
• Yrkesutbildningen måste upp värderas. Med lång
siktighet och hög kvalitet banar yrkes utbildningen 
vägen in till arbetslivet, skapar chans att byta 
bana senare i livet och förser industrin med värde
full kompetens. 

• Yrkeshögskolan är viktig för  industrins kompetens
försörjning, men står bara för cirka 15 % av den 
eftergymnasiala utbildningen. Det behövs därför 
satsas på en stärkt Yrkeshögskola.

• Öka regional samordning av yrkesutbildningen.  

• Industrin behöver en arbetskraft som har såväl 
teoretisk kunskap som praktisk kompetens – låt 
företagen vara med och forma utbildningarna 
inom gymnasiet och vuxenutbildningen. Arbets
livet måste kunna lita på att utbildningssystemet 
levererar de kunskaper som krävs.

Tre lösningar för 
att säkra industrins 

 kompetensförsörjning

1.  Stärk yrkesutbildningen och låt branschen vara med och forma innehållet  
 – från gymnasiet till vuxenutbildningen och Yrkeshögskolan.

Kompetens försörjningen för svensk industri är utmanad. 
För att våra företag ska kunna växa och rekrytera fler måste den  svenska skolan 

bättre rusta eleverna att möta arbetslivet. För att stärka den svenska  skolan, 
få fler i arbete och skapa gynnsamma förut sättningar för svensk industri och 

 tillväxt ser TMF tre viktiga uppgifter för politiken.

Trä- och Möbelföretagen, TMF, är bransch- och arbetsgivarorganisationen för 
hela den träförädlande industrin och möbelindustrin i Sverige. TMF företräder  cirka 

700 medlemsföretag med omkring 30 000 anställda.



2.  Ge gymnasieeleverna rätt till heltid.

• Dagens gymnasieskola ger eleverna rätt till fyra 
timmars lärarledd undervisning per dag. Fyra 
timmar är inte heltid. Ge eleverna rätt till mer 
 pedagogiskt ledd tid. 

• Med verklig heltid kan eleverna få den   
breda och djupa kompetens som arbets
marknaden efterfrågar.

• Mer undervisningstid gör att fler elever når längre 
och att färre  hoppar av. Det är lönsamt för elever, 
företag och samhälle.

3.  Stärk vuxenutbildningen så att den täcker HELA arbetsmarknadens behov.

• Vuxenutbildningen är avgörande för industrins 
kompetensförsörjning, och ger möjligheten till en 
andra chans för många. I dag är möjligheten att 
skaffa en gymnasial yrkesutbildning ofta stängd 
för den som har en gymnasieexamen. Ta bort 
hinder för människor att hitta  försörjning och 
säkra företagens kompetensförsörjning. 

• Satsa på fler platser och skräddarsydda utbild
ningar i samverkan med industrin för att ge fler 
människor en trygg plats på arbetsmarknaden.

• Sverige måste bli bättre på att integrera och 
tillvarata värdefulla kompetenser hos nyanlända 
personer. Med kombinerad språkundervisning 
och yrkes utbildning sänks tröskeln till det första 
arbetet i Sverige. Vi ser även behov av att  
kombinera arbete med utbildning. 

tmf.se/sakrakompetensforsorjningen

Vill du veta mer? Besök:

Traomobel, tmf_swe 


