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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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 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

18 Strategiskt  
Unga har höga krav på jämställdhet  

och transparens på sin framtida arbetsplats.  
Ungdomsbarometerns rapport visar också att 
de är drivna och går att lita på.

4 Aktuellt  Nyheter från 
branschen.

6 Aktuellt  Småhusföretagen 
har en checklista med sju 
punkter som de vill ha besked 
om från en ny regering.

7 Hallå där  Andreas Königs 
databas gör det enklare att 

koppla ihop företag med 
nyanlända kandidater.

8 Perspektiv  Deras forskning 
visar vad som krävs av 
framtidens ledare.  

20 Insikt  Möbeldagen 
handlar bl a om ”Förändring 
& Innovation”, TMF har 

haft premiär för en ny 
marknadsrapport, och så  
är FORMA din framtid här.

26 Profilen  Genom sin podd 
når Magnus Gnisterhed 
sina kunder på ett nytt 
sätt – något att ta efter för 
morgondagens chefer.

12 Långsiktigt nytänkande
EFG har gett Tranåsborna arbetstillfällen  

i mer än 130 år. För att kunna fortsätta skapa 
arbeten är delaktighet och integration viktiga 
strategiska faktorer.



F
O

T
O

: P
IA

 U
L

IN

Nyhet  Den 13 oktober  återinvigdes 
Nationalmuseum efter fem års 
flytt, renovering och ombyggnad. 
En  särskild satsning gäller den nya 
 restaurangen där 32 formgivare, 80 
designföremål och 21 producenter är 
representerade i utställningen –  
”En ny samling”. Bland de möbel-
företag som syns med sin design 
och  nyritade möbler finns Swedese, 
 Offecct, Källemo, Gärsnäs, Masspro-
ductions, Fogia och Edsbyn. När det 
gäller porterna har C&D Snickeri samt 
Säters Snickerifabrik varit involverade.
”En ny samling” är kurerad och form-
given av Matti Klenell, TAF  Arkitekter, 
Carina Seth Andersson och Stina 
 Löfgren och producerad av Stockholm 
Furniture & Light Fair i samarbete 
med Sveriges Arkitekter och Trä- och 
Möbelföretagen, TMF. Och erbjuder - 
minst sagt - en  sittning med smak...

– ”En ny samling” har inneburit en 
unik möjlighet för museet att utveckla 
nya koncept och miljöer för en utställ-
ning – restaurangens nya inredning 
blev ett konstnärligt projekt. Målet var 
att ge ett antal formgivare möjligheten 
att jobba ihop, att utforska nya mate-
rial och metoder, upptäcka gamla och 
nya producenter, för att i slutändan ge 

besökare insikt i hela designprocessen 
– och samtidigt skapa ett inspirerande 
utrymme att äta och umgås i, säger 
formgivaren Matti Klenell.

”En ny samling” ska bidra till att öka 
intresset för Nationalmuseum, höja 
kompetensen för svensk design inter-
nationellt samt öka antalet besökare till 
Stockholm Furniture & Light Fair och 
därigenom öka svensk möbelexport.

Nationalmuseum är Sveriges största 
konst- och designmuseum. När museet 
invigdes 1866 var det ett av de moder-
naste i världen. Samlingarna omfattar 
måleri, skulptur, teckningar och  grafik 
från 1500-talet till sekelskiftet 1900 
samt konsthantverk och design fram  
till idag. 

Nationalmuseums nya möbler 
lyfter svensk design

REDAKTÖREN

Företagskultur 
som strategi

F ramtidens arbetsplats kommer 
att ha en större andel robotar, 
men verkar samtidigt gå mot 
att bli mänskligare. Det finns en 

konsensus om att företag som vill bli fram-
gångsrika vad gäller att nå sina resultat och 
att locka till sig och behålla de bästa med-
arbetarna bör vara inkluderande och satsa 
på personalvård. Det här ska inte ses som 
något daltande, utan som en framgångsrik 
väg för att få med sig de anställda mot ett 
gemensamt mål. 

På sidan 18 har vi specialstuderat Ung-
domsbarometerns senaste rapport. Den 
visar att dagens unga inte är den där lata 
och lättkränkta generationen som ryktet 

säger (som ryktet sagt om 
alla ungdomar sedan urmin-
nes tider). I stället framstår 
framtidens personal som en 
driven och trofast grupp, om 
bara deras arbetsgivare ser 
till att vara tydliga med både 
de affärsmässiga målen och 

sitt engagemang för miljö, jämställdhet 
och etnisk mångfald.

Kanske kan man kalla deras krav för en 
förhoppning om en bra  företagskultur. 
Begreppet är förstås ingen nyhet, men 
 möjligen något som man tidigare ansåg 
fick komma om den kom. Kanske berodde 
den på några enskilda medarbetares egen 
förmåga att skapa den, något som försvann 
när just de medarbetarna slutade. I dag 
finns arbetet med företagskultur inskri-
vet på en strategisk nivå hos många före-
tag, vilket bara kommer att bli viktigare i 
framtiden.

Möbeltillverkaren EFG arbetar aktivt 
med att vara framtidens arbetsplats redan i 
dag. I vårt reportage från fabriken i Tranås, 
som börjar på sidan 12, pratar vi om vikten 
av delaktighet, dialog och en lyckad inte-
gration för att utveckla företaget. De har 
gott sällskap av Hjältevadshus, Lammhults 
och Lindbäcks Bygg.

SENASTE NYHETERNA FRÅN BRANSCHENAktuellt

Peder Edvinsson, redaktör
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Nyhet Den norska byggentreprenören 
Hent AS, som fått uppdraget att uppföra 
världens högsta träbyggnad,  Mjøstårnet 
i Brumunddal, har nu gett SSC förtro-
endet att leverera de 400 dörrar som 
behövs till byggprojektet.

Mjøstårnet blir 18 våningar högt med 
1/3 kontor, 1/3 hotell och 1/3 bostäder. 

SSC har genom åren levererat till 
flera andra uppmärksammade bygg-
projekt som t ex Turning Torso och Nya 
 Karolinska, men med detta uppdrag 
får man nu också ett landmärke inom 
 träbyggnadsbranschen.

Världens högsta trähus får dörrar från SSC
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Nyhet  Småhusleverantören Älvsbyhus 
till delas 2018 års utmärkelse för högst 
 kundnöjdhet bland köpare av styck-
ebyggda småhus. Älvsbyhus prisades 
för sitt NKI-värde på 71 vid ett semina-
rium i Stockholm i slutet av september. 

Vid seminariet redovisades resultaten från 
Prognoscentrets branschmätning, som är 
en löpande nöjdkundundersökning bland 
 småhusleverantörernas kunder.

– Som bolag har vi länge verkat för att 
 branschen ska börja jämföra sig och mäta 
marknadens åsikter och nu när branschens 
NKI är på plats känns det extra kul att vi kan 
erövra förstaplatsen. Det är ett hårt lagar-
bete som ligger bakom placeringen – från 
alla i vår organisation. Vi arbetar ständigt 
med att  
stärka vår kvalitet och både förenkla och 
förbättra allt vi kan för köparen, säger Kent 
Johansson, vd Älvsbyhus. 

… men tvingas lägga ner fabrik 
De skärpta reglerna för bostadsköp får 
 skulden när Älvsbyhus tvingas lägga ner 
fabriken i värmländska Vålberg.

Älvsbyhus har de nöjdaste 
småhuskunderna

Nya vd:ar på  
Eksjöhus och Eksjö-
hus Modulbygg …

Sedan den 1 oktober har  Frida 
Scherdén resp. Oskar Lindholm 
tagit över rollen i varsitt bolag 
och efterträtt Mikael Olsson. 
Eksjöhus startades av Simon 
Lindholm som är farfarsfar till 
Oskar och Frida.

