekonomiska toppar, men också en hel del dalar.

Gemla har alltid landat på fötterna och överlevt. 
Med småländsk envishet har man hittat sätt att ta 
sig vidare även om det ibland har varit knepigt.

Benny Hermansson har en ödmjukhet inför 
historien, men är tydlig med att han är mycket 
mer intresserad av nutiden och framtiden. Han 
formulerar själv frågan som han sedan försöker 
att besvara: Vad är rätt och relevant i dag och vad 
krävs av ett svenskt hantverksföretag för att man 
ska kunna överleva 2022?

– När jag kom in i företaget för sex år sedan  
inledde vi med att göra en omfattande miljöin-
ventering och bytte genomgående till hållbara 
naturmaterial. Därefter satsade vi på flera nya 
 spännande formgivarsamarbeten.

Benny Hermansson betonar att det är viktigt att 
ha något som sticker ut och som särskiljer sig från 
det övriga på marknaden. Designen ska vara lätt 

att tycka om och ta till sig.
I dag är hållbarhet ett generellt honnörsord. 

Benny poängterar att det är komplext.
– På svenska innehåller ordet två betydel-

ser – att det är hållbart rent konstruktionsmäs-
sigt, att det inte går sönder, men också att det 
är tillverkat på ett ansvarsfullt sätt. Engelska 
” sustainability” är ju lite smalare. Där missar 
man ju ”durability” som ju handlar om hur lång 
livslängden är. Det tycker jag att vi lever upp 
till och det är också det som vi får mycket upp-
skattning för nu. Våra produkter är så hållbara 
att de är värda att renovera. En stor del av vår 
verksamhet är f aktiskt renovering, säger Benny 
Hermansson.

Möblerna blir så hållbara – i ordets alla 
 bemärkelser – att de bildar ett cykliskt förlopp 
och skickas tillbaka till fabriken när de börjar 
bli lite trötta. Där renoveras de till nyskick och 
sänds  tillbaka ut till föreläsningssalar, väntrum, 
matsalar och hotellbarer.

Rimligtvis är det också hållbar ekonomi – 
med en småländsk touch. Och – för framtiden.   

FINLIR
Conny Andersson slipar av lite skavanker före målning. 

Gemla  
uttalas [jemla]
GRUNDAT: 1861 som Svenska Leksaksmaga-
sinet, men bytte namn till Gemla Leksaks-
fabrik då man 1866 flyttade sin verksamhet 
till Gemla i Småland – som uttalas med ett j-

ljud i början. 1884 flyttade 
man till närliggande Diö, 
där man fortfarande ver-
kar under namnet Gemla 
 Fabrikers AB. I samband 
med 160-årsjubileet 
kom boken Konsten att 
tämja trä : Gemla och den 
svenska möbelindustrin 
(Arena). 

SPECIALITET: Basat trä, även kallat böjträ. 
 Massivt virke ångbehandlas och böjs till  former. 
När möbeltillverkningen tog över  anlitades 
namnkunniga formgivare som  Gunnar 
Asplund, Carl Malmsten, Uno Åhrén, Åke 
Axelsson, Sonna Rosén, Jack Ränge, Peter 
Celsing och Nils Strinning. Även i dag använder 
företaget kända formgivare.

ANTAL ANSTÄLLDA: 14.

OMSÄTTNING: Nästan 17 miljoner kronor (2020).

Ny webbplats för gamla stämplar
Under sina drygt 160 år har Gemla präglat såväl 
då- som nutid inom svensk möbelindustri och 
möbelföretaget var ett av dem som var verk-
samt när Svensk Möbelindustriförbund  började 
med SMI-stämplar i början av förra seklet.
TMF arbetar med att sammanställa digital, sökbar 
information om just möbelstämplar på en webb som är 
under uppbyggnad. Om ni har information om ert företags historia, 
eventuella möbelstämplar och eventuellt medlemskap i SMI så tar 
vi gärna emot information från er. Mer information om webbplatsen 
för Svenska Möbelstämplar följer under året.
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Strategiskt

E
va Ossiansson är doktor 
i ekonomi vid Göteborgs 
universitet och en av 
Sveriges mest välkända 
varumärkesforskare.

– Att bygga varumärken är en långsik-
tig process som kräver en medvetenhet 
om vad man står för och hur man vill bli 
uppfattad, säger hon.

I många branscher finns likartade pro-
dukter som rent objektivt kanske inte har 
mer fördelar än någon annan. Då gäller 
det att sticka ut med berättelsen om sitt 
varumärke.

– Kunden ska gilla dig och varumärket, 
helt enkelt, och där ställs kravet att man 
vet vem den blivande kunden är och vilka 
signaler som skapar rätt känslor hos kun-
den, säger Eva Ossiansson och fortsätter:

– Man måste också leva upp till sitt 
varumärkeslöfte över tid och leverera på 
det. Givetvis inkluderar det att hela tiden 
följa med omvärlden vad gäller de bud-
skap som efterfrågas och hur kommuni-
kationstekniken förändras. Men det får 
inte upplevas fladdrigt och överanpassat.

