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Det sker just nu flera parallella större samhällsförvandlingar, vilka skapar ett omvandlingstryck som driver på företag till förändring för att vara fortsatt konkurrenskraftiga. I denna
rapport beskriver vi ett antal makrotrender som påverkar samhällets olika aktörer de
kommande 5–10 åren. Effekterna från identifierade makrotrender beskriver vi som skiften,
en sammanhängande samhällsförändring. Med utgångspunkt i dessa större skiften
försöker vi här identifiera hur TMF och dess medlemmar påverkas.

SAMMANFATTNING

Sammanfattning

Redan idag arbetar TMF med flera projekt vars syfte är att bidra till att skapa bra förutsättningar för medlemmarna att bemöta detta omvandlingstryck. Syftet med TMF 2026 är
att arbeta fram och prioritera ett antal strategier för att möta de kommande fem årens
förändringsbehov.
Arbetet har utmynnat i tre förslag på fokusområden och sex förslag på strategier, som långsiktigt ska leda arbetet med att bemöta de olika utmaningar som både medlemsföretagen
och TMF som organisation står inför. De tre fokusområdena med sina sex strategiska
förslag är:

1.
2.

Fokusområde 1:

Påverka förutsättningar för företagen på politisk nivå
Strategi 1a.
Öka påverkansarbetet inom EU och på regional/ kommunal nivå.
Strategi 1b.
Öka kommunikativ närvaro på regional och kommunal nivå.

Fokusområde 2:

Påverka förutsättningar för medlemsföretagen att
hantera utvecklingssprånget
Strategi 2a.
Öka närvaron i och förmedla information om aktuell FoU för ökad
innovations- och konkurrenskraft.
Strategi 2b.
Stöd att ställa om och ses som en förebild för hållbarhet.

3.

Fokusområde 3:

Utveckla TMF som organisation
Strategi 3a.
Utreda om branschglidning påverkar inträde för medlemsskap.
Strategi 3b.
Utveckla interna organisationen efter fokusområde 1 och 2.
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VAD ÄR TMF 2026?

Vad är TMF 2026?
Om projekt, metod och källor
Trä- och Möbelföretagen (TMF) behöver ständigt revidera och utvärdera sitt arbete för att förutse och
hantera omvärldens förändringar. Mot den bakgrunden önskar TMF genomföra ett framtidsarbete, TMF
2026, som ska generera en strategisk riktning och färdväg för att möta medlemmars behov år 2026.
Arbetet planerades innan Coronapandemin fick fäste och påbörjades vid pandemins startpunkt. Det
var då okänt hur pandemin skulle utvecklas och påverka omvärlden. Därefter fick arbetet pausas och
återupptogs våren/försommaren 2021.
Analysarbetet har bestått i att identifiera omvärldstrender som påverkar TMFs medlemsföretag och
TMFs organisation. Trender kommer från desktopstudier, djupintervjuer, studier och användande av
scenarier i workshops. Under våren 2021 uppdaterades materialet.
Underlaget kommer från:
arbete som har bedrivits via olika grupper av tjänstemän inom TMF.
djupintervjuer med medlemsföretag, tjänstemän samt insikter hämtade från ett genomfört runda
bordssamtal under hösten 2020.
desktop med fokus på EU, Riksdag och Regerings hemsidor.
Rapporter, som alla varit relevanta för arbetet:
En utmanad modell – svensk arbetsmarknad i en ny värld (Ratio)
Den svenska modellen i en oviss tid (Lunds Universitet)
MSB – Scenarier som förstärkning till befintlig analys och planering under coronapandemin
(MSB juni/juli 2020)
WHO2020. Climate change.
Stockholm Resilience Center 2015. Planetary Boundaries – an update
Det är två övergripande frågor som vägleder processen:
Hur påverkar omvärlden medlemsföretagens utveckling?
På vilket sätt ska trä- och möbelföretagen arbeta för att möta medlemsbehov och arbeta i framkant
för branschens utveckling?

RAPPORTSTRUKTUR

Rapportstruktur
Rapportens inleds med bakgrund, syfte, metod
och huvudsakliga källor. Därefter beskriver
kapitel 3-4 trender och analysens slutsatser.
Kapitel 3 identifierar maktrotrender och hur
dessa formar större skiften i samhället.
Kapitel 4 beskriver föreslagen riktning de
kommande fem åren.

