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Bakgrund
KOMPETENSPLATTFORMAR,  
SAMVERKAN OCH ANALYS
Näringsdepartementet gav under våren 2010  
Regionala självstyrelseorgan och samverkansorgan i 
uppdrag1 att etablera kompetensplattformar för sam-
verkan inom kompetensförsörjning och utbildnings-
planering på kort och lång sikt. Respektive län ska ta 
fram kunskapsunderlag och behovsanalyser för sina 
funktionella arbetsmarknadsregioner (FA-regioner).

Genom olika samverkansnätverk i respektive län 
förmedlas kunskap inom kompetensförsörjnings- 
området och då särskilt inom förväntad efterfrågan 
på kompetens och utbildningsplanering. I kompe-
tensplattformsuppdraget finns dock inget mandat att 
styra utbildningsinriktning eller dimensionering på 
regional nivå.

Sedan tidigare finns samverkan i kompetensförsörj-
ningsfrågor mellan Jönköpings, Kronobergs, Kalmar 
och Blekinge län. Det gäller framförallt inom yrkes-
högskoleutbildning, men även i ett EU-perspektiv 
under ett gemensamt Brysselkontor samt vid framta-
gande av OECD-rapporter.

Under 2011–2012 tog kompetensplattformsansvariga 
och analytiker från respektive Regionförbund, till-
sammans med prognosansvariga för länen på Arbets-
förmedlingens analysavdelning, fram en övergripande 
rapport om kompetensbehov i Småland och Blekinge 
och dess FA-regioner. En gemensam revidering  
av denna pågår under 2017.

Fördjupade branschanalyser görs vid behov. Denna 
rapport är exempel på detta. Rapporten är en upp-
datering av 2014 års rapport i samma ämne och 
innehåller uppdaterad statistik och nya bedömningar 
av kompetensbehoven inom trärelaterade branscher. 

I projektet Trästrategi Småland finns ett branschråd. 
Branschrådet har utsett en arbetsgrupp bestående 
av Ana Emilia Klasson, RFKL, Henrik Smedmark, 
TMF, Ola Lindblom, Af och Sverker Arnesson, Nybro 
kommun, för att samordna arbetet.

Uppdatering och sammanställning har gjorts av 
Ola Olsson, Region Jönköpings län. Avstämning har 
gjorts med Nina Öhrn Karlsson, analytiker vid  
Regionförbundet i Kalmar län, samt Robin Rikards-
son, analytiker vid Region Kronoberg.

1Regeringsbeslut Näringsdepartementet, 2009-12-17

Ana Emilia Klasson, Regionförbundet i Kalmar län,  
har samordnat uppdateringen av denna rapport.



5

Inledning
SAMMANFATTNING
Liksom all tillverkningsindustri drabbades också den trärelaterade 
industrin i Småland hårt av konjunkturnedgången 2008–2009. Det 
totala antalet sysselsatta inom den småländska träindustrin mins-
kade med drygt 2 600 personer mellan 2008 och 2012. Därefter har 
sysselsättningen ökat med ungefär 400 personer till och med 2015. 

Utvecklingen kan främst förklaras av ökad efterfrågan på småhus, 
renovering och utbyggnad av bostäder. Samtidigt fortsätter automa-
tisering och rationalisering inom industriell produktion. Sysselsätt-
ningsutvecklingen varierar mellan olika delbranscher. Bemannings-
företag används i vissa fall som regulator och kan delvis påverka 
den totala sysselsättningsutvecklingen. 

Oavsett konjunkturläge behöver företagen rekrytera nya kompetenta 
medarbetare framöver. Dels ska pensionsavgångar i varierande 
grad ersättas, dels kommer olika delbranschers utveckling att kräva 
f ler anställda. 

Under förutsättning att prognosen för delbranschernas utveckling 
stämmer och företagen återrekryterar samtliga pensionsavgångar 
under perioden fram till år 2025 kommer cirka 3 800 nya medar-
betare att anställas inom Smålands FA-regioner. Av dessa beräk-
nas 2 900 behövas inom industriell produktion. Fördelat per län 
handlar det om cirka 1 600 personer i Jönköpings län, 500 personer 
i Kronobergs och 800 personer i Kalmar län. Störst är behovet av 
maskinsnickare och maskinoperatörer, träarbetare och snickare 
samt montörer träprodukter. Övriga 800 personer gäller olika 
tjänstemannayrken. 

Gymnasieskolornas yrkesprogram med träinriktning levererar idag 
endast en bråkdel av kommande behov. Åtgärder för att attrahera 
f ler elever till utbildningarna är därför oerhört viktigt. Att tillvara-
ta och utbilda nyanlända och vuxna arbetslösa är därför helt avgö-
rande för fortsatt tillväxt inom branschen. Yrkeshögskoleutbildning 
är också ett viktigt komplement.