Företag med gamla anor har antag-
ligen fler saker i sin  historik som kan 
plockas upp för att göra ett varumärke 
relevant i  nutiden. Eva Ossianssons 
uppfattning är att möbelbranschen 
har ett bra läge vad gäller det.

– I dag är hållbarhet en viktig kund-
fråga och i gammal design och i gamla 
tillverkningsmetoder fanns ofta håll-
barhetsaspekten med – i det finns 
mycket att hämta.

1. SKAPA ETT  
VARUMÄRKESLÖFTE

Gör det tydligt för kun-
den vad som följer med 
varumärket. Inte bara 
produkten i sig, utan hur 
varumärket tolkar och 
löser nutida behov och 
problem. 

2. LÄR KÄNNA  
KUNDEN

Anpassa berättelsen till 
den kundgrupp du vill nå. 
Häng med i omvärldsför-
ändringar och låt kunden 
förstå att varumärkets 
kärnvärden hänger med i 
omdaningen.

3. FÖRMEDLA  
HISTORIK OCH  
VISIONER

Plocka upp traditioner 
och historia från företa-
get – eller från andra håll 
om företaget är ungt – 
som har något att säga 
om dagens stora frågor 
och förmedla en vision 
om framtiden.

3 varumärkestips

Eva Ossiansson

Så håller du liv i ett varumärke över tid
Ett varumärkes kraft bygger på berättelser. Har man ett gammalt varumärke finns 
historiken att gräva ur, för ett nytt varumärke finns berättelserna i visionen om 
framtiden, säger varumärkesexperten Eva Ossiansson. 
Och – enligt Eva har möbelföretag stora strategiska fördelar.

Ett nytt varumärke 
har inte samma källa att 

ösa ur, men då kan man å 
andra sidan helt anpassa 
idén om ett varumärke 
för att passa in i dagens 

 skeenden, menar Eva Ossiansson.
– Ett varumärke som är fram-

åtblickande och har visioner som 
löser dagens bekymmer på sikt är 
lockande för en kund.  
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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



NYTT OCH NYTTIGT FRÅN TMF
Inblick LÄS TIDNINGEN  

PÅ WEBBEN
www.traomobelforum.se

De senaste åren har TMF succes
sivt ökat sin närvaro i den 
näringspolitiska debatten – 
för att på bästa sätt driva våra 
 medlemsföretags frågor som kan 
få påverkan för näringslivet och 
konkurrenskraften. 
Några av de ämnen som  hamnade 
högt på agendan under 2021 var 
offentlig upphandling, sätt att 
främja en cirkulär omställning, 
samt ambitionen att bygga mer 
varierat och hållbart i den så 
 kallade Trädgårdsstaden.
För att bli än mer förberedd, mål
inriktad och långsiktig i arbetet 
har TMF:s styrelse antagit en 
näringspolitisk plan för 2022 – 
med fyra fokusområden.

TMF ser framför sig ett utmanande 
och komplext år som kantas av goda 
påverkansmöjligheter. Vi har dock 
goda förhoppningar om att få genom-
slag i det näringspolitiska  arbetet 
under 2022. Syftet med närings-
politiska  planen är att få en samlad 
överblick av de  frågor och aktivite-
ter som behöver genomföras för att 

täcka medlemsföretagens utmaningar 
och behov. För TMF är det viktigt att 
 upprätthålla en  transparens gentemot 
medlemsföretagen. 

– Med den näringspolitiska planen 
vill vi öka  medlemmarnas insyn och 
påverkan över det långsiktiga närings-
politiska arbetet. Tillsammans med 
medlems företagen kan vi och ska vi 
bidra till  lösningar av samtidens såväl 
som framtiden  utmaningar, säger 
Cecilia Ask Engström, chef för TMF 
Branschutveckling.

Den näringspolitiska planen för 
2022 är upplagd efter fyra fokusområ-
den (samt kopplade aktiviteter).

Bygginredning/inredning
● Statliga subventionsprogram ska vara 
enkelt utformade och bidra till ökad 
 sysselsättning och hållbarhet 
●  Nya hållbarhetsregleringar ska i minsta 
möjliga utsträckning bidra till kostnads-
ökningar och administrativ börda

Möbler 
●  Den planerade exportsatsningen ska 
vara långsiktig, delfinansierad och drivas 
av offentliga aktörer
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● Offentlig sektor ska bidra till den 
 cirkulära omställningen via offentlig 
 upphandling 
● Offentlig sektor ska vara  restriktiv 
med sekretessbeläggning i offentlig 
 upphandling

Hållbarhet 
● TMF ska aktivt arbeta för att 
 utvecklingen och implementeringen av 
The European Green Deal och Circular 
Economy Action Plan blir i linje med 
 medlemsföretagens intresse
● Säkerställ synen på träråvaran som ett 
hållbart material samt arbeta för en god 
materialförsörjning

Bostäder 
●  Ökat byggande av småhus/ 
bättre  fungerande finansiering för 
 bostadsköpare
●  Smidigare regelverk och minskade 
handläggningstider

Notera att planen inte omfattar allt 
näringspolitiskt arbete. TMF  bedriver 
flera frågor gemensamt med andra 
bransch- och arbetsgivarorganisation 
som inte inkluderas i den näringspolitiska 
planen. Exempel på sådana frågor är det 
långsiktiga elförsörjningsbehovet. 