Foto: Vedum

Bilagorna fungerar som en fördjupning till
kapitel 3-4 och kan ses som ett uppslagsverk av
dokumenterat material från processen.
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FEM MAKROTRENDER

Fem makrotrender och deras
samverkan bidrar till fyra skiften
Världen ändras hela tiden. Det kan vara förändringar av människors värderingar,
befolkningens sammansättning, bostads- och arbetsmönster, teknik- och materialutveckling, globalisering med fokus på politik och handel samt klimatpåverkan.
Makrotrender är globala påverkanskrafter som påverkar direkt eller indirekt över
ett längre tidsperspektiv. Emellanåt inträffar oförutsedda händelser som får stor
påverkan på samhällsutvecklingen och industrin. Som näraliggande exempel
kommer Coronapandemin sannolikt att medföra stora förändringar på kort och
lång sikt.
I detta avsnitt beskrivs de fem makrotrendernas påverkan på TMFs branscher.
När makrotrender sammanfaller skapas ett större förändringstryck som vi har valt
att kalla skiften. Dessa skiften sammanfattar vad som utmanar dels TMF, dels
medlemsföretagen.
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MAKROTREND: GLOBALISERING
Med globalisering menas här (något förenklat) den förändringsprocess där världens
länder och samhällen kopplas samman i ett kulturellt, politiskt och ekonomisk ömsesidigt
beroendeförhållande. Globaliseringen har skapat både välstånd, utbredd medelklass,
säkrat matförsörjning till länder som inte själva klarar att fullt försörja sin befolkning. Fri handel mellan
länder har ökat välståndet liksom ökat fred och sämja mellan länder, fram till nu. Kommer den utvecklingen att fortsätta?
Sedan den industriella revolutionen är drivkrafterna för globalisering främst teknikutveckling och
innovation, vilka i sin tur stödjs av frihandelsavtal och politiska överenskommelser. Tre makrotrender
relaterar till globaliseringen; digitaliseringen och AI med bl a nätplattformar för utbyte av kunskap,
värderingar, tjänster och handel utmanar nationsgränser liksom globala etablerade värdekedjor inom
olika branscher. Innebär det risker med omställning där vi får förlorade arbetstillfällen och ökade
inkomstskillnader? Det är risker som kan skapa spänningar i samhället. Men det finns positiva effekter
som exempelvis större oberoende av storstad samt möjlighet för små företag att nå större marknader.
Globalisering och dess effekt på klimatförändingar är det tredje exemplet. Den livstil och välfärd
globalisering har medfört har påverkat vår livsmiljö negativt och bidrar till klimatförändringar.
Under Coronapandemin har det förekommit resonemang om att pandemins konsekvenser skulle kunna
medföra en antiglobalisering med protektionism, ökade politiska spänningar och en avdemokratisering
i flera länder. Om så, innebär det ett dramatiskt spårbyte i den hittillsvarande globaliseringstrenden? I
workshopgrupperna ansåg majoriteten att globaliseringens drivkrafter med samverkan mellan länder
verkar bestå även om förutsättningarna har förändrats till viss del med tiden.

Hur påverkar globaliseringen TMF och deras medlemsföretag?
Globala marknadsplattformar ökar konkurrensen mellan företag, samtidigt som det ger möjlighet
att gå förbi tidigare barriärer för att etablera företag på en internationell marknad. Att privatpersoner
och företag med enkla klick kan handla varor från hela världen skulle ha varit otänkbart för bara
25 år sedan.
Globala arbetsplattformar kan öka utbudet av egenanställda experter. Likt globalisering av varor
kommer vi i framtiden se en ökad globalisering av tjänster. Tjänstehandeln med utbyte av tankar och
idéer har vi egentligen bara gläntat på dörren till.
Värderingsmässigt knyts världen samman alltmer genom gemensamma mediaflöden som face
book, youtube m m.
EU stärker sin påverkan på medlemsländerna och det finns risk att man blandar sig i och
påverkar den svenska modellen. Parallell trend är försvagning av EU med länder som lämnar.
Det sker en makroekonomisk förskjutning mot Asien (och även inom Asien). Majoriteten i
workshop såg nödvändigheten att bevaka denna utveckling, men att den inte kommer påverka stort
under de kommande fem åren.
Politiska spänningen, fler krigsområden och ökat antal människor i migrationsströmmar. I
migrationsströmmar rör sig främst yngre människor i arbetsför ålder, vilket kommer påverka
den demografiska makrotrenden. För företagen inom TMF betyder det, vid bra integration och rätt
kompetens, ökad arbetskraft.
Möjlig utveckling som deltagare i workshop ansågs mer osannolik var:
Osannolikt: Det kommer ske en ”de-globalisering” som minskar exporten dramatiskt och
skapar en liten inhemsk marknad. Det finns även risker att EU-samarbetet sakta avvecklas, något
som påbörjats redan innan coronapandemin. Under pandemin sågs exempelvis stängda gränser
och växande brist på solidaritet med olika skyddsutrustningar.
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MAKROTREND: TEKNIKUTVECKLING