– Eksjöhus är ett familje-
företag med lång och stolt 
 historia. Den vill vi bygga  vidare 
på och därför tror vi att den här 
lösningen är långsiktigt bäst. 
Under sommaren har vi funde-
rat på hur vd-posten ska till-
sättas och det är med stolthet 
och tillförsikt som jag nu tar mig 
an uppgiften som den första 
kvinnliga vd:n för bolaget, säger 
Frida Scherdén.

 
… Vår-
gårdahus
Sedan den 1 sep-
tember är Anna 
Hernefrid ny vd på 
VårgårdaHus. Hon 
 ersatte Per-Erik Bonander, som 
gått i  pension. Anna kommer 
närmast från Ikea där hon har 
haft olika ledande befattningar.

– Det som lockar i min nya roll 
är att kunna bidra till ett bätt-
re liv åt alla de som  väljer att 
bosätta sig i ett  Vårgårda-Hus.

… och Lammhults 
Design Group
Sofia Svensson 
har utsetts till ny 
vd och koncern-
chef i Lammhults 
Design Group AB. 
Hon ersätter Fred-
rik Asplund. Sofia Svensson kom-
mer från en position som vice VD 
och CFO i Midway Holding.

Nyhet BoKlok har tillsatt en helt ny roll på företaget där Tomas  
Alsmarker har rekryterats som designchef. Tomas kommer närmast 
från Nyréns  arkitektkontor där han innehaft rollen som vd.

Nyhet OS-stadion i Tokyo, där sommar-
OS går 2020,  kommer att byggas i trä. 
Arkitektur och material ska  påminna om 
japanska traditioner, men även om att 
vi lever i ett postindustriellt samhälle, 
enligt arktekten Kengo Kuma.

– Under industrialismen har det varit 
mycket betong och stål, men under post-
industrialismen använder vi naturliga 
material.

Anläggningen kommer att rymma  
80 000 åskådare och ska stå klar till  
Rugby World Cup nästa höst.

BoKlok satsar på designchef

Sommar-OS i trä

INGENJÖR TOPPAR LISTAN över svenskarnas drömjobb, visar Sveri-
ges största arbetslivsundersökning Manpower Work Life. Lärare är  
tillbaka i topp tio, samtidigt som nykomlingarna programmerare  
och maskinoperatör tar sig in på listan över drömjobb.



1  Enhetliga  
byggregler 
Trots lagstiftning ställer fortfarande en del 
kommuner krav på byggteknik och andra 
tekniska egenskaper i samband med 
bostadsbyggande. Det gör det svårare för 
branschen att bygga kostnadseffektivt, 
standardiserat och industriellt.

2  Transparent  
marktilldelning 
Även marktilldelningar hanteras på olika sätt 
i kommunerna, något som skapar lokalt 
avgränsade byggmarknader. Detta försvårar 
för aktörer att konkurrera i olika kommuner, 
hindrar industriellt byggande och bromsar 
utvecklingen. En mer transparent process 
kan bidra till en fungerande konkurrens och 
därmed sänka byggkostnaderna. 
 

3  Mer mark för  
småhus 
7 av 10 säger att eget ägt småhus är den 
mest eftertraktade bostadsformen, ändå 
planeras det närapå uteslutande för annan 
bebyggelse. Småhus är ett ekonomiskt, 
 socialt och ekologiskt mer hållbart boende 
än andra stadsbyggnadsformer.

4  Översyn av  
kreditrestriktioner 
Trots att nyproduktion har undantagits  
från amorteringskrav väljer de flesta  banker 
att inte erbjuda den möjligheten.  
Annat som ger sämre köpkraft,  sämre 
 rörlighet och sänkt byggtakt är  bolånetak 
och  skärpta  kvar-att-leva-på-kalkyler från 
långivarna. Delar av  kraven måste rullas 
 tillbaka. 
 

Småhusfrågor som  
gör stor skillnad
Småhusbranschen kan lösa bostadsbehovet för en 
 växande befolkning. Men för att lyckas krävs bostads-
politiska reformer. Här är branschens checklista för  
den nya regeringen. TEXT PEDER EDVINSSON

Aktuellt

5  Enklare för  
förstagångsköpare 
Trösklarna till första bostaden  måste 
 sänkas. Delar av  förstagångsköpares bospa-
rande borde göras avdragsgillt för att fler ska 
kunna  komma in på bostads marknaden. Det 
bör även utredas vilka undantag gällande till 
exempel  amorteringskrav som kan införas.

6  Hyrköp bör bli möjligt 
Den som saknar kapital ska kunna  skaffa ett 
boende genom en ny upplåtelseform:   hyrköp, 
det vi kallar tomträtt 2.0. En viss del av 
 boendekostnaden sätts av för att bli en del 
av egen insats, och ger samtidigt möjlighet 
att köpa loss bostaden till ett förutbestämt 
pris vid en senare tidpunkt. 

7  Sänkt reavinst 
Nyproduktion av bostäder är beroende av 
fungerande flyttkedjor, men reavinst- och 
kapitalbeskattning leder till inlåsnings-
effekter och att beståndet inte  nyttjas 
 optimalt. För att förbättra rörligheten bör 
Sverige  närma sig beskattningsnivån i 
 jämförbara länder och återinföra en modell 
av uppskjuten reavinstbeskattning.
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 ANDREAS KÖNIG 

GÖR: Vd och grundare på 
JustArrived, ett företag 
som jobbar med beman-
ning och rekrytering med 
fokus på utrikesfödda.

AKTUELL: En av talarna på 
Möbeldagen den 8 novem-
ber i Helsingborg.

H
ur startade 
 JustArrived?

– När 163 000 
asylsökande kom 

till Sverige 2015 ställdes allt 
på sin spets. Vi var några som 
började titta på hur det såg ut 
på jobbsidan för personer som 
kommit till Sverige och siffror 
från SCB visade att efter tio år 
hade 40 procent aldrig haft ett 
jobb och 20 procent kunde inte 
försörja sig själv. Då startade 
vi ett volontärinitiativ som 
tog fram en digital plattform 
där arbetssökande och före-
tag kunde kopplas ihop. Tio 
 månader senare, 2016, startade 
vi bolaget.
Varför klarar inte  sökande 
och företag av det här på 
egen hand?

– I grunden är det struktu-
rella skäl. Företagen har nät-
verk utan utrikesfödda och 
en sökande med ett ovanligt 
 efternamn skapar  osäkerhet. 
Deras cv har kan också ha 
 referenser från  företag i 
 hemlandet som inte säger 
det svenska företaget något. 
Jag tror att många företag 
 upplever det som svårt att 
hitta relevanta kandidater och 
att det kan bli kostsamt och 
mycket byråkrati i  samband 
med rekryteringen. Samti-
digt måste företagen hitta 
 utrikesfödda  kandidater nu 

när det är högkonjunktur 
och låg arbetslöshet bland 
inrikesfödda.
Vilken blir er roll?

– När ett företag hittat 
någon de vill jobba med tar  
vi hela arbetsgivaransvaret 
med skatter, försäkringar och 
liknande. I steget dessförinnan 
använder vi vår stora databas,  
i dag består den av över  
7  000 kandidater, för att 
matcha behoven. En av våra 
säljare stämmer av företagets 
personalbehov och tar fram 
kravprofiler som vi lägger 
upp i vår egen plattform 
och på annat håll där våra 
kandidater kan söka de 
jobb de passar för.  
En finess är att vi  
har validerat våra 
kandidater och 
vet vad de kan, 
företaget 

Hallå där!

Snabbare jobb
får rätt  person på rätt plats 
direkt – man  hoppar över  
steget där man låter någon 
provjobba på enklare poster.  
Vi har varit framgångsrika 
med allt från kontorsassisten-
ter, löneassistenter och redo-
visningsassistenter till lager-
arbete, restauranger och inom 
industrin.
Vilka krav ska företag ha på 
kunskaperna i svenska?