Fyra fokusområden i TMF:s näringspolitiska plan

Magdalena Andersson och 
hennes nya statsråd får under våren 
ta ställning till förslagen i TMF:s nya 

näringspolitiska plan.
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PÅ GÅNG 1 Grundutbildning - arbetsmiljö, 
arbetsrätt & kollektivavtal
Jönköping/Ev. digitalt
15-17 MARS

Nordbygg – mässan för bygg- 
och fastighetsbranschen.
Älvsjömässan, Sthlm.
26-29 APRIL3Agenda 2030 - skräddarsydd 

utbildning i tre delar för trä-och 
möbelindustrin, Digitalt
16 MARS T.O.M 6 APRIL2
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– ta del av kök respektive 
badinredningsguide.

Kök & Bad-företagen inom TMF 
har enats om minimikrav på kva-
litet för längre hållbarhet samt 
för att underlätta upphandling 
på lika villkor. 

●  Kraven gäller på luckor, 
 låd fronter oavsett material. 

●  Kraven bör ställas vid 
 upphandling av kök- och/eller 
badrumsinredning. 

Branschkvalitetskraven finns nu 
publicerade på TMF:s webbplats samt 
i två nedladdningsbara guider: 

Köksinredningsguide 
2022:1/ Badinredningsguide 2022:1 – 

guide för professionella och privata 
köpare av köksinredning.

TMF hänvisar till kraven från den  
1  januari 2022.

– Personligen är jag mycket 
 hoppfull om att detta projekt 
 kommer att  medföra en stärkt 

bransch med  konkurrens på 
lika villkor samt en  förflyttning 
i kunddialogen från enbart pris 
till än mer hållbara kök- och 
 badinredningar, säger TMF:s 

 projektledare Sandra  Furtenbach.
 

Läs mer & ladda ner guiderna
>> tmf.se/kok-och-badinrednings-
guide

Kök- och badindustrin samlas kring 
minimikrav på branschkvalitet

Anna Freij tog vid årsskiftet 
över som förhandlingschef på 
TMF efter Eva Glückman som 
samtidigt efterträder Rav indra 
Parasnis som vd på Grafiska 
Företagen. 

Anna Freij är jurist i grunden och 
började som förhandlare på TMF 
2011, för att från 2013 vara förhand-
lare åt både TMF och Grafiska Före-
tagen. Hennes tidigare befattningar 
var som jurist på Sveriges Dramati-
kerförbund samt som tingsnotarie i 
Solna Tingsrätt.

Under sin tio år på TMF har Anna 
lett förhandlingar för medlemsföre-
tagen på lokal och central nivå samt 
representerat medlemsföretag i rätten. 
Hon har även varit ansvarig för Tjäns-
temannaavtalet och Ledaravtalet på 
Grafiska Företagen och TMF.

– Jag är väldigt glad över för-
troendet och ser fram emot att få 
 fortsätta leda det viktiga arbete som 
avdelningen gör i arbetsgivar- och 
förhandlingsfrågor. Jag är mån om 
att vi ska skapa så bra förutsätt-
ningar som möjligt för våra med-
lemsföretag i deras arbetsgivarroll, 
både med tanke på avtalsrörelsen 
2023 och kommande förändringar 
inom arbetsrätten, säger Anna Freij.

Anna Freij tillträdde som för-
handlingschef den 1 januari. 

Guide för professionella och  
privata köpare av köksinredning
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KÖKS-
 INREDNINGSGUIDE 
2022:1

Guide för professionella och 
privata köpare av badrumsinredning
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BAD-
 INREDNINGSGUIDE 
2022:1

Sandra  
Furtenbach

Anna Freij ny förhand-
lingschef på TMF
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NYTT OCH NYTTIGT FRÅN TMF
Inblick

Just nu diskuterar många unga  
sitt gymnasieval med sina 
 föräldrar. För vissa är valet  
inför gymnasiet självklart  
– för andra kräver det mer råd,  
tips och  eftertanke. Vad finns  
det för  möjligheter?  
Vad kan jag göra efter min 
 gymnasieutbildning?
En ny studie från Ungdomsbaro
metern, på uppdrag av TMF, visar 
att  nästan varannan ungdom upp
lever press från föräldrar att läsa 
just ett högskoleförberedande 
program. Samtidigt tror hälften av 
ungdomarna att många unga skul
le må bättre om de gick en praktisk 
utbildning. 

– I våra studier kan vi se att för-
äldrar har en allt större påverkan på 
sina barns val och många unga känner 
press att läsa vidare akademiskt även 
om det inte är något de själva dröm-
mer om. Från  föräldrarnas sida vill 
man såklart väl och att barnet ska ha 
så många valmöjligheter som möjligt, 
men det kan leda till att man pushar 
sina barn att välja en  utbildning som 
de varken är intresserade av eller pas-

sar för, säger Jacob Borssén, expert för 
Utbildning & Kompetensförsörjning på 
Ungdomsbarometern.