Utvecklingen framåt pekar mot allt fler innovationer och etableringar av artificiell intelligens (AI), sakernas internet (IoT), självkörande fordon, robotik, teknik kring energilagring, additiv tillverkning, bioteknik,
materialvetenskap och nanoteknik. Dessa kommer tillsammans fortsätta påverka samhällsutvecklingen.
De förändringar vi ser inom informationsteknik, robotik och materialutveckling effektiviserar redan i dag
produktionsprocesser. Under såväl workshops som intervjuer var den gemensamma insikten att denna
utveckling förväntas ge ett avsevärt större genomslag till 2026. Additiv tillverkning kommer sannolikt vara
en av de mer framträdande teknikförändringarna för industrin. Den kommer kostnadseffektivisera prototypfas, introducera fler specialprodukter och tillsammans med materialutveckling få betydelse för den
cirkulära ekonomin. Inom hållbarhetsutveckling kommer vi genom ny digital teknik även se minskat spill
i produktionen. Ofta är det inte någon enskild teknik som revolutionerar utan kombinationen av flera tekniker. Cirkulär ekonomi, som har varit svårt att uppnå för företag och samhället, kan nu realiseras genom
materialutveckling kombinerat med exempelvis additiv teknik och spårbar data om produkterna.

FEM MAKROTRENDER

Teknikutvecklingen är en central drivkraft för nya innovationer, produkter och lösningar.
Det leder till ökad produktivitet och ekonomisk tillväxt. Teknikutvecklingen förändrar även
vårt sätt att leva.

Hur påverkar teknikutvecklingen TMF och medlemsföretagen?

Foto: Vedum

Teknikutvecklingen ökar graden av robotik och automatisering, vilket i sin tur kommer skapa
nya arbetsuppgifter och tjänster. Behovet av lågutbildad arbetskraft kommer minska. Det ställer
krav på samhällets utbildning och vidareutbildning av personer. Tillsammans med demografiska
förändringar med fler äldre på arbetsmarknaden kommer det att ställas ökade krav på kompetensutveckling både på individuell, företags- och samhällsnivå. TMF:s medlemsföretag kommer att
behöva kompetensutveckla medarbetare och TMF behöver aktivt påverka för att uppnå ett adekvat
kompetensutbud för medlemsföretagen.
Digital teknik har inneburit att fler produkter och tjänster blir omedelbart tillgängliga, lättare att
använda och bättre anpassade till den situation människor befinner sig i. En trolig ökad efterfrågan
på flexibla produkter kommer medföra att företagen behöver utveckla sina produkter och tjänster och
kunna skräddarsy situationsanpassade lösningar.
Data och analys ger information om såväl tillverkning, material och underhållsbehov, vilket möjliggör
nya marknader inom återvinning och underhåll av produkter. Hållbarhetsomställning och
teknikutveckling kommer gå hand i hand under de närmaste åren.
Båda ovanstående punkterna kommer troligen påverka medlemsföretag att hitta nya sätt att
organisera sig för att kunna möta nya förutsättningar. Det leder till att befintliga värdekedjor förändras.
Behovet av internationella standarder kommer öka med nya tekniker och material. Det kan också
påverka företag negativt och TMF kommer behöva bevaka denna utveckling.
Teknikutvecklingen driver även på inom transportområdet. Vi kommer sannolikt se ett bredare
utbud av transportslag som kommer vara snabbare och billigare.
Utmaning för mindre företag att kostnaderna för investeringar i ny teknik är höga.
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MAKROTREND: HÅLLBAR UTVECKLING
Hållbarhet fortsätter att vara politisk och medialt i fokus. Även företag och människor reflekterar kring hållbarhet ur såväl klimat som social och ekonomisk synvinkel. I detta arbete har berörts:
klimatrisker och deras konsekvenser för produktionen.
social hållbarhet som medel mot utanförskap och arbetslöshet i omställningens spår
att en klimatomställning behöver vara ekonomiskt hållbar, exempelvis produktionseffektiv, för att
kunna förverkliga ekonomisk och social hållbarhet.
Dagens debatt om huruvida klimatriskerna är reella eller ej är infekterad och polariserad. I detta arbete
har vi som utgångspunkt att klimatriskerna är reella och att människan påtagligt påverkar klimatet. Med
stöd från studier av Stockholm Resilience Center diskuterades dels hur industrin, som en påverkande
faktor, påverkar ekosystem och livsmiljöer. Omfattande användning av kemikalier, spill i produktion,
transporter eller tillverkning i länder med lägre miljökrav kan vara några exempel. Samtidigt konstaterades i såväl intervjuer som i workshop att svensk industri ligger långt framme i sitt miljöarbete och
fortsätter utvecklas.
Politisk vilja kombinerat med värderingar i samhället kommer fortsatt driva på för en klimatomställning.
Röster för en cirkulär omställning tilltar i styrka, men utmaningarna är många. Idag är cirkuläritet ofta
kostsamt och det svårt att säkerställa kvalitet på exempelvis återbrukat material. För att klara cirkulär
ekonomi behövs en industrialisering av återbruk och återvinning. Att öka kvalitetskraven för att en
produkt ska hålla är också ett led i cirkulär ekonomi. Utöver lång hållbarhet i design och material så
kommer produkten i någon framtida generation cirkuleras till något annat. En ytterligare utmaning är att
material cirkuleras till olika branscher och inte alltid inom en bransch. Vi kommer se en fortsatt innovationsutveckling inom hållbarhetsområdet liksom en politisk påverkan mot hållbar omställning. Agenda
2030 är fortsatt i fokus.

