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Vad du tjänar är förstås 

 beroende av vad du 

presterar, men här är en 

fingervisning om vad du 

tjänar som yrkes arbetande 

inom  trä- och möbelindustrin.

Nyutexaminerad: Cirka 23 400 kr/månad.

Efter fem års erfarenhet: Den som är 

duktig och visar framfötterna tjänar cirka 

27 700 kr/månad. Den som också tar på 

sig mer ansvar kan räkna med en högre 

lönenivå på sikt.

Vad tjänar man?

Vi bygger och inreder Sverige

Trä- och möbelindustri 
– vad är det?

Garanterat rätt kompetens!
Genom Träteknisk validering kan du som 

elev få ett kvitto på att du har de  kunskaper 

som krävs i trä- och möbel industrin. Vi har 

frågat en stor mängd  företag vad de värde-

sätter när de anställer, och sammanställt 

det så att du kan göra ett test som visar vad 

du lärt dig.  Kompetensbeviset du får efter 

 valideringen visar att du har vad som krävs 

för att jobba som maskinsnickare, hyvlare, 

CNC- operatör eller ytbehandlare.

Eksjöhus 
Götenehus
Älvsbyhus

Vedum
Tarkett
NorDan

Kabe

IKEA Industry
Kährs

Kinnarps
Swedese
Materia

Några exempel på  
företag i branschen:

Och vad gör man på jobbet? Läs mer på sidan intill!»

Är du intresserad av inredning? Eller att 
bygga och skapa? Ja, då kommer du att  
gilla trä- och möbelindustrin. 

Om du tittar dig omkring i ett hem  märker du att 

 nästan allt du ser  kommer från vår bransch: möbler, 

kök- och badinredningar, dörrar, fönster, trappor, trägolv 

och ofta huset självt. Vi bygger och inreder Sverige!

Det här är en bransch som är fantastisk på många sätt. Dels finns det 

många spännande yrken att välja på, dels finns det stora möjligheter till jobb. 

Någon ska formge våra möbler, en annan ska konstruera dem, en tredje tillverka dem. 

Dessutom behövs det folk som kan beräkna, marknadsföra och utveckla. Att välja   

trä- och möbelindustrin är både ett tryggt och roligt val. 
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Vad gör man på jobbet?

MaskinsnickareCNC-operatör

Produktutvecklare

Du jobbar nära träets 
 strukturer och till din  
hjälp har du manuella och 
datastyrda maskiner. Du 
formar, hyvlar och sågar 
fram det där lilla extra till 
 dörrar,  fönster,  möbler och 
mycket  annat. Ett hantverk  
med en doft av trä. 

Med hjälp av skicklig data-
styrning är det bara fantasin 
som sätter gränserna för vad 
du som CNC-operatör kan 
göra. Du är hjärnan bakom 
maskinerna och  tillsammans 
bildar ni ett framtidsteam 
som ansvarar för hela 
 produktionskedjan. 

När kundernas behov förändras ser du till att produkterna också utvecklas.  
Du  kommer på nya innovativa och smarta lösningar som  förändrar och förenklar 
livet för många människor. Du är en idéspruta med teknisk kompetens.

Du är vägvisare och 
problemlösare. Du ser till 
att produktionen går bra 
och att det kommer fram 
produkter som håller god 
kvalitet. Du ser vad som 
behöver förbättras och 
driver utvecklingen framåt, 
tillsammans med de 
 kollegor som du också  
har ansvar för. 

Produktionstekniker

Möbelsnickare

Tänk att en dag få besöka hotellet som 
har inrett lobbyn med fåtöljer som just du 
har  skapat, eller att få se det där unika 
soffbordet i ett skyltfönster med vetskapen 
”att det där har jag gjort”. Som möbel-
snickare inreder du Sverige och världen, 
du skapar unika möbler i mindre serier 
eller specialbeställda inredningar. 

Ytbehandlare

Den sista finishen görs 
av dig, du får  produkterna 
att skina genom att lacka 

och måla träet. Du blandar 
färg och skapar konstverk, 
manuellt eller med speciella 

sprutmaskiner. 

Säljare

Med teknisk och social kompetens förstår 
du kundens behov och kan det som 
motsvarar marknadens förväntningar. Dina 
kunder kan vara byggvaruhandel, möbel-
affärer eller husföretag och du ser till att 
driva företagets försäljning framåt. 

Ingenjör

Här är ingen arbetsuppgift den andra 
lik. Du får använda din förmåga att tänka 
strategiskt och logiskt. Du ser det ingen 

annan ser. Du kontrollerar och 
investerar i ny maskinteknik och 
utvecklar nya processer. Du är 
hjärnan bakom produktionen. »
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En yrkesutbildning på gymnasiet öppnar dörren till ett arbete direkt efter 
 studenten. Hantverks- eller Industritekniska programmet är en garanterad 
 språngbräda till en bransch som är i ständig utveckling och som efterfrågar 
 kreativa ungdomar. Här får du möta några som träffat helt rätt i sitt gymnasieval.