Pressen från omgivningen
 kan till viss del förklaras av att 
högskoleförberedande utbild-
ningar och de yrken de leder 
till uppfattas ha högre status. 
Något som ofta också glöms 
bort är att yrkesprogrammen 
inte stänger några dörrar in 
till högskolan. Så mycket som 
25 procent av de unga som går, eller har 
gått, ett högskoleförberedande program 
övervägde ett yrkesprogram men valde i 
slutändan bort det. 

– Det finns en förlegad syn på hur 
ens framtida arbetsliv kan se ut om man 
går en yrkesutbildning. Flera under-
sökningar pekar på att ett yrkespro-
gram faktiskt innebär större möjlighe-
ter till jobb, högre lön och utveckling 
för många. Vår bransch erbjuder bra 
ingångslön om man vill börja jobba 
direkt efter gymnasiet samt, inte minst, 
stora möjligheter att utvecklas genom 
vidareutbildning under arbetslivet, 
säger Henrik Smedmark, kompetens-
försörjningsexpert på TMF.  

Podcast &  kampanjfilm
Enligt tidigare undersökningar från 

Ungdomsbarometern vill häften av alla 
unga jobba kreativt och skapa något 

fysiskt och 58 procent vill ha ett 
mer praktiskt yrke. Att jobba på 
kontor och ha ett mer stillasittande 
yrke är med andra ord inte för alla. 

Därför har nu TMF lanserat en 
kampanj som visar upp just den 
kreativitet som finns inom områ-
det trä, inredning eller teknik. 

För att nå den viktiga målgrupp 
som föräldrarna utgör har också TMF 
ingått ett reklamsamarbete med Per-
nilla Wahlgren och Sofie Wistams pod-
cast Wahlgren & Wistam, där sänd-
ningarna under vecka 2 och 4 innehöll 
kortare samtal om just ungas val inför 
gymnasiet. 

Var med och sprid kampanjfilmen 
samt ta del av kommande kampanjak-
tiviteter för att upplysa elever om en 
framtid inom trä- och möbelindustrin. 

Läs mer på 
>> tmf.se/framtidenaridinahander 
>> tmf.se/rekryteringsrapport – 
färska siffror kommer våren 2022

Jacob Borssén

Nylanserad ungdomskampanj 
Ungdomar pressas att välja bort 
yrkesprogrammen
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I november offentliggjordes 
ett ”förnyat GTINbeslut” 
som innebär att  byggvaror 
ska förses med GTIN per 
 halvårsskiftet 2022. 

Bakgrunden är det principbeslut som 
togs gemensamt i branschen 2018 för 
att möjliggöra spårbarhet i byggpro-
cessen och för att få till en effektiv 
 digital hantering av produktinforma-
tion – men som ännu inte riktigt gett 
önskad effekt på grund av att GTIN inte 
används i tillräckligt hög  omfattning. 
TMF jobbar sedan några år tillbaka 
med att anpassa GTIN så att det ska 
 fungera så smidigt som möjligt för våra 
medlemmar. 
@ För mer information:
Martina Hallgren, 
martina.hallgren@tmf.se.
Trä & Möbelforum återkommer till 
GTIN i nr 2 2022.

En omfattande livscykelanalys, 
baserad på verklig bebyggelse, 
visar att småhusområden ger be
tydligt lägre klimatpåverkan än 
den typ av kompakt stadsbebyg
gelse som dominerat bostadsbyg
gandet de senaste decennierna. 

Småhusområden är 38 % bättre per 
invånare, vilket bl a beror på större 
inslag av trä och lägre inslag av betong 
och gips. När det gäller ekosystem-
tjänster är småhusområdena 123 % 
bättre per invånare.

Resultaten är bostadspolitiskt intres-
santa eftersom en stor majoritet av hus-
hållen i preferensundersökningar säger 
sig helst vilja bo i småhus, samtidigt 
som kommunerna valt att - via planmo-
nopolet - styra bostadsbyggandet i mot-
satt riktning och motiverat detta med 
markbrist och miljöargument. Endast 
20 % av nyproduktionen har de senaste 
åren utgjorts av småhus, vilket är en av 
Europas lägsta nivåer. I absoluta tal är 
nyproduktionen av småhus i Sverige de 
senaste åren den lägsta på 100 år.

– Eftersom det är väl känt att småhus-
områden har fördelar vad gäller social 
och ekonomisk hållbarhet är det gläd-
jande att de nu också visar sig vara bäst 
vad gäller ekologisk hållbarhet och då 
särskilt klimatpåverkan, säger Gustaf 
Edgren, bostadspolitisk expert på TMF.

– Det råder nu akut brist på småhus 

och priserna har stigit kraftigt. Det är 
uppenbart att det är kommunerna som 
blockerar att de bostäder som både 
är mest hållbara och mest önskade 
av hushållen kan byggas i tillräcklig 
omfattning.

Fakta om undersökningen
Jämförelsen i rapporten baseras på rik-
tiga hus som finns på marknaden och 
en tänkt placering i en kranskommun i 
Stockholms län. Husen är en 1,5-plans-
villa på 150 kvm, en tvåplansvilla på 
175 kvm och ett radhus på 120 kvm i 
trädgårdsstaden (totalt 476 byggnader) 
samt 18 kvarter med 4 flerbostadshus 
på 4–6 våningar (byggda som kvarteret 
Blå Jungfrun i Stockholm).