Hur påverkar hållbar utveckling TMF och dess medlemsföretag?

Foto: Elitfönster

Ökade krav från politik och offentlig sektor om hållbara produkter och cirkulära material.
Produkters komponenter ska förses med deklaration om vad de innehåller och hur de ska återvinnas.
Nya krav på standarder och standardiseringsarbetet.
Nya tjänster som gör det lättare att reparera produkter och återvinna material till nya produkter.
Omställning till mer cirkulära affärsmodeller, innebärande tjänstefiering, att hitta
kostnadseffektivitet i återvinning och troligen nya material i produkter.
Digitala system är en förutsättning för att kunna spåra och få kunskap om hela värdekedjan.
Trä har fått ett stort symbolvärde. Trä är i fokus och har fått ett symbolvärde som en oändlig resurs
(rätt hanterat) med stor potential att ha långt liv inom en cirkulär modell (Teknikutveckling).

8

FEM MAKROTRENDER

De demografiska utmaningarna i
Sverige och många andra länder i
västvärlden är att vi blir äldre och
kommer behöva arbeta längre upp i åldrarna.
Andelen i yrkesverksamma åldrar sjunker. SCB
beräknar att andelen av befolkningen som
är mellan 20 och 64 år minskar från 58 till 52
procent. TMF behöver driva på för att möjliggöra kompetensutveckling så att äldre både
fysiskt klarar av ett arbete och är attraktiva på
en arbetsmarknad. Invandring kan motverka ökningen av försörjningskvoten. Här är det viktigt
med en bra integration och snabb etablering på
arbetsmarknaden.

Foto: Kvänum

MAKROTREND: DEMOGRAFISKA FÖRÄNDRINGAR

Trygghet är inte längre anställningstid utan
människors ständiga kompetensutveckling. Rätt
kompetens är viktigt för företagens konkurrenskraft. Utbildningsbehov och kompetensutveckling inom företagen är en nyckelfaktor för både
tillväxt och ett socialt hållbart samhälle.

Hur påverkar demografiska förändring TMF och dess medlemsföretag?
Demografiska förändringar tillsammans med förändringar inom makrotrenderna globalisering, digitalisering, robotisering och hållbar omställning kommer påverka framtidens arbete på 5–10 års sikt.
Främst påverkar att kompetensbehovet inom industrin förändras och kräver återkommande utbildning.
Svårigheten, som poängterades i workshop, upplevs vara att hitta utbildad eller erfaren personal, vilket
hindrar företagens vidare utveckling.

