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Trä- och Möbelföretagen (TMF) är                  
bransch- och arbetsgivarorganisationen                   
för den träförädlande industrin och         
möbelindustrin i Sverige

Vi: 
- skapar bra förutsättningar för företag och anställda
- stärker branschens konkurrenskraft
- verkar för medlemsföretagens tillväxt

”Vi bygger och inreder Sverige”
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Ett litet land, men en 
stor möbelnation



• Södra Sverige är ”hjärtat av svensk möbelindustri”

• Tillgång till ”skog & vatten”

• Idag:
• Ca. 2300 företag, varav ca. 800 med anställda
• Produktionsvärde ca. 25 mdr SEK
• Sysselsätter ca. 13 000 personer

Industrin lokaliserad till södra Sverige



Från det lilla designföretaget till världsledande 
möbelkoncerner



Foto: Swedese

70% av Sveriges 
möbelproduktion går på export
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Blå Stations STING



• Sverige är Europas tredje största 
exportör av möbler för kontor 
och offentlig miljö i EU

Möbler för kontor och offentlig miljö är         
möbelsveriges motor
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Svensk möbel- och inredningsindustri är ledande på 
hållbarhet

Hållbarhetsbetyg, 
möbelproduktion
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Vilka styrkor & utmaningar finns?

Utmaningar:
• Möbelföretagen är små

• Begränsad investeringsförmåga

• Ökad press på lågt pris
• Skifte till cirkularitet

• Digitaliserad produktion

Styrkor:
• Framstående på hållbarhet

• Exportorienterade

• Högkvalitativa produkter
• Inkluderande tankesätt

• Lång tradition av hantverk och produktion



Hur arbetar TMF med kompetensförsörjning?

• TMF gör tillsammans med andra aktörer, valideringsmodeller och 
kompetensstandarder som kan ligga tillgrund för kompetensutveckling och för 
kravställning gentemot utbildare. 

• Vi  satsar på ungdomskommunikation som företagen även kan använda själva. 
Vi försöker påverka så att såväl gymnasial utbildning och vuxenutbildning finns 
tillgänglig. Det är viktigt att den motsvarar företagens behov. 

• Vi driver tillsammans med övriga industrin Teknikcollege, som ger en 
samverkansplattform och ett kvalitetssäkringssystem för gymnasial och 
vuxenutbildning. 

• TMF driver projektet ”Kompetenssäkrad Individ” som ger coachning, validering 
och kompetensutveckling för upp till 16 yrkesarbetare på företaget. 

• TMF driver påverkansarbete genom kontakter med myndigheter och politiker på 
såväl riksnivå som kommunal nivå

Presentatör
Presentationsanteckningar
Valideringsmodeller från industriteknik Bas till CNC-operatör och maskinsnickare underlättar dialog med skolor, rekrytering och kompetensutvecklingUngdomskommunikation Kvalitetsarbete genom TeknikcollegePåverkansarbete genom kontakter med myndigheter och politiker på såväl riksnivå som kommunal nivå



Hur arbetar TMF med kompetensförsörjning?



Ungdomskampanj



Hur kan företagen/branschen arbeta med 
kompetensförsörjning?

• Genom att engagera sig i Teknikcollege skapas möjlighet till dialog med såväl 
kollegor inom hela industrin som med lokala beslutsfattare kring 
kompetensbehov. 

• Inom Tc Skaraborg genomförs ett antal informationsaktiviteter gentemot unga. 
Studiebesök är viktigt för att visa att man finns och skapa intresse för ens 
företag. Genom att erbjuda praktik för olika utbildningar kan företag visa upp sig 
för de som redan valt och också få en påverkansmöjlighet (utöver Tc) vad gäller 
utbildningarnas innehåll. 

• Initiera eller delta i ledningsgrupper för yrkeshögskolan där Yh i Skövde gärna 
bistår med att förädla idéer. 

• En viktig aspekt är att vårda sitt varumärke som arbetsgivare. 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Som företag finns det mycket som är möjligt, vilket inte innebär att alla måste göra allt. TMF har givit ut en guide för studiebesök, prao och praktik, som finns på TMF.se. Det kan också vara värdefullt att bistå med föreläsningar eller expertkompetens gentemot skolor beroende på nivå. 



Framtiden i dina händer, Yrken.



Vad behöver företagen/branschen hjälp med?

• Säkerställ tillgång till yrkesutbildning för både unga och vuxna. 

• Bjud in företagen för att vara med och utforma utbildningar (inklusive 
urval för vuxna) utforma utbildningarna för att attrahera motiverade 
elever.

• Fördjupa analyserna kring verkligt kompetensbehov (många av våra 
medlemmar rekryterar snarare rätt kompetens än antal vilket gör att 
behovet vanligtvis underskattas)

Presentatör
Presentationsanteckningar
Som företag finns det mycket som är möjligt, vilket inte innebär att alla måste göra allt. TMF har givit ut en guide för studiebesök, prao och praktik, som finns på TMF.se. Det kan också vara värdefullt att bistå med föreläsningar eller expertkompetens gentemot skolor beroende på nivå. 



Tack!


	Svensk Möbel och Inredningsindustri      
	”Vi bygger och inreder Sverige”
	Ett litet land, men en stor möbelnation
	Industrin lokaliserad till södra Sverige
	Från det lilla designföretaget till världsledande möbelkoncerner
	70% av Sveriges möbelproduktion går på export
	Bildnummer 7
	Möbler för kontor och offentlig miljö är         möbelsveriges motor
	Svensk möbel- och inredningsindustri är ledande på hållbarhet
	Bildnummer 10
	Vilka styrkor & utmaningar finns?
	Hur arbetar TMF med kompetensförsörjning?
	Hur arbetar TMF med kompetensförsörjning?
	Ungdomskampanj
	Hur kan företagen/branschen arbeta med kompetensförsörjning?
	Framtiden i dina händer, Yrken.
	Vad behöver företagen/branschen hjälp med?
	Tack!