– Vi märker att det många 
gånger kan finnas högt ställda 
krav på till exempel språk, men 
att det finns där av  gammal 
vana. Vissa jobb går bra utan 
flytande svenska – goda 
 kunskaper i svenska kanske 
räcker, och i vissa fall fungerar 
 engelska. Det är också när man 

Genom en databas matchas utrikesfödda 
med företagens behov. ”Affärsnytta och 
samhällsnytta går hand i hand”, säger 
Andreas König på JustArrived, aktuell som 
talare på Möbeldagen.  TEXT PEDER EDVINSSON  

kommer ut i arbete som man 
lär sig svenska på bästa och 
enklaste sätt. Vi vill utmana 
föreställningarna om att det 
måste vara på ett visst sätt för 
att funka, men ser förstås till 
att anpassa språkkunskaperna 
efter våra kunders behov. De 
som varit i landet ett tag pratar 
dessutom bra svenska.
Du talar på Möbeldagen – 
vad har du generellt för tips 
till branschen?

– Jag vill bland annat ge 
den utmaningen att göra en 
potentialinventering av sina 
företag för att se hur de kan 
använda utrikesfödda i sina 
verksamheter – vi ser att före-
tag drar nytta av att ta in den 
 kompetens dessa har. 
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F
ortare. Det är ett ord som 
i mångt och mycket har 
kommit att bli utmär-
kande för vår samtid. 
Fenomen som globali-
sering, snabba omställ-

ningar, minskade resurser, hög konkur-
rens och digitalisering har förändrat vår 
tillvaro – med oförutsägbarhet, stress 
och psykisk ohälsa som resultat.  

Vad innebär detta för framtidens 
arbetsliv? 2017 avslutades det treåriga 
forskningsprojektet Hållbart ledarskap 
i ett föränderligt arbetsliv. I motsats till 
mycket tidigare forskning, som fokuse-
rat på ledarskapets betydelse för med-
arbetarna, valde man den här gången 
att fokusera på ledarna. Grundfrågan 
var hur ledarna upplever ledarskapet i 
 förhållande till sin egen hållbarhet:

– Vad krävs egentligen för att de ska 
kunna orka och vilja vara en ledare i 

Perspektiv

Hur bedriver man ett hållbart ledarskap i en värld präglad  
av globalisering, minskade resurser och snabba omställ-
ningar? Nyligen avslutades ett treårigt forskningsprojekt 
som fokuserar på framtidens ledare och hur dessa ska orka, 
vilja och kunna vara ledare i morgondagens arbetsliv.  

TEXT HENRIK SKAPARE  ILLUSTRATION GETTY

Framtidens 
ledare ställs 
inför nya krav

dagens arbetsliv? Vi vet ju redan i dag att 
det finns vissa branscher där man inte 
orkar vara kvar till pensionsåldern. Vad 
gäller ledarrollen har man inte fysiskt 
tunga jobb, men det är tungt på ett 
annat sätt, berättar Susanna  Toivanen, 
 professor i sociologi på Mälardalens 
 högskola och en av forskarna bakom 
projektet. Studien leddes av Christin 
Mellner, fil dr och forskare i arbets- och 
organisationspsykologi vid Psykologiska 
institutionen på Stockholms universitet.

Projektet finansierades av AFA För-
säkringar och byggde på 22 djupinter-
vjuer med ledare i olika branscher, och 
en  webbenkät som besvarandes av 1 657 
chefer. Faktorer som undersöktes var 
livsbalans, möjlighet till  återhämtning, 
sjukfrånvaro, sömn och hälsa. 

Ett av de mest uppseendeväckande 
resultaten är hur viktigt det är med 

”Vad krävs egentligen 
för att de ska kunna 
orka och vilja vara en 
ledare i dagens arbets-
liv? Vi vet ju redan 
i  dag att det finns vissa 
 branscher där man 
inte orkar vara kvar till 
 pensionsåldern.”
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 självmedkänsla för att kunna vara 
en hållbar ledare. Självmedkänsla 
är viktigt för att kunna ge sig själv 
det stöd man behöver, till exem-
pel genom att inte döma sig själv 
för hårt, att sätta gränser mellan 
arbete och privatliv och att fråga 
sig själv vad man behöver för att 
hålla och för att kunna ge medarbetare 
det stöd de behöver.

Just möjligheten till arbetsfri fritid 
är en viktig förutsättning för hållbart 

 ledarskap. Studien visade att en stor 
del av de tillfrågade både jobbar 
under semestern och låter arbetet 
styra när de umgås med familj och 

vänner. 
Arbetsgruppernas ökande 

storlek  upplevs också som ett 
problem i och med att det kan 

vara omöjligt att se till varje enskild 
 medarbetare. I och med digitali seringen 
är det inte ens säkert att vi är på samma 
arbetsplats. Digitaliseringen innebär 
även att kontrollsystemen  flyttar till det 

Susanna  
Toivanen
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Perspektiv

digitala och att det läggs stort fokus på att 
leverera:

– Det spelar mindre roll hur du gör 
ditt jobb, men du måste alltid leverera. 
Många ledare berättade i intervjuerna att 
målen är för högt uppskruvade och att 
de i många fall inte längre är relevanta i 
och med att man hela tiden lägger på nya, 
säger Susanna Toivanen.

Studien visade också hur viktigt det är 
med tydlighet, och att kommunikation 

”Många kallar det för 
mjuka frågor, men till 
syvende och sist är 
det stenhårda frågor 
eftersom de  påverkar 
verksamheters 
 resultat.”

Bli hållbar som chef
9 saker en ledare behöver  
i framtidens arbetsliv *

1.  Goda förutsättningar i arbetet 
/balanserade krav

2.  Resursbalans

3.  Stöd från egen närmaste chef 
/ledningsgrupp

4.  Tillitsfulla relationer med  
medarbetare

5.  Att inte vara en buffert för  
stressade medarbetare

6.  Möjlighet till arbetsfri fritid

7.  Självmedkänsla

8.  Motståndskraft att snabbt  
komma igen efter motgångar och 
stressade perioder

9.  Gränskontroll, till exempel över 
gränsen mellan arbete och fritid

måste fungera. Tillit och trygghet är 
grundläggande, och om man inte till-
låts göra fel kan det sluta med att man 
inte gör någonting alls. 

Relationer till medarbetare löper 
annars som en röd tråd genom hela 
studien. En av slutsatserna är att 
synen på att vara ett framgångsrikt 
företag även bör inkludera mjuka 
värden och att begreppet framgång 
borde innefatta relationer och hur 
folk mår, menar Susanna Toivanen:

– Många kallar det för mjuka 
 frågor, men till syvende och sist är 
det stenhårda frågor eftersom de 
 påverkar verksamheters resultat så 
mycket. Det klimat vi skapar har stor 
betydelse för hur vi presterar. Det som 
inte kan digitaliseras är just det här 
som man kallar mjuka värden. De är 
viktiga i  dag och kommer att bli ännu 
 viktigare i framtidens arbetsliv.

* Hämtat  
från: 

 Christin Mellners   
föreläsning om rapporten 

 Hållbart ledarskap i ett   
föränderligt arbetsliv  
www.youtube.com/

watch?v=dpMReF4mzVA
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TEMA: FRAMTIDENS ARBETSPLATS

FRAMTIDS-

LÖVANDE FRAMTID
EFG:s vd Marcus West-
dahl blev 2015 personligt 
engagerad i flyktingars 
situation. I dag är inte-
gration av nyanlända en 
del av EFG:s strategiska 
arbete.



För tre år sedan firade EFG 130-årsjubileum och  planen 
är att finnas åtminstone lika länge till. Ett  strategiskt 

arbete kring integration och att skapa delaktighet för 
personalen  ska göra företaget redo för framtiden. 

TEXT PEDER EDVINSSON  FOTO STINA STJERNKVIST

SÄKRAT



ör familjen Frank har EFG 
varit framtidens arbetsplats 
sedan början av 1900-talet. 
Stefan Frank, som arbetar 
med produktionskvalitet, 
plockar fram en bokförings-
bok ur arkivskåpet och söker 
med pekfingret tills han 
 hittar namnet Evert Frank.