Stadsdelarna är utformade så att 
resultaten ska bli jämförbara vad gäl-
ler tjänster och anläggningar i området, 
standarden på transportinfrastruktu-
ren, grönytefaktor m.m. Som utgångs-
punkt i utvärderingarna har Sweden 
Green Building Councils hållbarhets-
certifieringssystem CityLab använts. 
Utsläppen av växthusgaser har utvär-
derats med livscykelanalys. För eko-
systemtjänster har underlag från bl a 
Boverket använts.
Ta del av rapporten, 
TRÄDGÅRDSSTADEN
– en hållbar stadsmiljö
>> tmf.se/tradgardsstaden

Ny rapport visar:  
Småhusbebyggelse ger 38 % 
lägre klimatpåverkan än  kompakt 
stadsbebyggelse

Trähusdagarna 2022 
flyttas till maj
Arrangörerna bakom  Trähusdagarna 
– TMF, RISE samt Smart Housing 
 Småland – har beslutat sig för att 
 flytta 2022 års upplaga två månader 
 framåt; från 9–10 mars till 17–18 maj. 
 Anledningen är den höga smittout-
vecklingen av Covid-19. Ambitionen är 
fortfarande att ha en fysisk mässa  
– på Elmia i  Jönköping. 
Läs mer  
>> tmf.se/trahusdagarna2022 

Förnyat GTIN-beslut 
för byggvaror
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+ 34 % 
Den totala orderingången för 
 monteringsfärdiga trähus ökade med  
34 procent under jan-dec 2021,  
jämfört med samma period. 2020.
Källa: TMF:s marknadsrapport
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Någon detaljplanering 
inför varje arbetsdag är en 
omöjlighet för Ambjörn 
Wahlberg och det ser han 
enbart som en fördel. I år är 
det 20 år sedan regionären 
och förhandlaren började 
på Trä- och Möbelföretagen 
(TMF).

– Jag gillar oförutsäg-
barheten. På morgonen vet 
jag sällan vad som kommer 
att hända under dagen. Ett 
telefonsamtal eller ett mejl 
från ett medlemsföretag kan 
styra vad jag ska göra. Det blir 
en del av charmen med det 
här jobbet, säger Ambjörn 
Wahlberg, TMF:s regionär 
med ansvar för Skåne och 
Halland.    

För snart 20 år sedan kom 
han till det som idag heter 
TMF. Sedan dess har det 
visserligen blivit två kortare 
avbrott för andra jobb, först 

som chefsjurist på Föreningen 
Svensk Elitfotboll och sedan 
som arbetsrättsjurist på ener-
gibolaget E.ON. 

– Men jag kom tillbaka till 
TMF, konstaterar Ambjörn 
Wahlberg. 

Med denna långa erfaren-
het av TMF-världen kan man 
tro att allt har avhandlats 
någon gång och att ingenting 
är nytt. Riktigt så är det inte.

– Det händer ofta att det 
dyker upp en helt ny fråga. 
Det är ett vittomfattande 
område vi har att göra med, 
säger Ambjörn Wahlberg. 

Som ett exempel på ett 
problem som företagen ställs 
inför nämner han en situation 
där fack och arbetsgivare har 
olika uppfattningar om hur 
kollektivavtalet ska tolkas.

Att leverera god och snabb 
service är väldigt viktigt för 
Ambjörn Wahlberg.

– Våra medlemmar betalar 
ofta stora summor för sitt 
medlemskap och jag vill att 
de ska känna ett de får valuta 
för pengarna. Många gånger 
krävs det att man borrar djupt 
för att få till bästa lösningen.

– Dessutom slår jag gärna 
ett slag för all den kompetens 
som finns inom organisatio-
nen – alltifrån kunskap om 
hållbarhet, kompetensut-

veckling och arbetsmiljöfrå-
gor. Jag brukar säga att om 
företaget inför ett möte eller 
telefonsamtal förväntar sig att 
bli bjudna på ett Big Mac & Co 
så ska de lämna med känslan 
av att ha ätit en avsmaknings-
menu på Frantzéns.

Ambjörn Wahlberg är född 
och uppvuxen i Landskrona. 
I dag bor han i Limhamn 
tillsammans med sina två ton-
årsdöttrar. Idrott i allmänhet 
och fotboll i synnerhet är ett 
stort fritidsintresse. Favoritla-
get är inte helt överraskande 
Malmö FF. 

Film och kultur är ett annat 
intresse, politik ytterligare 
ett. När Ambjörn Wahlberg 
under sina juridikstudier vid 
Lunds universitet skulle välja 
specialisering blev det faktiskt 
politiken som fick avgöra.  

– Jag tvekade mellan att 
bli brottmålsadvokat och att 
satsa på arbetsrätt. Att det 
blev arbetsrätt berodde på att 
det är det mest politiserade 
juridiska området. Jag följer 
det politiska skeendet och 
lyssnar på argumenten. Däre-
mot är jag inte politiskt aktiv 
och har aldrig varit.  

