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Yrkeshögskolan är viktig för trä- och möbelindustrin  
Trä- och möbelindustrin befinner sig i ett expansivt skede. Efterfrågan på arbetskraft är 
stor. Detta gäller i stort sett alla typer av medarbetare. Över en konjunkturcykel upplever 
många företag att en vissa kompetenser alltid är svår att hitta. Detta handlar framför allt 
om personer som kompletterat gymnasieutbildning men för den sakens skull inte har en 
akademisk utbildning. Mer konkret rör detta kvalificerade yrkesarbetare, 
produktionstekniker, beredare, projektledare med flera. Historiskt har YTH, 
gymnasieingenjörer samt gymnasial påbyggnadsutbildning varit viktiga för trä- och 
möbelindustrin. Två av dessa utbildningsformer motsvaras idag närmast av 
yrkeshögskolan. 
Branschens struktur gör också Yrkeshögskolan relevant. Många företag är små, 
medianföretaget bland våra nästan 700 medlemsföretag har 14 anställda, tre fjärdedelar 
av medlemsföretagen har under 40 anställda. Detta gör att många företag uppfattar 
yrkeshögskolan som relevant för att rekrytera kvalificerade tjänster, där gymnasiet inte 
räcker till, men tjänsten inte kräver akademiska studier.   
För många företag är yrkeshögskolan känd och etablerad, samtidigt som de flesta har en 
ganska vag bild av Yrkeshögskolan och de krav som ställs på samverkansföretagen. 
Tyvärr har detta lett till att alltför få utbildningar kommit till stånd under åren, trots att 
företagen i en inte obetydlig grad efterfrågar den kompetens som yrkeshögskolan ger.  
Försöker vi kvantifiera behoven visar vår rekryteringsundersökning ett behov på ca 250 
personer per år från yrkeshögskolan. Utöver detta bör en inte obetydlig andel av de 500-
600 individer där företagen mer allmänt efterfrågar eftergymnasial utbildning med fördel 
kunna rekryteras från yrkeshögskolan. Detta summerar till ett behov på 350-400 personer 
per år från Yrkeshögskolan, vilket är långt mer än vad som utbildas idag.  
Trä- och möbelindustrin är viktig för bostadsbyggandet. Utan träindustrins produkter 
stannar byggandet. Möbelindustrin är i många fall världsledande och en viktig exportör. 
En stor del av industrin är viktiga arbetsgivare på mindre orter. Yrkeshögskoleutbildningar 
för trä- och möbelindustrins behov är därför viktiga för bostadsbyggandet, exporten och 
för att även mindre orter skall kunna utvecklas.   
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