MAKROTREND: VÄRDERINGSFÖRSKJUTNING
Digital transformation går hand i hand med hållbarhetsomställning och påverkar värderingar med ett ökat fokus på samhällsnytta. Utvecklingen ser ut att gå mot fler anställda
och företagsledningar som vill bidra till ett hållbart samhälle. I det hållbara samhället är
en ekonomiskt hållbar affär lika viktig som de sociala och ekologiska hållbarhetsfaktorerna. En viktig
drivkraft, utöver dess hållbarhetseffekt, är att uppnå långsiktig konkurrenskraft och kostnadsreduktion.
Cirkulär omställning har en central plats de kommande fem åren och kommer påverka i grunden företagens och samhällets värderingar. En bedömning är att takten mot cirkulär omställning ökar.
Egenanställning som arbetsform växer i flera branscher. Sannolikt kommer det inte att beröra TMF:s medlemsföretag de kommande fem åren. Här råder en tveksamhet bland både intervjuade och i workshops.
Ovanstående sker samtidigt med strömningar som aggressiv polarisering i debatt och i internationell
politik, en tudelad urban karta med möjliga nya arbets- och boendemönster. Det finns också en värderingsförändring där facklig anslutning inte är lika självklar, vilket riskerar att hota en den långa period
av stabilitet i näringslivet som följt av den svenska modellen.
Värderingsförskjutning kommer av att flera makrotrender kombineras i ett samlat skifte. Exempel på
värderingsförskjutning är att andra aktörer från helt andra sektorer tar över en bransch. Vi ser hur
digitala företag och distributionsföretag tar över den tidigare fysiska handeln. Nätverksplattformar med
egensantställda kan förändra bilden av anställning och skapa värdeförskjutning som sträcker sig så
långt som ett hot mot svenska modellen. Vi ser även hur möbeldesigner och arkitekter hoppar över tidigare led och konkurrerar mot befintliga möbel- och byggbranscher. Andra exempel är elföretag som
börjar bygga bilar eller fastighetsägare som blir elproducenter till fler än sina egna byggnader. För att
nämna några exempel.
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SKIFTE: FRÅN BRANSCH TILL VÄRDESYSTEM
Globalisering tillsammans med en omfattande digital transformation på flera områden i vårt samhälle innebär en förskjutning mot bland annat digitala marknadsplatser och kommunikationsmönster samt förändrar
logistikflöden. Detta ändrar marknadsplatser, tillverkningsmetoder, värdekedjor(1) och utbud av kompetens.
Cirkulära affärsmodeller kommer sannolikt innebära ökad tjänstefiering kring produkterna. Produkterna
hamnar även i ett nytt värdesystem som medför att företag har svårt att definiera vilken bransch man tillhör
eller om man sysslar med produkter eller tjänster. I ett värdesystem är det förmågan att bygga fungerande
erbjudanden där produktion, produkt, tjänst, finansiering, återbruk/återvinning är integrerade. Nya företag
och nya tjänster för befintliga företag kommer växa fram och omdefiniera branschgränser.
Till sist bidrar globaliseringen till att länder specialiseras inom värdekedjor , vilket också fragmenterar värdekedjan geografiskt. Svenskt värdeskapande i globala värdekedjor har i allt högre grad specialiserats till
stegen före och efter tillverkning. Dessa steg är kopplade till inslag av tjänster och tillika hög efterfrågan på
kvalificerad arbetskraft. En konsekvens av detta kan vara att i stället för att diskutera konkurrenskraft i termer
av branscher är det förädlingsvärden som bör stå i fokus. En möjlig mottrend är att regionala och nationella
värdekedjor prioriteras allt högre eftersom företagen vill undvika risk för ökade importkostnader. Detta ökar
möjligheterna för svenska företag att leverera hållbart producerade produkter till den svenska marknaden.

Påverkan
Att branschtillhörighet utmanas och därmed kriterierna för vilka som kan vara medlemmar i TMF.
Förskjutning mot mer kunskapsintensiv verksamhet, tjänster och en större relativ efterfrågan på
kvalificerad arbetskraft påverkar arbetsgivarrollen.
Kompetensförsörjning, kompetensutveckling och kompetensomställning kommer sannolikt bli
viktigare de kommande fem åren då företagen behöver öka sin förändringstakt. Utöver frågan att
hitta rätt kompetens i ett föränderligt företagslandskap så kommer också företagen att kunna finna
vissa kompetenser och arbetskraft via förmedlingar på olika digitala plattformar.
Kundanpassning i värdekedjor och en kundanpassning i produktion med ökad grad av additiv
tillverkning och på sikt ökad grad av AI inblandning.
Sänkta inträdesbarriärer kan skapa helt nya företag. Den nämnda digitala omställningen med snabb
och effektiv global kommunikation och samarbetspotential säljer produkter och tjänster i ett nytt
värdekoncept. Nya aktörer med styrka i nätplattformar kan snabbt etablera sig med nya konkurrensvillkor. Det sker en branschglidning som kan utmana en traditionellt industriproducerande aktör.