Träbranschen behöver 
nyanställa 3800  

personer i Småland

Obs!



Bild 1: Förändring av antal sysselsatta  
i trärelaterade branscher 2007–2015 

Industrin är traditionellt en mansdominerad bransch.  
Enligt statistik från SCB för 2015 varierar andelen kvin-
nor mellan 19,9 % i Kronobergs län, 22,2 % i Kalmar län 
och 26,3 % i Jönköpings län. För industrin i Smålandslä-
nen sammantaget är andelen kvinnor 23,8 %. Inom trärela-
terad industriproduktion är medeltalet kvinnor 22,3 %.  
I yrken som träarbetare, ytbehandlare och snickare ligger 
andelen kvinnor runt 10 %. För tapetserare och montörer 
ligger andelen kvinnor runt 30 %.  

Bland tjänstemän är andelen kvinnor högre. Orsaken är 
att kvinnor i högre utsträckning har högre utbildning. Vill 
branschen fortsätta utveckla en stimulerande socialt håll-
bar och kreativ arbetsmiljö, måste andelen kvinnor även 
öka i produktionen. 

6

Här behövs  
förändring!



7

Avgränsningar
Utvecklingen av antalet sysselsatta inom träindustrin redovisas 
per funktionell arbetsmarknadsregion (FA-region). Indelningen 
i FA-regioner görs av Tillväxtverket och grundas på geografiskt 
pendlingsmönster över kommungränser. Nedan finns en samman-
ställning av vilka kommuner som ingår i respektive FA-region.

FA5 Gislaved, Gnosjö, Tranemo och Värnamo kommuner
FA6 Aneby, Eksjö, Habo, Jönköping, Mullsjö, Nässjö  
  och Vaggeryds kommuner
FA7 Sävsjö och Vetlanda kommuner
FA8 Tranås och Ydre kommuner
FA9 Osby och Älmhults kommuner
FA10 Ljungby och Markaryds kommuner
FA11 Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge  
  och Växjö kommuner
FA12 Borgholm, Emmaboda, Kalmar, Mörbylånga,  
  Nybro och Torsås kommuner
FA13 Hultsfred och Vimmerby kommuner
FA14 Västerviks kommun
FA15 Högsby, Mönsterås och Oskarshamns kommuner

Denna rapport fokuserar enbart på produktionspersonal. För mer 
generella tjänstemannayrken som ingenjörer, tekniker, ekonomer, 
inköpare, säljare, IT-personal med f lera finns inga uppgifter om 
åldersavgångar fördelat per bransch. 

Antal förvärvsarbetande efter kön 
och yrken i olika delbranscher, 

redovisas enbart på länsnivå.



8

”Vi vill ha ett bättre  
samspel mellan  
utbud och efter- 
frågan genom tätare 
kontakter mellan 
berörda aktörer.”
Camilla Håkansson
Ordförande i styrgruppen  
Träregion Småland

Obs vision!

Utvecklingsprojekt  
för ökad tillväxt
Utöver regionernas generella arbete med kompetensplattformarna 
pågår f lera större utvecklingsprojekt och satsningar på trärelaterad 
produktion i regionen. Några av dessa är:

TRÄSTRATEGI SMÅLAND
År 2020 ska Småland vara en ledande träregion i Europa. Det ska 
bland annat uppnås genom en informations- och utbildningskam-
panj om möjligheter med trä i byggnader, kompetensförsörjning 
som matchar behoven hos näringen och tydligare rollfördelning.
För att stödja och stimulera utvecklingen av den trärelaterade indu-
strin antog de tre regionförbunden och de tre länsstyrelserna i Små-
land under sommaren 2011 den småländska trästrategin. Genom 
fokuserat och strukturerat arbete ska träindustrins attraktionskraft öka. 

En viktig del i arbetet är Branschråd Trä, vars huvuduppdrag är att 
hitta vägar för att säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen. 
Inom branschrådet pågår en ständig dialog för att kartlägga träin-
dustrins kompetens- och rekryteringsbehov. 

Branschrådet har framförallt fokuserat på tre delområden:
• Inhämta kunskap om branschens utveckling och kommande  
 kompetensbehov samt matcha kompetensbehoven med  
 utbildningsinnehåll.
• Ökad dialog mellan arbetsgivare och utbildningsanordnare för  
 mer attraktiva utbildningar som leder till arbete.
• Arbeta med attityder till den trärelaterad industri hos  
 ungdomar, föräldrar och samhället i stort.
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SMART HOUSING SMÅLAND 
Under vintern 2012/2013 har de tre länens offentliga företräda-
re, akademierna och industrin ställt sig bakom Smart Housing 
Småland och anslagit 28 av de 50 miljoner kronor som satsningen 
beräknas omsätta fram till 2016. Resterande 22 miljoner kommer 
från Vinnovas Vinnväxtprogram.