– Det är farfars far, det 
står här att han fick ut ett förskott på några kronor 
1905, säger Stefan. 

Han är fjärde generationen Frank i rakt nedsti-
gande led som arbetat i fabrikslokalerna i Tranås 
i nordöstra Småland. Exakt när Evert började vet 
ingen, det kan ha varit redan i slutet av 1800-talet. 
Men Stefan Frank vet att hans farfar började som 
12-åring och att hans pappa var 14 år gammal vid sin 
första arbetsdag. Stefan själv fyller 50 nästa år och 
går då in på sitt 33:e år på EFG.

– Skolplikten var längre på min tid, annars hade 
troligen jag också börjat jobba här innan jag fyllde 
18 år, säger han.

Många i Tranås har genom tiderna sett EFG som 
sin framtid. Företaget har funnits sedan 1885, då KG 
Andersson satte i gång med att göra pinnstolar, och 
sedan dess har man kunnat erbjuda arbete i bygden. 
I dag har många av de 200 anställda i Tranås äldre 
släktingar som jobbat här tidigare  och många har 
ett stort antal anställningsår.

– I snitt har personalen jobbat i 17,9 år, trots att vi 
har många nyanställda, säger Helen Nordvall, EFG:s 
HR-manager.

– Tillsammans har vi över 3 500 års erfarenhet.

I en ände av fabriksbyggnaden sitter alla tjänste män 
i egna rum eller i öppna miljöer. Givetvis används 
de möbler som produceras i andra änden av 
 fabriken, och på ytorna mellan avdelningarna finns 
 fåtöljer, soffor, bord, ljudabsorbenter och annat 
från  produktionen, som samtidigt som de  testas i 
sin rätta miljö också fungerar som arbetsplatser 
för dem som vill lämna skrivbordet en stund, ha ett 
möte eller bara slappa några minuter efter lunchen.

STARK GEMENSKAP
Khalil Khalefa (t h) kom 
från Syrien 2015 och har 
jobbat på EFG i ett år. 
HR-chefen Helen Nord-
vall (ovan) har byggt 
upp ett stort nätverk av 
nyanlända.
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I det stora konferensrummet är stolarna 
 uppradade som inför en föreläsning. Där ska vd:n 
Marcus Westdahl under två dagar i omgångar 
berätta för alla anställda hur läget i företaget är  
och hur tankarna går om framtiden. Under den 
 närmaste tiden ska han också åka till alla andra 
orter där EFG har personal, han kallar det sin 
 Strategy and vision-tour.

– De anställda ska veta så mycket som  möjligt om 
vad vi håller på med och hur  situationen är, ingen 
ska känna sig som en bricka i ett spel, säger Marcus.

Något som Marcus ser som extra viktigt att för-
medla är vad som krävs för att vara  framtidens 
arbetsplats:

– Är man som EFG ett företag som funnits i mer 
än 130 år är det med utsikten att också  finnas de 

” De anställda ska veta så 
mycket som  möjligt om 
vad vi håller på med och hur 
jag uppfattar  situationen, 
ingen ska känna sig som en 
bricka i ett spel.”

kommande hundra åren man  arbetar. Och för 
att kunna fortsätta att ge jobb måste man vara 
framgångsrik – tjäna pengar, helt enkelt.

Affärsnyttan ligger hela tiden främst, för det 
arbetar EFG strategiskt med tankar som de 
 formulerat i ord som delaktighet, drivkraft och 
vinnarkultur. Delaktigheten ska inte bara upp-
levas av personalen, även underleverantörer ska 
känna sig involverade.

– Vi vill att leverantörerna ska se  helheten 
och gilla oss så mycket att de ger oss extra 
 attention de gånger vi behöver mer hjälp. De ska 
känna att de är med och ”bygger en katedral” 
– det är roligare att vara den som svetsar våra 
 stativ om de vet att slutresultatet hamnar på till 
exempel Coca-Colas huvudkontor.

Begreppet vinnarkultur förklarar Marcus med 
nästan idrottsliga termer, om hur man ska vara 
taggad för match varje dag och vid eventuella 
motgångar snacka om vad som hänt och hur 
man ska gå vidare. Drivkraft står dels för att 
man vill anställa människor med stor drivkraft, 
dels om att man ska lyckas rikta var och ens 
olika drivkrafter åt samma håll.
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– Då har vi skapat en superkraft som klarar allt.
När Marcus Westdahl började på EFG 

2009. hade försnacket handlat om att den för-
sta tiden göra ett förvärv i miljardklassen. 
Men finanskrisen, utlöst av den amerikanska 
investmentbanken Lehman Brothers krasch 
2008, såg till att det blev annorlunda. EFG fick 
”förändra för att överleva”. Var tredje anställd 
i Tranås sades upp, och man började arbe-
tet med att lägga ut komponentproduktionen 
på underleverantörer i stället för att göra allt 
själva. Ett steg mot att fortsätta vara ett  stabilt 
företag togs också i våras då Input Interiör 
köpte EFG.

– Det hade blivit klarare för oss att EFG:s två 
delar, produktion och inredningsförsäljning, 
skulle utvecklas bättre var för sig. Dels kräver 
kunderna en helhet och en mångfald som en 
enskild producent inte kan tillfredställa, dess-
utom blir man som producent bättre med mer 
press och konkurrens, säger Marcus Westdahl.

I samband med flyktingströmmen från främst 
Syrien 2015 var EFG tidiga med att anställa 
nyanlända. I den här gruppen fanns driven 
och motiverad personal i ett läge där nyrekry-

teringar var svåra att göra i Tranås, där arbets-
lösheten i princip var nere på noll.

– Jag hade läst managementföretaget 
Mc Kinseys rapport Diversity Matters från 
2012, som visar att etnisk mångfald hos ett 
företag ökar sannolikheten att hamna i den 
översta kvartilen gällande lönsamhet med 35 
procent. Dit ville vi, och när Tranås kommun 
tog emot flyktingar var vi förberedda.

På monteringsavdelningen stöter vi på Kalle 
Karlsson. Han heter egentligen Khalil Khalefa, 
men alla kallar honom Kalle och han  skämtar 
om att hans efternamn också kommer att bli 
 för svenskat inom några år. Kahlil kom till  Sverige 
från Syrien 2015 och han har jobbat ett år på EFG.

– Du pratar otroligt bra svenska nu, säger 
Marcus, som inte träffat Kahlil på några 
månader.

Khalil tackar för berömmet och säger:
– Jag är tacksam över att EFG har hjälpt mig 

in på arbetsmarknaden, det är inte så lätt.
I Syrien jobbade han bland annat som 

 revisor och han kan tänka sig att gå tillbaka  
till ett liv som tjänsteman.

– Tack vare jobbet har jag lärt mig  språket 

ARBETE OCH VILA
Kristian Wallin (nedan) ingår i den  fasta fest-
kommittén som ordnar  företagets julfester, 
 sommarfester och afterwork vår och höst. 
Social samhörighet är en viktig fråga på EFG.

FIRADE 130 ÅR 2005
Bokföring från EFG:s tidiga 
verksamhetsår ligger på en 
hylla i fabriken. I en anteck-
ningsbok från 1905 hittar 
Stefan Frank en notering om 
ett förskott som hans farfars 
far fick ut.

LÅNG OCH  
TROGEN TJÄNST
Stefan Frank (t v) har 
 jobbat på EFG sedan 1986 
och är den  fjärde genera-
tionen på företaget.  
En lojalitet som HR- 
chefen Helen Nordvall  
(t h) imponeras av.
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bättre, och det gör det lättare för mig att 
 komplettera min ekonomiutbildning från 
Syrien om jag skulle vilja det.

Kollegan Hasse kommer med delar till 
 stolen Monte som Khalil ska sätta ihop. Det är 
en modell han inte har jobbat med tidigare, så 
Hasse – med 30 år på EFG – hoppar ner från 
trucken för att visa hur stolen ska monteras. 
HR-chefen Helen ler åt situationen.