Bara fem minuters prome-
nad från bostaden i Limhamn 
ligger Sibbarps kallbadhus. 

– Jag går dit så ofta jag kan 
året om bara temperaturen 
håller sig över fem grader. 

 
AMBJÖRN WAHLBERG    

Förhandlare på TMF/Grafiska Företagen sedan 2002.  

Bakgrund: Jur.kand. och fil.kand. från Lunds universitet 
med inriktning mot statsvetenskap och nationalekonomi, 
arbete i domstol och på advokatbyrå, ombudsman på Sve-
riges Ingenjörer, chefsjurist på Föreningen Svensk Elitfot-
boll och arbetsrättsjurist på energiföretaget E.ON. Sverige. 

Vilka tre kända personer skulle du vilja ha som sällskap 
på en tågresa?   
– Journalisterna Tomas Ramberg, Viktor Barth-Kron och 
Torbjörn Nilsson för ett långt politiskt samtal. Därför får 
resan gärna vara ombord på Orientexpressen.

Ambjörn gillar att jobbet är 
oförutsägbart TEXT: SÖREN KARLSSON

Medarbetaren Ambjörn Wahlberg 
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För att minimera riskerna 
vid immaterialrättsliga 
intrång har TMF tagit fram 
en försäkringslösning, 
anpassad för möbelindu-
strin. Det här är ett steg 
för att åtminstone mildra 
effekterna av ett växande 
problem i branschen. 

TEXT: SÖREN KARLSSON

– Svensk möbelindustri 
får ofta sina produkter pla-
gierade, men i de allra flesta 
fall har man inte resurser 
för att driva en process utan 
tvingas titta åt andra hållet 
och gå vidare, säger Linda 
Löf, TMF:s projektledare för 
möbelindustrin. 

Hon betonar att TMF vill 
göra något konkret för att 
stötta drabbade företag. 

– Därför har vi 
jobbat i ett projekt till-
sammans med Svenskt 
Näringsliv, PRV, 
försäkringsmäklarna 
Söderberg & Partners 
samt Johan Lindau på Blå 
Station. Målet är att företag 
som drabbas ska kunna agera 
snabbt och enkelt, både när 
man ser plagiat av sina egna 
möbler och när någon annan 
påstår att man själv har gjort 
ett intrång i deras rättig-
heter. Därför lanserar vi en 
immaterialrättsförsäkring. 

Hans-Otto Nilsson, jurist 
och ansvarsunderwriter 
på If Skadeförsäkring, 
har – tillsammans med sina 
kollegor samt försäkrings-
förmedlarna på Söderberg 
& Partners – svarat för den 
praktiska utformningen av 
If:s skräddarsydda lösning. 
Han påtalar behovet av 
en immaterialrättsförsäk-
ring som innehåller ett 

ansvarsmoment och ett 
rättsskyddsmoment.

I korthet erbjuder försäk-
ringen ett offensivt skydd 
som ersätter ombudskost-
nader upp till en halv miljon 
kronor om det egna företaget 
utsätts för intrång. Därtill 
erbjuds ett defensivt skydd 
med samma försäkringsbe-
lopp för ombudskostnader 
om det omvända gäller, det 
vill säga att det försäkrade 
företaget anklagas för 
intrång. I det defensiva 
skyddet ingår även ett 
skadeståndsbelopp. 

– Det är en enkel 
och överskådlig lös-
ning för TMF. 

Hans-Otto 
betonar att försäkringen, 

utöver den ekonomiska 
tryggheten, också ger 
andra fördelar.

–Företaget får till-
gång till all den service 

och kompetens som 
finns på If. If och för-
säkringsförmedlarna 

tar över hela hanteringen 
och alla kontakter med 
motparten. Därmed sparar 
företaget tid, personalresur-
ser och även pengar. 
 
Hans-Otto Nilsson pas-
sar på att rekommendera 
företag att anlita en välre-
nommerad patent- eller 
varumärkesbyrå.

– De behärskar detta 
komplicerade rättsområde 
på ett sätt som den mindre 
advokatbyrån inte alltid gör. 

Och – han räknar med 
att TMF:s immaterialrätts-
försäkring ska bli mycket 
efterfrågad.

– Intresset kommer för-
modligen att öka undan för 
undan. Behovet finns. 

Johan Lindau, vd på det 
progressiva designföretaget 
Blå Station med säte i Åhus, 
har länge tvingats engagera 
sig i arbetet mot intrång i 
immaterialrätten. 

– Vi har råkat ut för 
intrång från starten för 35 
år sedan och sedan har det 
accelererat. Vi drabbas flera 
gånger varje år. Våra pro-
dukter sticker ut och det har 
gjort att andra vill följa efter 

och gör mer och mer 
närgångna övertramp.  
 
Hos Johan Lindau 

föddes idén om en 
immaterialrättsför-
säkring för ganska 
många år sedan, men 

då var det svårt att vinna till-
räckligt gehör för tankarna. 

– Det diskuterades 2010 
i samband med TMF-pro-
jektet Inget slår originalet. 
Någon fortsättning blev det 
inte den gången.