Smart Housing Småland ska tillvarata och vidareutveckla inno-
vationer och den industriella kompetens inom planglas och trä-
byggande som har en tydlig koncentration i Småland och södra 
Sverige. Trä- och glasindustrin står inför utmaningar och möjligheter 
som kan göra den till regionens viktigaste motor för ekonomisk 
tillväxt, regional utveckling och sysselsättning. Den vision som 
parterna enats om är: 

Smart Housing Småland är en internationellt ledande innovationsmiljö 
som, med användaren i centrum, skapar smart boende och hållbar byggd 
miljö med bas i glas och trä.

Satsningen bör på sikt påverka kompetensbehoven inom trärelate-
rad industri.

50
miljoner
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Sysselsatta
SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) ger infor-
mation om sysselsättning, pendling samt företagens och arbetsstäl-
lens närings- och sektorstillhörighet. Kontrolluppgiften är central 
för statistiken då den innehåller uppgifter som knyter individer 
till både företag och arbetsställen via person-, organisations- och 
arbetsställenummer. Uppgifterna uppdateras årsvis med drygt ett 
års eftersläpning.

Vid regionala redovisningar klassificeras befolkningen såväl efter 
bostadens belägenhet (nattbefolkning) som efter arbetsplatsens 
belägenhet (dagbefolkning). Förvärvsarbetande dagbefolkning  
utgår från individers geografiska arbetsplats under referensperio-
den (november respektive år).  

Trä- och möbelindustrins betydelse är stor för sysselsättningen i 
många småländska kommuner. Betydelsen kan redovisas på olika 
sätt. Som andel av alla sysselsatta inom tillverkningsindustrin eller 
som andel av delbranschens storlek i hela landet. 

Som andel av samtliga förvärvsarbetande (dagbefolkning) inom 
tillverkande industri återfinns 21,6 % i Jönköpings län, 17,9 % i  
Kalmar län och 16,9 % i Kronobergs län inom trä- och möbelindu-
strin.  Cirka en tredjedel av samtliga förvärvsarbetande inom trä- 
och möbelindustrin i Sverige är sysselsatta i Smålandslänen.

Av de förvärvsarbetande inom trärelaterade branscher i Småland är 
22,3 % kvinnor. Sett ur ett jämställdhets- och tillväxtperspektiv är 
det därför viktigt att verka för en breddad rekrytering och upp-
muntra otraditionella yrkesval. 

Fler kvinnor
behövs!
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Bild 2. Antal sysselsatta i trärelaterade 
branscher per kommun 2015.

Småland präglas av

trä- och möbelbranschen
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  Män Kvinnor Totalt
16.101 sågverk 507 53 560
16.102 hyvlerier 486 59 545
16.103 träimpregneringsverk 23 4 27
16.210 industri för fanér och träbaserade skivor 6 0 6
16.220 industri för sammansatta parkettgolv 0 0 0
16.231 industri för monteringsfärdiga trähus 1 166 244 1 410
16.232 industri för trädörrar 403 123 526
16.233 industri för träfönster 522 220 742
16.239 industri för övriga byggnads- och inredningssnickerier 123 15 138
16.240 träförpackningsindustri 176 30 206
16.291 industri för förädlade trädbränslen 60 15 75
16.292 övrig trävaruindustri 181 46 227
31.011 industri för kontors- och butiksmöbler 1 006 519 1 525
31.012 industri för kontors- och butiksinredningar 342 106 448
31.021 köksmöbelindustri 58 29 87
31.022 köksinredningsindustri 25 3 28
31.030 madrassindustri 213 160 373
31.090 annan möbelindustri 941 412 1 353
Totalt   6 238 2 038 8 276

Förvärvsarbetande 16+ år (dagbefolkning)  
efter kön och bransch, Jönköpings län, 2015

I Jönköpings län är cirka 24,6 % av arbetskraften inom trärelaterad produktion kvinnor. 
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  Män Kvinnor Totalt
16.101 sågverk 193 24 217
16.102 hyvlerier 400 53 453
16.103 träimpregneringsverk 9 0 9
16.210 industri för fanér och träbaserade skivor 5 0 5
16.220 industri för sammansatta parkettgolv 26 8 34
16.231 industri för monteringsfärdiga trähus 173 26 199
16.232 industri för trädörrar 25 5 30
16.233 industri för träfönster 313 108 421
16.239 industri för övriga byggnads- och inredningssnickerier 104 9 113
16.240 träförpackningsindustri 105 14 119
16.291 industri för förädlade trädbränslen 12 0 12
16.292 övrig trävaruindustri 37 5 42
31.011 industri för kontors- och butiksmöbler 199 107 306
31.012 industri för kontors- och butiksinredningar 16 3 19
31.021 köksmöbelindustri 219 45 264
31.022 köksinredningsindustri 100 17 117
31.030 madrassindustri 3 0 3
31.090 annan möbelindustri 361 115 476
Totalt   2 300 539 2 839

