
TRÄ- OCH MÖBELINDUSTRIN
– kreativa jobb i spännande bransch

         För mer info:
   formadinframtid.se

Inom trä- och möbelindustrin skapar 
man olika former av förädlade trä-
produkter. Det kan betyda allt ifrån 
att göra lister och träskivor till möbler 
och monteringsfärdiga trähus. 
Listan på olika typer av jobb och 
 kunskaper är lång. Några  planerar 

 produktionen, andra säljer, 
vissa  tillverkar medan 
en del ut vecklar 
nya produkter. Och 

visste du att trä- och 
möbel industrin i stor 

 utsträckning  
är hightech? 

Här finns med andra ord jobb för 
den som vill  arbeta med  avancerade 
 maskiner, teknik och ritningar. Det finns 
även jobb för dig som gillar  design 
och formgivning av specialtillverkade 
möbler och inredningar. Svensk  
möbel- och inredningsdesign är het!

TRÄ- OCH MÖBEL INDUSTRIN är spridd 
över hela Sverige. Det finns både 
stora och små företag, och goda 
 möjligheter för den som  söker 
 utmaningar och vill driva eget.  
De närmaste åren behöver trä- och 
 möbelindustrin anställa närmare  

2 000  personer per år, så  chansen 
att få jobb är stor. Företagen  
 söker med ljus och lykta efter  
dem som gått en bra utbildning  
– gärna gymnasiets träprogram  
eller  teknikprogram. På högskole-
nivå finns dessutom en rad olika 
 program som är relevanta för   trä- 
och  möbelindustrin.

Massor av möjligheter – och mycket stor  
chans att få jobb! Trä- och möbel industrin  
behöver flera tusen personer de närmaste åren. 
Här tillverkas till exempel möbler, hus,  
köks inredningar, trappor, trägolv och dörrar.  
Att syssla med design, teknik eller finsnickeri  
är några av jobben.
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FAKTA OM TRÄ- OCH MÖBELINDUSTRIN I SVERIGE

ANTAL ANSTÄLLDA
Cirka 40 000 personer i 5 000 företag.

YRKEN INOM INDUSTRIN
Bland annat snickare, formgivare, tekniker, projekt-
ledare, produktutvecklare, CNC-operatörer.

FRAMTIDA JOBB HOS OSS
Närmare 2 000 personer per år de närmsta åren.

UTBILDNINGSVÄGAR
Gymnasiets industritekniska program, hantverksprogram
eller teknikprogram, yrkeshögskole- och högskoleut-
bildningar inom framför allt teknik.

KONTAKT
Henrik Smedmark, utbildningsansvarig, TMF
Telefon: 08–762 72 61
henrik.smedmark@tmf.se

ADRESS

Trä- och Möbelföretagen, TMF
Box 55525, 102 04 STOCKHOLM

Telefon: 08–762 72 50
E-post: info@tmf.se

Webbplats: formadinframtid.se
 tmf.se

TRÄ- OCH MÖBELFÖRETAGEN, TMF