SKIFTE: FRÅN LINJÄR TILL CIRKULÄR

2.

Klimatomställningen dominerar fortfarande hållbarhetsfrågan även om den också innefattar säkrad
ekonomisk välfärd och tillväxt samt värnar om social hållbarhet. Inom klimatomställningen finns en
tydlig riktning mot en cirkulär tankemodell som i grunden kan komma att förändra vårt sätt att tänka.
Skiftet består i att gå från linjär modell som varit och fortfarande är en framgångsrik modell. I sin förenklade form innebär den att resurser förädlas i en produktion och därefter konsumeras av kunder som
värdesätter och ersätter företaget för produkten. Modellen har under lång tid fått kritik, framför allt från
akademin och miljörörelsen. Värdekedjan behöver i stället bli cirkulär för att hushålla med resurser och
samtidigt skapa hållbar välfärd. Cirkulär ekonomi i produktion, återbruk och återvinning har stora utmaningar i att det är kostsamt och sker idag småskaligt. Omställningen till cirkulär ekonomi behöver en
industrialiserad process för återbruk och återvinning samt diskussioner om hållbar kvalitet över längre
tid. En produkt som har hög kvalitet kommer även den för någon framtida generation behöva cirkulera
till ny skepnad. Hur cirkulär ekonomi också kan bli just ekonomiskt hållbar är fortfarande i tidigt skede i
sin utvecklingen. Med det sagt har frågan ett politiskt fokus och behöver hanteras.

Påverkan
Ökade krav från politik och offentlig sektor om hållbara produkter och sannolikt mot cirkulära material.
Produkters komponenter ska förses med deklaration av vad de innehåller och hur de ska återvinnas.
Materialinnovationer och nya produktionssätt.
Nya krav på standarder.
Nya tjänster som gör det lättare att reparera produkter och återvinna material till nya produkter.
Omställning till mer cirkulära affärsmodeller, vilket innebär tjänstefiering, hitta kostnadseffektivitet
i återvinning och troligen nya material i produkter.
Nya företag och möjlig branschglidning.
Socialt ansvarstagande: ställer krav på acceptabla arbetsvillkor och god arbetsmiljö i hela
leverantörskedjan.

(1) En värdekedja avser alla steg i en produktionskedja. Detta innefattar produktion, sammansättning, support¬ och tilläggstjänster. Den innefattar även aktiviteter före produktion, till exempel FoU och design, samt efter produktion, som till exempel service, underhåll och distribution.
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Dagens hållbarhetstrend skapar ett samlat engagemang för omställning som kan ses i företags marknadsföring, mediernas berättelser och politikers retorik. Offentlig sektor driver på för upphandling som
tar fasta på hållbarhet samt cirkulära modeller för klimatsidan. Politiker driver på för en hållbar omställning samtidigt som det är viktigt att bidra till att näringsliv och industri ökar sin internationella konkurrenskraft. Media bevakar. Tittar vi in i ett urval medlemmars hemsidor och i deras marknadsföring ser vi
redan många resonemang kring vilken nytta de tillför samhället. Precis som medlemmar försöker visa
på samhällsnytta i sina produkter behöver TMF visa på branschens samhällsnytta.

Påverkan

FEM MAKROTRENDER

3.

SKIFTE: FRÅN EGENNYTTA TILL SAMHÄLLSNYTTA

På global nivå vill samhällen bygga och möblera i trä. Vi ser stora offentliga byggnader som
kulturhus och arenor uppföras i trä liksom flerfamiljshus och villor. Här finns stora kommunikationsoch påverkansmöjligheter som TMF kan använda. Använd denna samhällsnytta för att påvisa
företagens förädlingsvärde och få politiker att se branschen som en viktig spelare i samhällets
omställningsarbete.
Försvagad attraktivitet i att tillhöra en specifik bransch. Mer fokus på helhet och samhälle.