Förvärvsarbetande 16+ år (dagbefolkning)  
efter kön och bransch, Kronobergs län, 2015

I Kronobergs län är cirka 19,0 % av arbetskraften inom trärelaterad produktion kvinnor. 
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  Män Kvinnor Totalt
16.101 sågverk 781 108 889
16.102 hyvlerier 128 11 139
16.103 träimpregneringsverk 13 3 16
16.210 industri för fanér och träbaserade skivor 251 47 298
16.220 industri för sammansatta parkettgolv 484 247 731
16.231 industri för monteringsfärdiga trähus 274 49 323
16.232 industri för trädörrar 11 0 11
16.233 industri för träfönster 107 34 141
16.239 industri för övriga byggnads- och inredningssnickerier 55 3 58
16.240 träförpackningsindustri 78 3 81
16.291 industri för förädlade trädbränslen 47 8 55
16.292 övrig trävaruindustri 90 32 122
31.011 industri för kontors- och butiksmöbler 153 41 194
31.012 industri för kontors- och butiksinredningar 60 13 73
31.021 köksmöbelindustri 4 0 4
31.022 köksinredningsindustri 16 0 16
31.030 madrassindustri 5 16 21
31.090 annan möbelindustri 210 58 268
Totalt   2 767 673 3 440

Förvärvsarbetande 16+ år (dagbefolkning)  
efter kön och bransch, Kalmar län, 2015

I Kalmar län är cirka 19,6 % av arbetskraften inom trärelaterad produktion kvinnor. 
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7111 Träarbetare, snickare m.fl. Män Kvinnor Totalt
06 Jönköpings län 2 045 56 2 101
07 Kronobergs län 955 10 965
08 Kalmar län 1 243 36 1 279
Andel kvinnor   2,3%

7521 Manuella ytbehandlare trä Män Kvinnor Totalt
06 Jönköpings län 12 1 13
07 Kronobergs län 2 0 2
08 Kalmar län 6 1 7
Andel kvinnnor  9,1%

7522 Fin-, inrednings- och möbelsnickare Män Kvinnor Totalt
06 Jönköpings län 248 22 270
07 Kronobergs län 103 12 115
08 Kalmar län 126 14 140
Andel kvinnor  9,1% 

7523 Maskinsnickare och maskinoperatörer, träindustri Män Kvinnor Totalt
06 Jönköpings län 931 135 1 066
07 Kronobergs län 437 67 504
08 Kalmar län 566 122 688
Andel kvinnor   14,9% 

Förvärvsarbetande 16–64 år med  
arbetsplats i regionen efter yrke och kön, 2015

Obs!

Obs!

Obs!

Obs!
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7533 Tapetserare Män Kvinnor Totalt
06 Jönköpings län 127 53 180
07 Kronobergs län 13 6 19
08 Kalmar län 6 8 14
Andel kvinnor   31,5%

8173 Operatörer inom sågverk, hyvleri m.m. Män Kvinnor Totalt
06 Jönköpings län 591 54 645
07 Kronobergs län 267 31 298
08 Kalmar län 642 105 747
Andel kvinnnor  11,2%

8174 Maskinoperatörer inom ytbehandling trä Män Kvinnor Totalt
06 Jönköpings län 74 9 83
07 Kronobergs län 40 1 41
08 Kalmar län 81 11 92
Andel kvinnor  9,7% 

8214 Montörer, träprodukter m.m. Män Kvinnor Totalt
06 Jönköpings län 745 338 1 083
07 Kronobergs län 338 116 454
08 Kalmar län 114 43 157
Andel kvinnor   29,3% 

Förvärvsarbetande 16–64 år med  
arbetsplats i regionen efter yrke och kön, 2015

Källa: SCB:s yrkesregister 2015.

Obs!

Obs!

Obs!