– Det där är den perfekta bilden av hur vi 
utvecklas.

På Stefan Franks farfars fars tid kom stora 
stockar in i en ände av fabriken, ut ur den 
andra kom färdiga produkter. Både farfar och 
pappa stod vid maskinerna som tillverkade 
möbeldelar, pappan jobbade till och med som 
lastbilschaufför för EFG under en period. I dag 
är verksamheten vid fabriken som sagt mer 
inriktad på montering och Stefan har under 
sina år på firman arbetat på de flesta avdel-
ningar. Innan han kör i väg med trucken slår 
det honom:

– Min systerson har varit inne och jobbat 
också, så egentligen är vi fem generationer. 
Framtiden är säkrad!

Lindbäcks bygg
Norrbottniska Lindbäcks Bygg började 2015 att aktivt 
 rekrytera kvinnor. 250 nya arbetare behövdes till deras nya 
fabrik i Piteå, och för att hitta kandidater till alla  platser 
 satte de målet att hälften av de anställda skulle vara 
 kvinnor.  Företaget tog hjälp av en utomstående organi-
sation för att lära sig mer om inkludering, mångfald och 
 jämställdhet.

– De lärde oss att se på saker på ett lite annat sätt.  
Ett exempel är hur man formulerar sig i rekryterings-
annonser för att attrahera dem som vanligtvis bläddrar 
förbi. 

Målet på hälften kvinnor är ännu inte uppnått, men  
i dag är ändå kring 25 procent av de anställda kvinnor.

 

Hjältevadshus
När Hjältevadshus i Eksjö skulle nyanställa 60 personer 
 behövde 22 av dem gå en SFI-utbildning. För att effektivi-
sera startade företaget en egen SFI-utbildning i sina egna 
lokaler, delvis förlagd till arbetstid.

– Det är lättare att utbilda sig här på plats och sedan 
 jobba sin dag, de slipper åka mellan jobb, hem och utbild-
ning, säger produktionschefen Esko Nykänen.

Utbildningen sker i samarbete med Eksjö kommun, men 
tack vare att den sker på Hjältevadshus har man kunnat 
anpassa undervisningen:

– Vi kan få med ord och uttryck som används i arbetet 
redan från start.

 

Lammhults 
Möbelföretaget Lammhults märkte tydligt att tillgången 
på tapetserare minskade drastiskt. De som redan fanns 
gick i pension och inga nya utbildades – 2015 riskerade  
företaget att stå utan tapetserare. Då fick de kon-
takt med  flyktingar från Afghanistan och Syrien med 
 erfarenheter från sadel- och väskmakeri som kunde gå 
rätt in i  produktionen.

– Det var en lyckträff. Tack vare dessa fem, sex  personer 
räddades tio gånger fler jobb inom sömnad och  tillskärning 
i bygden, säger Andreas Mattisson, sortiments- och 
 produktutvecklingschef.

Ett råd han har till företag i liknande situation är 
att  tydligt informera personalen om de nyanställdas 
 kompetens:

– Talar man inte samma språk kan det vara svårt att 
 förmedla det man kan. Nu i efterhand har det visat sig att vi 
har lärt oss en massa nya tekniker av dem.

Så har tre  
andra  företag 
 framtids säkrat
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Strategiskt

D
agens ungdomar 
beskrivs inte säl-
lan som lata, 
b ortskämda och 
lättkränkta. 
Så även i en 

undersökning som Ungdoms-
barometern gjorde 2017 där vuxna 
mellan 25 och 49 år fick svara 
på frågan: ”Vilket eller vilka 
ord skulle du använda för att 
beskriva unga 2017?”. Sofie Jonsson, 
 kvalitativ analytiker och pressansvarig på 
Ungdomsbarometern, menar dock att den 
beskrivningen bör tas med en nypa salt.

– Så har vuxna sagt om yngre i alla 
tider, det har inget  specifikt med dagens 
 ungdomar att göra utan handlar  snarare 
om ett generationsstigma.  Sokrates 
benämnde sin tids ungdomar på ett 
 liknande sätt, säger Sofie Jonsson. 

Ungdomsbarometerns rapport 
 ”Perspektiv på dagens unga”, som släpp-

tes i maj, visar i stället att dagens ung-
domar är drivna och  inkluderande 
och går att lita på. Den visar 
också att de har ett behov av att 
känna sig trygga. Även om de 

väljer utbildning och arbete efter 
intresse vill de samtidigt hålla 
många dörrar öppna. Vid gym-
nasievalen väljer därför många 

bort  yrkesförberedande utbildningar 
till  förmån för högskoleförberedande. 
 Samtidigt vore det inte irrelevant för 
dagens unga att gå en yrkesförberedande 
utbildning – de leder nämligen med 
stor sannolikhet till en trygg anställning 
direkt efter gymnasiet. 

– I juli infördes på nytt obligatorisk 
prao för alla elever i åttan och nian.  
Det är ett superbra sätt för företag, inom 

 exempelvis industrin, att visa vad  arbetet 
går ut på. Om man lyckas stimulera och 
fånga upp elevernas intressen även i 
dessa yrkeskategorier kan prao vara en 
möjlighet till framtida rekrytering. 

Oavsett yrkesval vill dagens unga  
 engagera sig och känna sig inkluderade. 
De har höga krav på arbetsplatsen, som 
ska vara jämställd och transparent med 
ett öppet klimat. De vill ha kollegor i olika 
åldrar, kön och etnisk bakgrund. Och 
så vill de ha balans mellan arbetsliv och 
fritid. 

– Det betyder inte att de saknar 
arbetsmoral utan att de värdesätter en 
 balanserad tillvaro. När vi frågar unga 
hur de vill beskriva vuxna svarar många 
”stressade”. Många känner någon som 
har gått in i väggen, och de är livrädda   
för att själva hamna där. 

Så här är  
din framtida 

kollega 
När unga mellan 15 och 24 år beskriver sig själva hamnar ord 

som ansvarsfull, omtänksam och ambitiös i topplistan.  
Kännedomen om den nya generationen är viktig och  

underlättar när du rekryterar framtidens  
arbetskraft och kollegor. 

TEXT ALEXANDRA VIKSTRÖM  ILLUSTRATION GETTY

Sofie
Jonsson
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Är du arbetsgivare?  
Ha detta i åtanke när du 
rekryterar framtidens  
arbetskraft! 

1  Unga väljer helst en arbetsplats som 
överensstämmer med deras värde-

ringar – miljömedvetenhet och jämställd-
het mellan åldrar, kön och etnicitet är  
frågor som värdesätts högt. Var tydlig med 
ert engagemang i annonsen.

2     Var tydlig med företagets syfte och 
hur företaget bidrar i samhället. 

3     Ge kontinuerlig feedback och  
konstruktiv kritik. 

4     Sätt individuella och gemensamma 
mätbara mål i en arbetsgrupp. Unga 

vill utvecklas och tydligt se vad de bidrar 
med på arbetsplatsen. 

5     Inkludera alla i beslutsprocesser  
som rör deras arbetsuppgifter och 

områden. Berätta när företaget går lite 
sämre, och fira framgångar tillsammans. 

6     Satsa på personalvård i allt från 
fruktkorg i lunchrummet till flexibla 

arbetstider eller till att de anställda får 
 träna under arbetstid. 

7     Var noggrann med arbetsmiljön och 
var lyhörd för hur de anställda mår. 

Bland unga är stress och utbrändhet det 
största orosmomentet i arbetslivet. Över 
hälften av tjejerna är oroliga och 36 procent 
av killarna.

Kanske är det en anledning till 
att unga söker trygghet i  arbetslivet, 
och svaret på varför de föredrar en 
fast anställning inom statliga eller 
 kommunala verksamheter. Sofie 
 Jonsson berättar att efterfrågan  
på trygga anställningar, det vill säga 
 tillsvidareanställningar med fast 
månadslön, har ökat bland unga 
arbetstagare de senaste 15 åren. 
 Ungdomar i dag vill också ha ett 
s tabilt och tydligt ledarskap och  
de föredrar att jobba mot mätbara 
mål. 