4.

SKIFTE: FRÅN SVENSK MODELL TILL (?), JA VAD?

Samtliga skiften ovan utmanar i någon form den svenska modellen. Den svenska modellen har många
fördelar och har fungerat väl. Nu utmanas den. Nils Karlsson och Lotta Stern, Ratio har sammanfattat
sju utmaningar som driver på att modellen behöver utvecklas. Nils Karlsson adderade ytterligare en
nummer 8 under rundabordssamtalet. För fördjupning hänvisas till skriften ”Framtidens arbetsmarknad
och den svenska modellens utmaningar” (Ratio).
1. Förändrat värdeskapande och Branschglidning
2. Försvagad attraktivitet och fallande medlemstal
3. Konflikters kostnader och konsekvenser
4. Centralisering, kostnadskontroll och utvecklingskraft
5. Kompetensbrist inom alla sektorer
6. Ett nytt osynligt kontrakt?
7. Ökad politisk inblandning – nationellt och från EU-rätten och generell statlig inblandning.
8. Insider/outsider. Modellen bygger på parternas regleringar och ingen tänker på dem utanför.

Påverkan TMF
Vikande medlemstal hos fackliga organisationer skapar obalans vid förhandling.
Branschglidning skapar otydlighet i hemhörighet, då branscher överlappar varandra i ett och
samma företag.
Kompetensbrist är ett kritiskt problem för industrins fortsatta konkurrenskraft.
Osynliga kontrakt är en möjlighet för företag och samtidigt behöver dessa vara sunda. Detta är en
gråzon av egenanställda.
EU och svenska statens inblandning i modellen är ett stort hot mot modellen.
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FÖRSLAG TILL FÄRDPLAN

Förslag till färdplan:
3 fokusområden och
6 strategier till 2026
Det är stora och omvälvande förändringar som både medlemsföretagen och TMF står inför kommande
fem år. Till de större utmaningarna hör:
• Att politiskt tryck kommer påverka medlemsföretagen mot en cirkulär ekonomi och förändring
i affärsmodell.
• Att svensk trä- och möbelindustri ska vara globalt konkurrenskraftig i värdekedjornas högre led.
Automation kompletterar och utökar vissa manuella arbetsuppgifter och rationaliserar bort andra.
Digitaliseringen skapar behov av ny kompetens. Additiv tillverkning och nya material kommer troligen
krävas för att möta kundernas förväntningar på flexibilitet. Utmaning ifråga om både kunskap,
resurser och standarder. Kompetensbrist är ett problem för industrin om den ska vara fortsatt
konkurrenskraftig.
• Värdekedjan utmanas av de olika makrotrenderna, vilket bidrar till att branschgränser utmanas och
nya företag och tjänster kommer in i värdekedjan. Branschglidning skapar otydlighet i hemhörighet,
då branscher överlappar varandra i ett och samma företag.
• Behov av kontinuerlig kompetensutveckling och att samhället möter det växande kompetensbehov
branschen har.
• EU och statlig inblandning är möjligen det största hotet i närtid mot den svenska partmodellen,
som står fri från inblandning av dessa. Det kan leda till stora förändringar i arbetsgivarsidans roll
och arbete.
• Vikande medlemstal hos fackliga organisationer skapar obalans vid förhandling.
För att möta dessa finns det förslag på tre fokusområden och sex strategier.
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FÖRSLAG TILL FÄRDPLAN

FOKUSOMRÅDE 1:
PÅVERKA FÖRUTSÄTTNINGAR
FÖR FÖRETAGEN PÅ POLITISK NIVÅ

När förändringar accelererar sker det ofta genom politiska påtryckningar,
nya regler och nya standarder. TMF bör öka sin politiska påverkan och
möjliggöra bästa förutsättningar för företagen att utvecklas och vara konkurrenskraftiga i en föränderlig värld. Två strategier för att möta det är:

Strategi 1a. Öka påverkansarbetet inom EU
och på regional/ kommunal nivå.
Här handlar det om påverkan i syfte att undanröja hinder för företagens
möjligheter att utvecklas till sin fulla potential. Målgruppen är politiker och
myndigheter, men också media. I skrivande stund utvecklas en påverkansplan inom TMF.
Exempel på påverkansarbeten är:
• Bevaka och påverka så att utveckling mot cirkulär ekonomi anpassas
efterbranschens möjligheter att möta dess krav. Det kan exempelvis
vara upphandlingsmodeller inom offentlig sektor eller träbyggande.
• Påverkan i syfte att främja både ökat och hållbart träbyggande.
Byggandet sker främst på kommunal och regional nivå. Här ökar TMF
sin påverkan för att främja ökat hållbart träbyggande och bra
upphandlingsmodeller.
• Påverka och bemöta, tillsammans med andra förbund, utmaningar för
svensk modell på EU nivå.
• Påverka förutsättningar för konkurrenskraft på landsbygden, där många
medlemsföretag har sin verksamhet.
• Påverka och säkerställa förutsättning till kontinuerlig kompetensutveckling och kompetensförsörjning lokalt och nationellt.
• Påverka för att fördelarna med svenska modellen finns kvar.

Strategi 1b. Öka kommunikativ närvaro
på regional och kommunal nivå
För att öka påverkansgraden i politisk påverkan tillsammans med att ta
fasta på att trämaterialet är en hållbarhetstrend och symbol för cirkularitet.
Skapa en berättelse om det framtida samhälle alla vinner på att befinna
sig i och hur medlemsföretagen bidrar till att förädla samhället både med
hållbara produkter och bra arbetstillfällen. Det lokala är i fokus och just nu
tar allt fler kommuner fram en träbyggnadsstrategi. Men detta gäller inte
bara byggnationer utan även kommunala upphandlingar av exempelvis
möbler och dess underhåll.
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FÖRSLAG TILL FÄRDPLAN

FOKUSOMRÅDE 2:
PÅVERKA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR
MEDLEMSFÖRETAGEN ATT HANTERA
UTVECKLINGSSPRÅNGET
När förändringstakten accelererar är behovet stort av kunskap om nyheter
om teknik- och handelsutveckling, forskningsläget kring exempelvis nya
material och vad politiken gör. Två strategier för att möta det är:

Strategi 2a. Öka närvaron i och förmedla information om aktuell
FoU för ökad innovations- och konkurrenskraft
Exempel på det kan vara:
• säkra att medlemmarna i tidigt skede har kunskap och rätt
förutsättningar för utvecklingssprånget.
• öka närvaron inom FoU så den senaste forskningsinformationen kan
förmedlas ut till medlemmarna.

Strategi 2b. Stöd till medlemsföretagen att ställa om och kunna
ses som förebilder för hållbar ekonomi
Hållbar ekonomi och Agenda 2030 är fortsatt i fokus de nämrsta åren. Cirkulär ekonomi kommer och är i fokus för kommuner och offentlig sektor.
För att klara cirkulär ekonomi behövs en industrialisering av dagens mer
omogna processer av återbruk och återvinning samt digitalt bibliotek för
en produkts tillverkningsprocess och material. Följ regeringens arbete
med 100 punkter för cirkulär ekonomi.
Exempel på det kan vara:
• stärkt innovations- och näringslivsklimat genom information.
• att lyfta goda exempel
• ökat deltagande i nätverk
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Branschglidningen utmanar både värdekedjor och vem som hör hemma inom TMF. Även TMFs organisation utmanas av förändringstryck.

Strategi 3a. Utreda om branschglidning påverkar
inträde för medlemsskap

FÖRSLAG TILL FÄRDPLAN

FOKUSOMRÅDE 3:
UTVECKLA ORGANISATIONEN TMF

Branschglidning i värdekedjan, tjänstefiering och nya företag inom
cirkulära affärsmodeller utmanar såväl branschgränser som gränser för
medlemskap. Även basen för medlemsintäkter utmanas med tjänste
fiering och kompetensförskjutningar.
Exempel på aktivitet kan vara:
• utveckla medlemserbjudandet och därigenom öka medlemsnyttan.
• se över medlemsavgifter och innovera TMFs intäktsmodell.

Strategi 3b. Utveckla interna organisationen
efter fokusområde 1 och 2
Även TMFs organisation utmanas av förändringstryck och behöver
anpassas till företagens förändring. Det sker en digital utveckling i syfte
att möjliggöra att stor del av TMF arbete både kan effektiviseras och
öka service- och informationsgrad.
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Exempel på aktivitet är (se även Bilaga 5).
• Göra en utredning om förutsättningar finns för att öka påverkansoch kommunikationsarbetet.
• Se hur digital teknik kan effektivisera arbetet.
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