Obs!
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Sysselsatta 2010 2011 2012 2013 2014 2015
20005 FA5 Värnamo 2 049 2 116  2 091 1 987 1 975 2 139
20006 FA6 Jönköping 3 704 3 695 3 618 3 481 3 463 3 559
20007 FA7 Vetlanda 2 098 2 003 1 951 1 942 2 069 2 262
20008 FA8 Tranås 744 715 688 706 715 764
20009 FA9 Älmhult 1 054 987 717 624 635 669
20010 FA10 Ljungby 468 469 518 493 512 559
20011 FA11 Växjö 2 124 2 045 1 946 1 860 1 908 1 895
20012 FA12 Kalmar 1 695 1 671 1 666 1 720 1 798 1 792
20013 FA13 Vimmerby  1 262 1 260 1 135 1 046 1 065 1 063
20014 FA14 Västervik 289 286 193 229 189 163
20015 FA15 Oskarshamn 430 421 345 369 373 416
Total  15 917 15 668 14 868 14 457 14 702 15 281

78.200  2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personaluthyrningsföretag  3 654 3 805 3 689 4 196 4 692 5 471

Utveckling per  
FA-region 2010-2015
SCBs statistik visar att antalet sysselsatta inom trärelaterade branscher minskade med 2 625 personer (-15 %)  
totalt i Smålandslänens FA-regioner 2008–2012. Sysselsättningen har därefter ökat med 413 personer (3 %)  
2012–2015. Olika delbranschers utveckling påverkar FA-regionernas sysselsättning i olika grad. Värnamo,  
Vetlanda, Tranås, Ljungby, Kalmar och Oskarshamns FA har haft en positiv utveckling 2012–2015.

Liksom i många andra tillverkande industribranscher förekommer inhyrning av personal från bemanningsföre-
tag för att hantera variationer i produktionen. För att få en uppfattning om antalet sysselsatta inom bemanning 
redovisas även utvecklingen för personaluthyrningsföretag. Bemanningsbranschen har haft en stark utveckling i 
Smålandslänen.

Omfattningen av inhyrning av personal till trärelaterad produktion går inte att utläsa i offentlig statistik, men 
förekommer inom vissa delbranscher. Bemanningsföretagen är ofta en naturlig rekryteringsväg till ordinarie 
anställning.
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Bild 3.  Förändring av antal syssel- 
satta per kommun i trärelaterade 

branscher 2010–2015.

Förutsättningarna
varierar i Smålands

kommuner
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  Jönköping Kronoberg Kalmar
Sågverk, hyvlerier och träimpregnering 1 111 695 1 044
Industri för monteringsfärdiga trähus 1 451 199 323
Industri för trädörrar 526 175 11
Industri för träfönster 743 443 140
Industri för träbaserade skivor och sammansatta parkettgolv 4 38 1 030
Industri för övriga byggnads- och inredningssnickerier 138 122 55
Träförpackningsindustri 220 120 81
Industri för förädlade trädbränslen 94 11 53
Övrig trävaruindustri 267 46 123
Industri för kontors- och butiksmöbler 1 525 376 192
Industri för kontors- och butiksinredningar 448 26 73
Köksmöbel- och köksinredningsindustri 135 381 20
Madrassindustri 373 0 21
Annan möbelindustri 1 389 491 268
Totalt   8 424 3 123 3 434

Totalt antal anställda per näringsgren.  
Alla FA per län 2015

Observera att antalet inte överensstämmer med länen efter-
som FA även innehåller kommuner utanför länsgräns.

Totalt
15 000 jobb!
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16.101 Sågverk 2013 2014 2015 Trend
Jönköpings läns FA 586 582 637  
Kronobergs läns FA 297 282 233 
Kalmar läns FA 818 828 889  
Totalt  1 701 1 692 1 759 

16.102 hyvlerier 2013 2014 2015 Trend
Jönköpings läns FA 461 472 547 
Kronobergs läns FA 352 346 453 
Kalmar läns FA 136 142 140 
Totalt  949 960 1 140 

16.210 industri för fanér och träbaserade skivor 2013 2014 2015 Trend
Jönköpings läns FA 4 4 4 
Kronobergs läns FA 0 13 5 
Kalmar läns FA 158 149 299* 
Totalt  162 166 308 

16.220 Industri för sammansatta parkettgolv 2013 2014 2015 Trend
Jönköpings läns FA 0 0 0 
Kronobergs läns FA 0 0 5 
Kalmar läns FA 712 776 731 
Totalt  712 776 736 

Utveckling av antalet sysselsatta  
och trend i delbranscher 2013–2015

Källa: SCB:s yrkesregister 2015.
* cirka 150 sysselsatta i Kalmar län överförda från köksmöbel och annan möbelindustri  
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16.231 Industri för monteringsfärdiga trähus 2013 2014 2015 Trend
Jönköpings läns FA 1 130 1 241 1 451 
Kronobergs läns FA 112 149 199 
Kalmar läns FA 253 281 311 
Totalt  1 495 1 671 1 961 

16.232 Industri för trädörrar 2013 2014 2015 Trend
Jönköpings läns FA 509 508 526 
Kronobergs läns FA 162 162 175 
Kalmar läns FA 14 11 11 
Totalt  685 681 712 