– Och kanske viktigast av allt är att 
ge unga konstruktiv feedback. 

En klapp på axeln och ett ”bra 
jobbat” går inte hem längre. De vill 
veta varför de gjort ett bra jobb och 
vad som krävs av dem för att de ska 
utvecklas ännu mer.
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NYTT OCH NYTTIGT FRÅN TMF
Insikt
Matchningen måste bättras
Ännu en gång tvingas vi konstatera att den fråga som 
medlemsföretagen, i kontakter med TMF, sätter 
överst på sin prioriteringslista är kompetensför-
sörjningen. Även om det självfallet är glädjande att 
företagen betraktar detta som en strategisk fråga 
är det tråkigt att behöva konstatera att tonläget blir 
alltmer desperat. På alla nivåer i verksamheterna är 
det svårt att hitta folk. Att ha rätt personer med rätt 
kompetens på rätt plats utifrån vad organisationen 
behöver – både i dag och i morgon – är en överlev-
nadsfråga för att företagen och verksamheten ska 
kunna växa. 

En förutsättning som närmast kan betraktas 
som infrastruktur är bra utbildning hela vägen från 
grundskola, över gymnasiet till universitet. Detta 
inkluderar såväl grundutbildning som yrkesutbild-
ning och forskning. Tiden i skolan måste utnyttjas 
mer effektivt så att eleverna får fler timmar till både 
teori och färdighetsträning. Företagen måste även 
få ökat inflytande över utbildningarnas upplägg, 
omfattning och innehåll. 

En arena där så kan ske är industrins samarbete 
 Teknikcollege, där kommuner, företag och skolor 
sam verkar för att se till att utbildningsinnehållet 
inte bara är relevant utan även håller hög kvalitet. 
Till dem av er som inte redan är engagerade i 
 Teknikcollege skickar jag en stark uppmaning att bli 
det  omgående. Jag kan lova att det lönar sig.  

Sverige har sedan några år problem när det gäller 
utbildningens och arbetsmarknadens matchnings-
funktion. Detta är problematiskt eftersom det inne-
bär risk för överutbildning av vissa icke efterfrågade 
kompetenser samtidigt som det inte utbildas till 
andra, mer efterfrågade, behov. Från TMF:s sida vill 
vi därför satsa mer på yrkeshögskolor och Yrkesvux, 
som visat sig ha hög träffsäkerhet och bra kvalitet. 
Dessa måste byggas ut och bli en del av det ordina-
rie utbildningssystemet. Dessutom måste kvaliteten 
i utbildningssystemet bli bättre och  rörligheten och 
matchningen på arbetsmarknaden öka.

Det finns onekligen mycket för  företag, branscher 
och  beslutsfattare att ta tag i, och i det här 
 numret  lyfter vi behovet av integrering, 
 företagskultur och inkludering mot 
Framtidens arbetsplats. 

Det företag och den bransch som 
tidigast och bäst lyckas lösa detta kom-
mer att skapa ovärderliga konkurrens-
fördelar. Vad politiken gör återstår ju, i 
varje fall i skrivande stund, att se.

David Johnsson
Vd, TMF

LÄS TIDNINGEN  
PÅ WEBBEN
www.traomobelforum.se
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Förändringsledning och 
innovation får stort fokus 
på Möbeldagen, som i år 
äger rum den 8 november på 
 Dunkers kulturhus i Helsing-
borg. En av talarna är Sofie 
Lindblom (bilden), tidigare 
global innovationschef på 
Spotify, och deltagarna får 
även ta del av hur man på 
Ragnars Inredningar har 
arbetat aktivt med frågan. 
– Vi har i våra samtal med 
företag i branschen  uppfattat 
att vissa känner sig aningen 
ensamma i den förändrings-
process man på ett eller annat 
sätt måste igenom och mot bak-
grund av det är ett tema under 
Möbeldagen 2018 ”Föränd-
ringledning och innovation”. 
Vår tanke är att deltagarna ska 
få inspiration och verktyg för 
hur man kan skapa ett innova-
tivt företagsklimat, hur man 
leder i förändring och hur 
 medarbetare engageras och 
involveras i processen, säger 
Linda Löf, TMF:s projektledare 
för eventet.

Ett annat spännande inslag 
på temat är  produktutveckling 

med duon Elin  Ankerblad och 
Johan Frössén från design- och 
innovationsbyrån Doberman. 
Med 20 år i  branschen, cirka 
100 anställda i  Stockholm och 
New York och en  verksamhet 
som sträcker sig från  digital 
transformation till produkt-
design har Doberman 
 utvecklats till ett internationellt 
ledande och normbrytande 
designkonsultföretag. 

Elin Larsson, hållbarhets-
chef på Filippa K, avrundar 
dagen och kommer att berätta 
om företagets omställning till 
en cirkulär affärsmodell, där de 
har kommit en bra bit på väg. 
Vilka är deras lärdomar? Vad 
har gått bra och vad har gått 
mindre bra för dem? 

– Vi i möbel- och inrednings-
branschen har en hel del att 
lära av angränsande  kreativa 
näringar när vi nu måste 
styra allt mer tydligt mot det 
 cirkulära, menar Linda Löf.

Moderator för Möbeldagen 
2018 är Hanna Nova Beatrice, 
chefredaktör på Residence.
Läs mer på tmf.se/
mobeldagen2018 

Möbeldagen 2018:

Hur skapar man ett 
innovativt företagsklimat?
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TMF- EVENEMANG  
PÅ GÅNG

Personalchefsträff, 
HR-nätverk, Arlanda
27 november

Möbeldagen,  
Helsingborg 
8 november1 Utbildning – arbetsmiljö, 

arbetsrätt & kollektiv - 
avtal, Jönköping
6-8 november 32

Den stora renoveringsskulden i hyres-
beståndet fortsätter att krympa, det 
visar den årliga rapport som TMF tar 
fram i samarbete med  Prognoscentret. 
 Samtidigt har både de offentliga och 
 de privata bostadsbolagen minskat sin 
 renoveringstakt när det gäller ”större” 
eller ”mer omfattande” åtgärder jäm-
fört med tidigare år. Däremot har antalet 
punktinsatser ökat och ligger åter i nivå 
med mätningen 2016.

TMF:s renoveringsrapport 2018 visar 
att det finns övergripande planer för cirka 
230 000 lägenheter under perioden  
2017–2021, vilket är en ökning jämfört  
med  föregående år.

– God ekonomi i samhället och låga 
räntor har möjliggjort en hög renove-
ringstakt. Vi tror också det spelat roll att 
hyresgäster i flerfamiljshus i likhet med 
alla andra efterfrågar snyggare design 
och bättre lösningar på kök, badrum, 
fönster och dörrar. Alla boende vill ha 
funktionella bostäder och dessa signaler 
når naturligtvis även fram till dem som 

äger och förvaltar hyresfastigheter, säger 
TMF:s vd David Johnsson.

Av undersökningen framgår dock att 
cirka hälften av bostadsbolagen genom-
för färre renoveringar när det ställs krav 
på nybyggnationsstandard vid större 
renoveringsåtgärder.

– Vi ser att renoveringstakten viker 
neråt, vilket innebär en risk att renove-
ringsskulden inte blir fullt ut  åtgärdad. 
Därför är det viktigt att alla parter 
 medverkar till villkor som gör det möjligt 
att fortsätta krympa renoveringsskulden, 
säger Martina Hallgren,  projektledare 
inom branschutveckling på TMF för 
 dörrar, fönster, trappor och trägolv.

– Nyproduktionskrav vid renovering 
i det äldre beståndet bör undantas från 
nyproduktionskrav i högre  utsträckning 
eftersom kostnaderna blir högre,  vilket 
medför förseningar eller utebliven 
renovering.