Johan Lindau menar att 
den värsta formen av intrång 
är när företaget arbetat med 
ett projekt och vunnit upp-
handlingen utan att få någon 
order för att sedan upptäcka 
att den som uppdraget gått 
till rakt av kopierat design-
lösningarna från Blå Station. 

– Det är förstås ren och 
skär stöld. Det blir ett eko-
nomiskt tapp för företaget, 
formgivarna och leveran-
törerna. Skatteintäkter och 
sysselsättning äventyras, 
understryker han. 

Ett speciellt bekymmer 
som Blå Station och andra 
designföretag kan få är enligt 
Johan Lindau när en kund 
köper en möbel i tron att det 
är en originalprodukt. 

– När produkten sedan 
reklameras till producenten 

av originalet kommer det 
fram att kunden investerat i 
ett plagiat med undermålig 
kvalitet. Då kan vi prata om 
dålig marknadsföring och 
badwill för vårt varumärke 
och värst är kanske när det 
aldrig upptäcks.  

Johan Lindau knyter stora 
förhoppningar till TMF:s 
försäkring.

– Att driva en process på 
det här området kan kosta 
lika mycket eller mer än före-
tagets produktutveckling. 
Det tar lång tid, ofta flera år. 
Nu är det bara att lämna över 
ansvaret för ärendet till If 
och det juridiska ombud som 
företaget väljer.  
 
Att intrången ska upphöra 
är dock inget som Johan 
Lindau riktigt vågar tro på.

– Ett företag kan aldrig 
skydda sig mot intrång, men 
vi kan försvara oss med en 
försäkring och slå tillbaka. 
Jag brukar göra jämförelsen 
med Nisse som varje dag 
efter skolan går till ICA och 
snattar läsk och choklad. 
Så länge ingen reagerar och 
ingriper fortsätter han, men 
när Nisse till sist åker fast 
finns det hopp om en bätt-
ring. Jag hoppas att det blir 
på liknande sätt här. 

Unik immaterialrättsförsäkring för möbelföretag

NYTT OCH NYTTIGT FRÅN TMF
Inblick  MEDLEMSNYTTA

Hans Otto Nilson

Johan Lindau

Läs mer om 
försäkringen:
>> tmf.se/
immaterialratt

Frågor om försäkringen:
Mikael Henningsson,
Söderberg & Partners
+46 70-818 48 87
mikael.henningsson@
soderbergpartners.se      
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NYFIKEN  
NORRLÄNNING 

ÖPPNAR NYA 
DÖRRAR

Ida Snäll är snart årsgammal vd för Polardörren i Öjebyn, utanför Piteå. Hon vill 
göra varumärket både tydligare och mer personligt för att få företaget att växa. 
”Polardörren ska uppfattas som en varm och nyfiken norrlänning, med ett stort 

engagemang för hantverket”, säger hon. 
TEXT PETER WILLEBRAND FOTO MARIA FÄLDT

I
da Snäll är sedan i våras vd för anrika 
Polardörren – ett erbjudande som hon 
”inte kunde tacka nej till”. 

– Nej, det fanns inget att tveka om. Det 
här är ett mycket fint företag med en lång 
tradition som nu bestämt sig för att växla 

upp rejält.
Ida har tidigare arbetet inom tjänstesektorn, 

främst telekom och bank. Det kan alltså tyckas som 
ett stort steg till tillverkning av trädörrar. 

– Men jag gillar kontraster och bytt bransch 
 tidigare. Det här är ju också något väldigt konkret 
jämfört med vad jag jobbat med tidigare. Du arbetar 
med alla sinnen och intryck samtidigt. Jag är  faktiskt 
helt förtjust, och det luktar ju så gott om trä. 

– Och oavsett bransch står ju alla inför samma 
utmaningar: att jobba med människor, skapa moti-
vation och lönsamhet. Med min bakgrund hoppas 
jag kunna tillföra mer till kundperspektivet, då kan 
det vara en fördel att komma utifrån och se saker 
med nya ögon. 

Polardörren fyllde 75 år under 2021, vilket mani-
festerades med en ny grafisk profil, en ny webb och 
ett arbete som ska göra varumärket tydligare.

– Våra dörrar är jättefina, men vi måste bli bättre 
på att berätta det, menar Ida Snäll. Vi ska bli mer 

personliga. Polardörren ska uppfattas som en varm 
och nyfiken norrlänning, med ett stort engagemang 
för hantverket. Det ska genomsyra allt vi gör, både 
externt och internt. 

Tydlighet är inte minst viktigt i en bransch där 
konsumenterna många gånger redan fattat sitt 
 köpbeslut innan de besöker butiken. All försäljning 
hos Polardörren sker också genom återförsäljare i 
hela landet. 

– Då måste det också vara enkelt att hitta oss när 
man sitter med paddan i soffan halv tio på   kvällen 
och söker efter dörrar. En bra digital plattform 
 förenklar även för återförsäljaren som slipper 
besvara frågor som annars återkommer i det fysiska 
mötet med kunden, som olika färgval som man själv 
kan testa på webben.