16.233 Industri för träfönster 2013 2014 2015 Trend
Jönköpings läns FA 679 718 743 
Kronobergs läns FA 418 440 443 
Kalmar läns FA 133 137 140 
Totalt  1 230 1 295 1 326 

16.240 Träförpackningsindustri 2013 2014 2015 Trend
Jönköpings läns FA 214 217 220 
Kronobergs läns FA 119 114 117 
Kalmar läns FA 87 83 81 
Totalt  420 414 418 

Utveckling av antalet sysselsatta  
och trend i delbranscher 2013–2015



23

16.291 Industri för förädlade trädbränslen 2013 2014 2015 Trend
Jönköpings läns FA 96 103 94 
Kronobergs läns FA 10 11 12 
Kalmar läns FA 48 53 53 
Totalt  154 167 159 

31.011 Industri för kontors- och butiksmöbler 2013 2014 2015 Trend
Jönköpings läns FA 1 536 1 510 1 525 
Kronobergs läns FA 353 370 376 
Kalmar läns FA 200 208 192 
Totalt  2 089 2 088 2 093 

31.012 Industri för kontors- och butiksinredningar 2013 2014 2015 Trend
Jönköpings läns FA 386 387 448 
Kronobergs läns FA 27 32 26 
Kalmar läns FA 69 69 73 
Totalt  482 488 547

31.021 Köksmöbelindustri och 
31.090 Annan möbelindustri 2013 2014 2015 Trend
Jönköpings läns FA 1 622 1 581 1 678 
Kronobergs läns FA 805 817 754 
Kalmar läns FA 507 468 271* 
Totalt  2 934 2 866 2 703 

31.022 Köksinredningsindustri 2013 2014 2015 Trend
Jönköpings läns FA 51 49 46 
Kronobergs läns FA 108 112 117 
Kalmar läns FA 21 21 17 
Totalt  180 182 180 

* cirka 150 sysselsatta i Kalmar län överförda från köksmöbel och annan möbelindustri  

(31.021, 31.090) till industri för fanér och träbaserade skivor (16.210) 2015.
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Utveckling och  
kommande behov
Hur får vi då få en uppfattning av kompetensbehoven framöver?  
Jo, bland annat genom att följa sysselsättningsutveckling och 
efterfrågan, strukturella förändringar, effekter av politiska refor-
mer, konjunkturläge, branschens rationaliserings- och automatise-
ringstakt, branschorganisationers utlåtanden, pensionsavgångar 
och utvecklingen i omvärlden. Oavsett faktaunderlag ska man alltid 
vara medveten om att en prognos är en prognos.

Enligt befintlig statistik har branschen som helhet haft en uppgång 
de senaste åren när det gäller antalet sysselsatta. Lönsamheten är 
relativt god, men varierar förstås beroende på produktsegment2. 
ROT-avdrag har möjliggjort många ny-, om- och tillbyggnader hos 
privatpersoner vilket gynnat vissa delbranscher mer än andra. 

Efterfrågan på nya bostäder är stor vilket också gynnar trähus- 
företagen. Den totala produktionen har ökat de senaste åren.  
Räntenivån och inflationen är låg samtidigt som skattereformer  
och löneökningar har ökat befolkningens köpkraft och förmögenhet. 

Den offentliga produktionen av bostäder och annan byggnation 
ligger också på en högre nivå än tidigare. Näringslivet nyinvesterar 
dessutom stora delar av sina vinster i ökade produktionsytor. Allt 
detta borgar för en fortsatt god efterfrågan för byggindustrin, små-
hustillverkare och inredningstillverkare ytterligare en tid. 

Möbler, inredning och sågade produkter har en stor exportmarknad. 
Företagen lever i vissa fall under global prispress och svag lönsam-
het. Lönsamheten påverkas till stor del av internationell konkurrens 
och råvarupriser. 

2Studie av näringslivets ekonomiska utveckling, Bisnode, 2016

Lönsamheten
varierar >

Bostäder 
behövs >

Exporten
är viktig >
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En del produkter genererar ett större exportvärde än andra. Vårt 
traditionella kunnande inom bland annat möbeltillverkning borde 
utnyttjas än mer. Sverige importerar möbler till ett större värde än 
vi exporterar, behöver det verkligen vara så? 

Känslan är ändå att trä som material har framtiden för sig. Ekolo-
gisk och ekonomisk hållbarhet prioriteras både nationellt och inom 
EU. Det gäller bara att företagen fortsätter att utveckla produkter 
som efterfrågas på exportmarknader runt om i världen.