TMF:s renoveringsrapport finns enbart 
i digital form och publiceras en gång om 
året.
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Skulden krymper men 
renoveringstakten minskar

FORMA din framtid
Höstens FORMA 
din framtid är här 
– TMF:s guide till 
gymnasievalet 
som ger en inblick 
i vilka spännande 
yrkes- och utbild-
ningsmöjligheter 
som finns inom 
trä- och möbelin-
dustrin. 

FORMA din 
framtid är dock inte bara en  broschyr 
numera utan även en webbplats – 
 formadinframtid.se – där vi samlat   
fakta, röster och annat som är bra att 
ta del av om man funderar på att gå  en 
 träutbildning.

Möt Lorina som redan jobbar i 
 branschen, studenterna Ida,  Isabella, 
Simon och Hampus, samt Amelie, som 
besökt Ballingslöv för att lära sig mer!

Premiär för TMF:s 
marknadsrapport
TMF:s marknadsrapport, nytt  upplägg i 
samarbete med Tyréns, kommer ut två 
gånger per år från och med hösten 2018. 
 Rapporten är endast digital.

Den nya rapporten  innehåller 
dels en omvärldsbevakning med en 
 övergripande bild av det aktuella 
läget på bostadsmarknaden, dels en 
omvärldsanalys inom ett aktuellt ämne 
i bostadsdebatten som är relevant  
för TMF:s medlemsföretag. I nummer  
2/2018 är temat ”Hur  kommer 
arkitektur policyn att påverka trä-  
och småhusbranschen?”.
Läs mer på tmf.se/tmfsmarknads-
rapport 

TMF har fyllt på med bra  erbjudande 
när det gäller medlemsförmåner inom 
TMF Rabatt. Denna gång  gäller det ett 
 leverantörsavtal med Första hjälpen-
centrum – kunskap som kan vara livs-
avgörande. Första hjälpencentrum, 
 forstahjalpencentrum.se, är ett riks-
täckande företag som jobbar med 
 kvalitetsutbildningar när det  gäller 
 första hjälpen och hjärt- lungräddning. 
De säljer även produkter såsom hjärt-
startare och första hjälpen- väskor. 
Utbildningarna skräddarsys efter 
bransch och önskemål samt leds av 
instruktörer med lång erfarenhet från 
ambulans- eller akutsjukvård.
Läs mer om rabattavtalet: 
tmfrabatt.se/avtal/forsta-hjalpen/
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ÖPPNA DÖRRAR
 till trä- och    möbelindustrin

– renoveringsrapport från Trä- och Möbelföretagen, TMF

Nyttja medlemsförmån till livsavgörande hjälp



NYTT OCH NYTTIGT FRÅN TMF
Insikt

Digitaliseringen är på väg att 
 förändra svensk industri i grunden. 
Men med ny teknik kommer också 
stora utmaningar för företagen. 

– Digitalisering är ett jättestort 
 förändringsverktyg, där det hand-
lar om att engagera och få med sig 
personalen, sa Magnus Mörstam, 
från Intelliger, under TMF:s digitala 
 produktionsdag på Träcentrum i 
Nässjö den 25 september. 

Det var andra året i rad som 
 temadagen arrangerades.
Från 1965 har datorkraften fördubblats 
var 18:e månad och digitaliseringen har 
blivit har blivit den fjärde  revolutionen 
inom industrin – efter ångmaskinen, 
 elektriciteten och datoriseringen. Men är 
det ett måste eller kan man motstå den nya 
tekniken?

Under TMF:s digitala  produktionsdag 
diskuterades frågan med närmare 100 
 deltagare. Magnus Mörstam var en av 
föreläsarna, som berättade om såväl de 
möjligheter som de utmaningar digitalise-
ringen skapar för svensk industri.

– Om vi tycker att det går fort nu, är 
det inget mot vad som kommer att hända 
framöver. Utmaningarna ser så klart olika 
ut för varje företag, men det finns gemen-
samma nämnare, säger han.

Först och främst, menar Magnus 
 Mörstam, måste svenska företag gaska 
upp sig och tro på sig själva. Och för att 
lyckas får man inte glömma bort de mjuka 

egenskaperna, som blir allt viktigare.
Samuel Holmström är ägare och 

vd för Lundqvist Trävaru AB och han 
 berättade om hur företaget, med hjälp 
av  inspiration från Google och logik från 
spelvärlden, omvandlats från traditionell 
 trävaruindustri till ett av Sveriges i dag 
modernaste företag. 

– Vi inspirerades mycket av Richard 
Branson, med allt det han har gjort i form 
av rymdresor, kasinon, banker, spelutveck-
lingsföretag och liknande. Tänk om nästa 
Google kunde uppstå i Öjebyn  utanför 
Piteå, och inte i Silicon Valley?

Inspirerade av tv-spelet Sims 
anställde de en dataspelsgrafiker och 
 spelutvecklare, ett beslut som har blivit en 
av nycklarna till succén. Från att ha job-
bat med disketter sitter de nu på ett eget 
 system, där kunderna själva får bygga sitt 

hus via nätet och en e-handel som står för 
98 procent av verksamheten.

En annan nyckel – kanske den största – 
har varit den interna personalkulturen.

– Vi tror att människor blir bättre om 
de får förtroende och känner stolthet över 
företaget de jobbar för. Vi har bland annat 
infört flextid även i produktionen, och 
även att all personal under 20 procent av 
arbetstiden får jobba med ett projekt de 
själva verkligen brinner för. Vi vill fostra 
personalen till att bli entreprenörer, säger 
Samuel och fortsätter:

– I vår kultur har förändring därmed 
blivit en del av vår vardag och det är perso-
nalen som driver vår dagliga utveckling av 
systemet. En viktig del handlar också om 
att tillåta att vi diskuterar varandras idéer, 
hur sjuka de än må vara.

Digital interaktion.

Digitalisering utmanar och förändrar svensk industri

TMF fortsätter sin satsning på bransch-
anpassade utbildningar kring regel-
verk. Under året har det anordnats 
 välbesökta kurstillfällen gällande kök & 
bad, något som följts upp av vinkling mot 
 husföretagen. I oktober i Stockholm var 
det nu dags för trappor.

– Reaktionerna och kommentarerna 

under kursen har varit väldigt  positiva, 
 vilket antyder att den här typen av 
 utbildning är efterfrågad och att det 
finns ett behov av att förtydliga  reglerna 
och bringa klarhet i hur företagen ska 
 jobba med dem, säger  Martina Hallgren, 
 projektledare för branschgruppen på TMF 
 branschutveckling.

-40% Under årets första halvår beviljades bygglov för 
25  612 lägenheter enligt SCB, en minskning med 40 % 
 jämfört med samma period 2017. Byggloven för små-
hus minskade med 23 % och för lägenheter med 48 %.

Trappor – nästa grupp med  
bransch anpassad utbildning
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Nya idéer och spännande lösningar. Allt på samma ställe ! 

Visionsteknik, nya material, spännande design: På interzum fi nns allt för 

din framtid i branschen. Här hittar du de bästa idéerna och nyheterna för 

möbel- och inredningsbranschen. Den internationella mässan interzum är 

ett fönster mot framtiden. Här möts alla nyckelparter, trendsättare och 

impulsgivare. Kom hit och bli inspirerad av alla nyheter och få därmed ett 

stort försprång.

 Köp biljetter nu och spara upp till 25 %. 

 www.interzum.com/tickets

BM International / BraMässor Sverige AB

Kölnmässans representant i Sverige

Tel: 076 714 50 33

info@bramassor.se

www.bminternational.se

World’s

Leading

Event

World’s

Leading

Event

Framtiden börjar här.

interzum
 21–24 maj 2019

Möbeltillverkning
Inredning
Köln

interzum.com

Years
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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



NYTT OCH NYTTIGT FRÅN TMF
Insikt

Vi har haft en diskussion på 
jobbet om första hjälpen och 
hjärt-lungräddning. Vi  undrar 
över vilka som måste gå, vad 
en kurs bör innehålla samt 
hur ofta vi måste repetera 
 kunskapen?  