– Jag har fått lära mig mycket och kan 
rekommendera programmet till andra. 
Jag tycker om att jag får vara kreativ 
och arbeta med händerna, säger  
Nina Axelsson.

– Det är en bred utbildning där man får 
lära sig mycket nytt och det gillar jag. 
Det är bra lärare och det är kul att få 
arbeta kreativt, säger Linnea Barnes.

– Jag gillar att arbeta med 
händerna och inte sitta 
framför datorn så mycket. 
Snickeriutbildningen här 
är väldigt bra, man lär sig 
mycket och får testa på olika 
saker. Det roligaste är att 
pilla med små findetaljer.

Från vänster: Nina Axelsson och 
Linnea Barnes, 18 år, studerar 
på Hantverks programmet.

”Det finns en framtid i den här branschen”

Simon Wall, 18 år,

läser finsnickeri på 
Tau-Learning

– Jag är mer praktisk av mig och det här är 
en jättebra utbildning. Man får testa mycket 
nytt, lärarna är bra och jag tycker att det 
är roligt att arbeta med trä. Alla  behöver ju 
möbler och i framtiden vill jag gärna  arbeta 
med att snickra ihop Ikea-kök.

Ida Gustafsson, 18 år, studerar 
på Hantverks programmet.
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– Jag hade inte hört talas om tapetserar- 
yrket förrän en släkting till mig berättade 
att hon studerade till det. Jag blev nyfiken 
och för mig var det som om en ny värld 
öppnade sig. Själva skapandet är intressant 
och jag får vara med och sätta min prägel på 
möbeln, vilket jag är väldigt stolt över. Det är 
ett hantverk med mycket känsla. Jag tror  
att många skulle gilla det.

Se filmerna!
Vill du veta mer om hur dessa 

ungdomar tycker, tänker och gör, 
gå in på formadinframtid.se  

så får du höra deras egna ord om 
utbildningen, jobben och livet.

– Det var flera anledningar 
till att jag valde fin
snickeri inom Hantverks-
programmet. Den största 
var nog chansen att få 
jobb direkt. Och så blev 
det. Direkt efter studenten 
fick jag jobb på Sunnerbo 
Fönster. Min arbetsplats 
matchar det jag ville 
med utbildningen, jag är 
 verkligen nöjd.

Isabelle Hall, 21 år, anställd 
på Sunnerbo Fönster.

Lorina Johansson,
tapetserare, Offecct.

– Det är kul att arbeta med trä. Man kan göra 
så mycket med det – dörrar, fönster, hyllor, 
bord, stolar eller en fin möbel. I framtiden är 
drömmen att starta ett eget företag där jag 
tillverkar och säljer mina egna möbler. 

Hampus Wigren, 18 år, 
läser finsnickeri på TauLearning
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FÖR DIG
Här är programmen

Yrkesprogram

Högskoleförberedande program

De här utbildningarna är precis rätt om du vill  
ha jobb inom trä- och möbelindustrin:

Det här programmet kan ge jobb direkt efter gymnasiet 
– men du får också högskolebehörighet:

ETT VALFRITT 
EXTRA ÅR 

Teknikprogrammets fjärde år är en 
påbyggnad på Teknikprogrammet 

som kombinerar teori och 
praktik så att du kan jobba som 

tekniker i bland annat trä- 
och möbelindustrin.

Självklart finns det andra utbildningar som kan ge jobb inom trä- och möbelindustrin. Väljer du 
till exempel el- och energiprogrammet kan du få jobb på husföretag, som industri elektriker 
eller som service tekniker. Den som läser VVS-programmet har möjlighet att få jobb som 
installatör inom husbranschen. Förutom dessa finns till exempel Bygg programmet och 
Ekonomiprogrammet, som också kan ge jobb hos trä- och möbelföretag.

Ett brett program som gör 
dig redo för jobb direkt 

efter studenten, men du kan 
 också läsa vidare på hög-
skola eller yrkeshögskola. 
På vissa håll i landet införs 

ett fjärde, frivilligt år 
på detta program.

Vad bl ir man?

!

Utbi ldning

Industritekniska 
programmet

Hantverksprogrammet

Utbi ldning

Teknikprogrammet

Vad gör man?

Du snickrar möbler,  inredning 
och annan finsnickeri. Du kan 
också bli maskin- och CNC-
operatör. Möbeltapetserare 

tapetserar och stoppar möbler.