I det korta strategiska perspektivet handlar alltså 
mycket om att göra varumärket tydligare och bli 
mer träffsäkert i den digitala marknadsföringen.  

– Vi ska även rekrytera ännu en säljare, säger 
Ida Snäll. Som många mindre företag är vi starkt 
beroende av personliga kontakter och pandemins 
restriktioner har under snart två år satt stopp för 
mycket av vårt traditionella säljarbete mot återför-
säljarna. Mötet mellan människor är grunden i alla 
affärer. 

Profilen



NYFIKEN  
NORRLÄNNING 

ÖPPNAR NYA 
DÖRRAR

POLARDÖRREN

HISTORIA: 1946 av Holger  Holmberg 
under namnet HH-Dörren.  År 1992 
 köptes företaget upp av den  dominerade 
kunden  Älvsbyhus som  bildade 
 Polardörren. Tio år senare  såldes 
 bolaget till en privat ägare och år 2010 
tog företagsdoktorn Mikael Tinglöf över 
 verksamheten med fokus på att öka 
 försäljningen. 

NUTID: I dag ägs Polardörren av 
 risk kapitalbolagen  Expandera Norr-
botten och Pender Invest (40  respektive 
60  procent). Omsättningen 2020 var 
närmare 31 miljoner kronor, med en 
vinstmarginal på 3,5 procent. Företaget 
tillverkar cirka 400 dörrar i  veckan och 
storsäljaren heter Follow Me.



Profilen

I det längre framtida perspektivet ligger också 
en internationell satsning. 

– Men där är vi inte än, säger Ida. 
Polardörren ägs i dag av riskkapitalbolagen 

Expandera Norrbotten och Pender Invest. Omsätt-
ningen har de senaste åren legat runt 30 miljoner 
kronor på cirka 20 anställda, som i snitt tillverkar 
400 dörrar i veckan. Ungefär 25 procent av försälj-
ningen är dörrar som importeras från Baltikum.  

– Ägarna vill förstås öka omsättningen, men det 
ska ske genom organisk tillväxt, säger Ida. Vi har 
redan ett gynnsamt läge med en hög produktions- 
och leveranssäkerhet. Nu handlar det mer om att 
optimera delar i produktionen och vi ska göra en 
större investering under året. 

Pandemin har ökat efterfrågan på inredning när 
människor lagt mer av sin ekonomi på hemmet. 
Storsäljaren bland dörrmodellerna heter Follow 
Me. Den utmärks av ett inglasat parti som ser ut 
som ett ”skoterkryss”. 

– Det är en stor favorit i olika färger. Vår styrka är 

också att kunna anpassa oss efter kundernas öns-
kemål. Det händer att vi får en ritning på en servett 
med en förfrågan om det är möjligt att tillverka en 
sådan dörr. Och vi svarar alltid: jajamänsan. Jag ser 
en stor potential att utveckla den delen ännu mer i 
framtiden: Polardörren löser det! 

Starka trender i synen på hållbarhet blir också 
allt viktigare för produktionen. 

– Dörren har ju redan en nyckelfunktion för hur vi 
förhåller oss till både inomhus- och utomhusklimat, 
och att då ha en lokalt producerad kvalitetsdörr blir 
inte mindre viktig i framtiden, säger Ida Snäll. 

Men inte minst är rekrytering en stor utmaning 
för många tillverkande industrier, och särskilt i 
norra Sverige är konkurrensen om arbetskraft är 
större än på många andra platser i landet, driven av 
de nya stora industriella satsningarna inom bland 
annat batteritillverkning och och gruvindustri. 

– Vi har sedan flera år ett bra samarbete med 
gymnasieutbildningarna på orten som gjort att 
vi kunnat slussa in flera nya medarbetare via 
praktikplatser. 

Ida Snäll är ”djupt imponerad” av det engagemang 
som hon mött hos medarbetarna på alla nivåer. 

– Vi har ett jättebra gäng. Alla är personligt enga-
gerade i varje dörr som passerar genom fabriken 
och har koll på eventuella avvikelser som uppstår.

– Vi är ju förhållandevis ett litet gäng. I höstas 
började vi alla fika tillsammans, både administra-
tion och produktion. Ljudnivån har ökat kraftigt 
sedan dess, det är härligt att både se och höra. 

Storsäljande dörren 
Follow Me är smyck-
ad med ett ledkryss i 
frostat glas.

”Vi har redan ett gynnsamt 
läge med en hög produk-
tions- och leveranssäker-
het. Nu handlar det mer 
om att optimera delar i 
 produktionen.”

IDA SNÄLL

ÅLDER: 42 år. 

TITEL: Vd för  
Polardörren. 

FAMILJ: Man och  
två barn.  

FRITID: Allra helst 
renoverar jag hus. 

LÄSER: 
 Kriminal historier. 

SER PÅ: Vacker 
inredning. 

LYSSNAR PÅ: 
Motown. 

GÖR JAG HELST EN 
LEDIG DAG:  
Bjuder goda vänner 
på  middag.

Polardörren i  
Öjebyn har kring 
20 anställda.

Läs även våra  
nyheter på 

www.traomobelforum.se
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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



 

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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