SVAR:  Reglerna anger inga 
exakta siffror i några av ovan-

stående frågor men säger 
att det ska finnas  tillräckligt 
många personer som kan ge 
första hjälpen och att det ska 
finnas första hjälpen-utrust-
ning på lämpliga ställen i 
 tillräcklig omfattning. 

På mer riskfyllda arbets-
platser med farliga maskiner 
och kemiska ämnen skiljer sig 
behovet från ett kontor. Med 
hjälp av en riskbedömning 
kan första hjälpen och kris-

stöd planeras så det passar 
 verksamheten. 

Bra beredskap och rutiner 
skapar gynnsammare förut-
sättningar för akuta hjälp-
insatser. Utbildningen bör 
omfatta L-ABC, och  gärna 
kompletteras med hjärt-lung-
räddning. Utbildningen behö-
ver också hållas aktuell med 
återkommande praktiska 
övningar. Hur ofta bestäms  
av riskbedömningen. 

(L=livsfarligt läge  
A=andning,  
B=blödning 
C=cirkulationssvikt  
HLR= hjärt-lungräddning)
Läs mer i Arbetsmiljöverkets 
regler AFS 1999:7 om första 
hjälpen och krisstöd. 

Läs mer om Arbetsmiljö, 
säkerhet och hälsa på TMF:s 
webbplats: tmf.se/arbets-
givarstod/arbetsmiljo/

Fråga oss!
Du ställer frågorna. Vi svarar.  

Mejla dina frågor till tomf@tmf.se.

RICKARD LINDBERG 
RÅDGIVARE ARBETS-
MILJÖ, SÄKERHET  
& HÄLSA PÅ TMF

TMF var aktiva med flera  seminarier 
under Trä & Teknik-mässan i Göte-
borg, den 28–31 augusti.  Årets 
 upplaga fick också en kunglig prägel 
med besök av Hans Majestät Kon-
ungen, Carl XVI Gustav.

Carl XVI Gustav hade  på eget initiativ 
hade kontaktat mässan om intresse av att 
komma, vilket landade i officiellt invig-
ningstal, rundvandring på mässan samt 
möten med flera utställare, däribland 
TMF:s vd David Johnsson, Hjältevads-
hus vd Pontus Eklind, Helene Lidelöw, 
konstruktionschef på LIndbäcks Bygg 
samt representanter kopplade till Interior 
 Cluster Sweden.

Förutom egen monter och flera 
branschgruppsmöten under veckan, var 
TMF involverade i tre seminarier med 
en spännvidd från digital strategi och hur 
man som möbelproducent möter morgon-
dagens kunders behov till hållbar möbel-
design och satsning på småhusbyggande. 
Trä & Teknik egna seminarieprogram 
fokuserade på tre områden på tre scener: 

Bygga i trä, Framtiden i trä samt Effektiv 
träproduktion.

Trä & Teknik är Nordens ledande  mässa 
för den träbearbetande industrin. Trä 
& Teknik anordnas vartannat år och 
Trä som material var den gemensamma 
nämnaren för Trä & Teknik 2018.

Kunglig prägel på Trä & Teknik

Vilka behöver gå 
första hjälpen och 
hjärt-lungräddning?
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Tel: 0471 466 00   |   info@eventus.se  |  www.eventus.se

Toppmodeller
för extra höga 
kapslingskrav!

Eventus har lång erfarenhet av att konstruera och 
tillverka några av marknadens mest robusta och täta 
kapslingar för digital utrustning. Våra dator-, monitor- 
och skrivarkapslingar används i krävande miljöer  
inom industri, offentlig miljö och miljöer med höga 
renhetskrav. 

Eventus modellprogram erbjuder en unik mix av  
hög datortillgänglighet, funktion och säkerhet. 
Alla kapslingar kan anpassas med önskade färgval, 
material och komponenter – alltid med inbyggd 
småländsk totalekonomi.

SeFlex vägg-/
bordskapsling

Eventus skrivarkapslingar Eventus datorkapslingar

Eventus monitorskåp



Profilen

MAGNUS 
GNISTERHED

GÖR: Ledarskaps-
utvecklare och  
 tillsammans med 
kollegan Kim  Karhu 
utgivare av  podden 
Ledarskap med 
Magnus och Kim 
(magnusochkim.se).

BOR: Jönköping.

Morgondagens chef 
finns i nya kanaler

illsammans med Kim Karhu 
gör Magnus Gnisterhed podden 
 Ledarskap med Magnus och Kim, 
en av de första svenska poddarna i 
ämnet och – efter kring 130 avsnitt 

sedan starten 2015 – en av de allra största. De 
 jobbar bägge med egna företag inom ledarskap och 
 företagsutveckling och lärde känna varandra när 
Magnus började arbeta med det ledarskapsutveck-

lingsmaterial som Kim är upphovsman till.
– Jag kände att våra samtal var så 
pass intressanta att de skulle kunna 

 sändas som podd, säger Magnus.

Utifrån sin horisont spår 
 Magnus att generationsskiftet på 
arbetsmarknaden kommer att 
sätta allt större avtryck på ledar-
skap. Han tror att framtidens 

 personal är mer öppen för att ha 
närhet och dialog med sin arbets-

givare och sina kollegor och att det 
skapar goda förutsättningar 

för den chef som kan få 
sina medarbetare att 

känna sig delaktiga. 
Där har det visat 
sig att poddandet 
var nyttigt.

 – Företag kan 
använda podd 
eller andra kom-
munikationska-
naler för att skapa 
tydlighet och 
 dialog om sina 
mål. Genom vårt 
eget poddande 
har jag och Kim 
upptäckt att vi har 

Enligt Magnus Gnisterhed är nyckelorden för framtidens arbetsliv kompetens, 
självbestämmande och samhörighet. Som framgångsrik ledarskapspoddare –  
60 000 nedladdningar per avsnitt – har han också sett hur modern informations-
teknologi kan bli ett redskap för morgondagens chefer.  
TEXT PEDER EDVINSSON  FOTO JOEL DITTMER

T
ett försprång när vi träffar nya företag, vi behöver 
inte presentera oss på samma sätt som tidigare utan 
kan snabbare gå in på vårt budskap. Det där kan 
chefer använda sig av också – har man en pågående 
dialog känner medarbetarna till vem man är, vad 
man står för och vilka värden som styr företaget.

Ett bra ledarskap är en viktig faktor för att 
 tillsammans nå ett önskat resultat, och  Magnus 
 Gnisterhed pratar om rollen som en funktion 
 snarare än en position. Förutom att vissa trender 
kommer med jämna mellanrum är han övertygad 
om att de grundläggande metoderna för att vara en 
framgångsrik ledare har varit, och kommer att vara, 
desamma genom alla tider.

– Vi människor är väldigt lika varandra både 
 historiskt sett och mellan individer, ledarskap 
har alltid handlat om att vara tydlig och att få 
människor att arbeta åt samma håll. Har man det 
 grundläggande på plats kan man experimentera.

Han sammanfattar grundbehoven i tre ord: 
 kompetens, självbestämmande och samhörighet:

– För en medarbetare är det viktigt att få 
 bekräftelse på att den kompetens man har är till 
nytta för bolaget, och att det finns en möjlighet att 
utveckla sin kompetens i det dagliga arbetet. Vid 
en snabb blick kan man tro att det inte finns mer 
utrymme för självbestämmande, men vid en lite 
 djupare analys finns det ofta saker som för den 
enskilda personen kan upplevas som en väldig stor 
skillnad. Samhörighet handlar bland annat om att 
medarbetare vill kunna identifiera sig med det bola-
get står för, kunna stå för varumärket utåt och känna 
samhörighet med dem man arbetar med. Säkert har 
dessa områden varit viktiga även tidigare men fram-
över tror jag att den här typen av faktorer kommer 
att driva företags utveckling och lönsamhet framåt i 
större utsträckning. Därför kan det vara viktig  
för ledare att fånga dessa områden i den strategiska 
planeringen.  
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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
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