Du får sköta snickerimaskiner 
och läsa ritningar, program-

mera och köra maskiner, eller 
se till att produkter lackeras.

Vad gör man?

Här finns massor av 
alternativ, beroende 
på vad du har läst. 

Möbelsnickare, inrednings-
snickare, verkstadssnickare, 

möbeltapetserare

Maskinoperatör, verkstads-
snickare, underhålls tekniker, 
ytbehandare, CNC-operatör

Vad bl ir man?
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Bra att veta

Du som väljer ett yrkesprogram kan välja till 

ämnen så att du får högskolebehörighet. På så 

sätt får du både en yrkesutbildning och möjlighet 

att studera vidare på högskolan efter studenten.  

Smart va! Det finns också möjlighet att läsa vidare 

på Yrkeshögskolan (YH) som ger skräddarsydda 

utbildningar i samarbete med arbetslivet.

Du hittar mer info på formadinframtid.se

Genom Yrkesvux, yrkesutbildning på Komvux, 

kan du som passerat gymnasieåldern skaffa dig 

en yrkesutbildning för trä- och möbelindustrin. 

Både gymnasieskolor och andra aktörer bedriver 

vuxenutbildning inom träteknik – prata med 

 vuxenutbildningen i den kommun där du bor. 

… är en relativt ny väg in i arbetslivet för unga. 

Här har du möjlighet att på ett ”riktigt” jobb varva 

arbete och lärande – med lön! För även om du 

har gått en yrkesutbildning är du sällan fullärd. I 

yrkesintroduktionen utbildas du på företaget av 

mer erfarna kollegor. Lönen är lite lägre, men du 

utvecklas snabbt och får en bra start på karriären. 

Yrkesintroduktionen kompletterar den praktik 

som yrkesprogrammen innehåller. Den ger 

eleverna goda möjligheter att skaffa sig mycket 

kunskap och bra kontakter.

» Läs mer på formadinframtid.se.

Yrkesintroduktion…

Flera skolor i Sverige har blivit så kallade 

 ”Teknik college”. Det är en sorts kvalitetsstämpel 

och innebär att skolan har ett nära samarbete 

med företagen på orten. Eleverna får  kunskaper 

som verkligen efter frågas i arbetslivet och 

chansen till jobb efter 

studenten är stor. Kvaliteten 

på utbildningen är hög och 

engagemanget för skolan är stort 

hos både företagare och lärare.

Finns teknikcollege nära dig? » teknikcollege.se

Det finns college även i Sverige

Foto: Teknikcollege Sverige

Extra chans EFTER gymnasiet!

– Ja, tack!
Högskolebehörighet?
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Trä- och Möbelföretagen | Besöksadress: Storgatan 19, 102 04 Stockholm
08–762 72 50 | info@tmf.se | www.tmf.se

1. Strömbackaskolan, Piteå
2. T2College, Baldersskolan, Skellefteå
3. Trägymnasiet i Ljusdal
4. Voxnadalens Gymnasium, Edsbyn
5. Leksands Gymnasium
6. S:t Martins Gymnasium, Sundbyberg
7. S:t Eriks Gymnasium, Stockholm
8. Presterudsgymnasiet, Kristinehamn
9. Vadsbogymnasiet, Mariestad
10. Ållebergsgymnasiet, Falköping
11. Uddevalla Gymnasieskola
12. Orust Gymnasieskola
13. Nösnäsgymnasiet, Stenungsund
14. Peder Skrivares Skola, Varberg
15. Dackeskolan/Mjölby Gymnasium
16. Holavedsgymnasiet, Tranås
17. Västerviks Gymnasium
18. Fenix Kunskapscentrum, Vaggeryd
19. Njudungsgymnasiet, Vetlanda
20. Traineegymnasiet/Hylte Gymnasieskola
21. Åkrahällskolan, Nybro
22. Gymnasieskolan Knut Hahn, Ronneby
23. Wendesgymnasiet, Kristianstad
24. Rönnowska Skolan, Helsingborg
25. Tau Learning, Malmö

Kontakta Henrik Smedmark,  
utbildnings ansvarig TMF,
henrik.smedmark@tmf.se
08–762 72 61

Vill du veta mer?
TMF är en förkortning av Trä- och Möbelföretagen. TMF är 

en bransch- och arbetsgivar organisation och företräder cirka 

700 medlemsföretag med cirka 30 000 anställda i Sverige. 
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Vill du gå en träutbildning? Kolla med SYV och din 
skola om vilka utbildningsmöjligheter som finns. 
För uppdaterad info om gymnasier, se formadinframtid.se
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Finns en trä- eller 

teknikutbildning nära dig?
Finns en trä- eller 

teknikutbildning nära dig?