KONJUNKTURLÄGE 2017 ENLIGT TMF
Dörrar +12 %
Kvartal 1 2017 jämfört med kvartal 1 2016.

Fönster +10%
Kvartal 1 2017 jämfört med kvartal 1 2016.

Köksinredningar -2,4%
2016 jämfört med 2015. 

Möbler 
De senaste siffrorna (SCB) visar att produktionen ökade från 22,6 
miljarder kronor 2015 till 22,8 miljarder kronor 2016. Exporten av 
möbler ökade från 15,8 till 15,9 miljarder kr och importen av möbler 
ökade från 16,1 till 16,6 miljarder kr. Exporten har ökat med 9 % 
under kvartal 1 2017 jämfört med samma kvartal 2016.

Trappor +12 %
Kvartal 1 2017 jämfört med kvartal 1 2016. 

Konjukturen är
bra för många

branscher

Trä är
framtiden!
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Trägolv +14,5 %
Sveriges produktion av trägolv, lamellparkett och massiva trägolv 
ökade med 14,5 procent under 2015. Prognosen för 2016 anges som 
fortsatt positiv. Källa är FEP – den europeiska organisationen för 
trägolv. 

Trähus +18 %
Antalet leveranser av monteringsfärdiga småhus i trä ökade med 18 
procent under 2016 jämfört med 2015. Den totala orderingången har 
ökat med 3 procent under januari–april 2017 jämfört med samma 
period 2016. Nybyggnation av f lerbostadshus av trä förväntas en-
ligt TMF öka med 25 procent 2017 jämfört med 2016.

Träskivor 
Den totala produktionen av träskivor ökade 2015 jämfört med 2014 
medan exportvärdet minskade. 
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Rekryteringsbehov 
Behoven av olika yrkeskompetenser styrs av konjunktur, produk-
tionsinriktning, automatiseringsgrad, åldersavgångar och givetvis 
efterfrågan av olika produkter. 

Utbildningsdimensionering på medellång sikt (5–8 år) är svår att 
prognostisera. All tillverkningsindustri i Småland har ständiga 
behov av personer med industriell och teknisk baskompetens. Unika 
kunskaper för respektive delbransch går sedan att bygga på med  
exempelvis yrkeshögskoleutbildning. Vid återrekrytering efterfrå-
gas förmodligen helt ny kompetens.

SCB:s individdatabaser är en källa till statistik över antalet förvän-
tade pensionsavgångar 2016–2024. Vi utgår från att förvärvsarbe-
tande dagbefolkning går i pension vid 65 år inom varje delbransch. 
Återrekryteringsgraden vid pensionsavgångar varierar för olika 
delbranscher. I basalternativet räknar vi med att alla avgångar 
ersätts med en ny medarbetare. I ett lägre scenario ersätts 70 % av 
produktionspersonalen medan behovet av tjänstemän är oförändrat. 
Lågscenariot redovisas inte på FA eller yrkesnivå. 

De senaste årens utveckling ger en bild av hur varje delbransch 
utvecklas. Utifrån denna trend skattas ett grundscenario. Delbran-
schens produktionsinriktning avgör sedan vilka yrkeskategorier det 
kommer att behövas f ler, respektive färre av framöver.

En stor del av tillgänglig arbetskraft består av personer med 
utländsk bakgrund. Bland svenskfödda råder i stort full syssel-
sättning enligt Arbetsförmedlingens senaste prognos. En breddad 
rekrytering är därför nödvändig för att möta kommande behov. 
Fler validerings-, utbildningssatsningar och instegsjobb för äldre 
måste till, samtidigt som riktade insatser från träbranschen och 
arbetsgivarna görs för att intressera f ler unga killar och tjejer till 
gymnasiets yrkesprogram.

”Om det är svårt 
att hitta rätt kom-

petens kan både  
arbetsförmedlare 
och företagsråd- 

givare hos oss  
hjälpa till.”

Ola Lindblom 
Branschstrateg på Arbets- 

förmedlingen Småland Blekinge



28

Framtida rekryteringar
Generellt kan vi räkna med att industriföretagen fortsätter att  
automatisera och effektivisera sin produktion för att göra f ler enhe-
ter per timme. Det är därför troligt att antalet sysselsatta kommer 
att minska något under kommande år. Viss produktion kan dock 
inte ersätta manuellt hantverk med f ler maskiner, till exempel inom 
snickeri och möbeltillverkning. Utbildningsbehoven ser därför olika 
ut framöver. 

För process- och maskinoperatörer kommer det att krävas god 
industriell baskunskap samt spetskunskap inom teknik, IT och 
produktionsflöden. 

Inom annan trärelaterad produktion krävs mer hantverkskunnande 
och kreativitet. Viljan att lära, initiativförmåga, språkkunskaper 
och kulturell medvetenhet är några av EU:s nyckelkompetenser för 
livslångt lärande som kommer att ha stor betydelse i framtidens 
arbetsliv.

Eftersom det inte finns någon åldersuppdelning i SCB:s yrkes- 
register på länsnivå är det omöjligt att uppskatta kommande antal 
pensionsavgångar på detaljerad nivå. Vi använder oss därför av 
SCB:s individdata. I vårt grundscenario har vi räknat med att pen-
sionsavgångar ersätts fullt ut inom samma delbransch och yrke- 
skategori. I den övre sammanställningen igår även tjänstemannayrken!

”En utbildning i  
finsnickeri är raka 
vägen till ett jobb 
– oftast ett kreativt 
och klurigt jobb.” 
Sverker Arnesson
Lärare Hantverksprogrammet,  
finsnickeri, Åkrahälls gymnasieskola  
i Nybro.



29

Jönköpings läns FA 
Sågverk och hyvlerier 1 111 220 80 300
Industri för monteringsfärdiga trähus 1 451 300 200 500
Industri för trädörrar 526 99 20 119
Industri för träfönster 743 140 25 165
Industri för träbaserade skivor och sammansatta parkettgolv 4 3  3
Industri för övriga byggnads- och inredningssnickerier 138 30 10 40
Träförpackningsindustri 220 34  34
Industri för förädlade trädbränslen 94 9  9
Övrig trävaruindustri 267 75 10 85
Industri för kontors- och butiksmöbler 1 525 273 15 288
Industri för kontors- och butiksinredningar 448 65 100 165
Köksmöbel- och köksinredningsindustri  135 20 20 40
Madrassindustri 373 75 5 80
Annan möbelindustri 1 389 258 40 298
Totalt  8 384 1601 525 2 126

Anställda
2015

Skattning av
behov enl.

utveckling

Totalt  
t.o.m
2025

Ålders- 
avgång

2016-25

Vårt behov!

Grundscenario, pensionsavgångar  
samt skattad trendutveckling 
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Utifrån delbranschernas produktion kan  
behoven omsättas i följande yrkeskategorier: 

 
Träarbetare, snickare m.fl. 2 251 371 49 420
Manuella ytbehandlare, trä 13 5  5
Fin-, inrednings- och möbelsnickare 287 65 5 70
Maskinsnickare och maskinoperatörer, träindustri 1 105 238 200 438
Tapetserare 188 45 20 65
Operatörer inom sågverk, hyvleri och plywood m.m. 688 135 70 205
Maskinoperatörer inom ytbehandling, trä 86 16 10 26
Montörer, träprodukter 1 110 216 125 341
Totalt  5 728 1 091 479 1 570

Anställda
2015

Skattning av
behov enl.

utveckling

Totalt  
t.o.m
2025

Ålders- 
avgång

2016-25

Enligt ovan redovisat grundscenario för Jönköpings läns FA behöver 
branschen rekrytera närmare 1 600 utbildade yrkesarbetare till och 

med år 2025. Övriga 500–600 personer är tjänstemän.

Vårt behov!
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Kronobergs läns FA 
Sågverk och hyvlerier 624 162 20 182
Industri för monteringsfärdiga trähus 196 33 40 73
Industri för trädörrar 29 7 3 10
Industri för träfönster 415 71 12 83
Industri för träbaserade skivor och sammansatta parkettgolv 38 13 0 13
Industri för övriga byggnads- och inredningssnickerier 109 17 5 22
Träförpackningsindustri 8 1 0 1
Industri för förädlade trädbränslen 13 2 0 2
Övrig trävaruindustri 32 11 0 11
Industri för kontors- och butiksmöbler 295 75 5 80
Industri för kontors- och butiksinredningar 17 3 0 3
Köksmöbel- och köksinredningsindustri  371 63 15 78
Madrassindustri 2 1 0 1
Annan möbelindustri 456 72 30 82
Totalt  2 605 531 130 661

Anställda
2015

Skattning av
behov enl.

utveckling

Totalt  
t.o.m
2025

Ålders- 
avgång

2016-25

Vårt behov!
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Utifrån delbranschernas produktion kan  
behoven omsättas i följande yrkeskategorier: 

 
Träarbetare, snickare m.fl. 1 026 172 25 212
Manuella ytbehandlare, trä 2 1 1 2
Fin-, inrednings- och möbelsnickare 121 22 5 27
Maskinsnickare och maskinoperatörer, träindustri 512 93 30 123
Tapetserare 20 7 0 7
Operatörer inom sågverk, hyvleri och plywood m.m. 299 65 4 69
Maskinoperatörer inom ytbehandling, trä 42 6 1 7
Montörer, träprodukter 454 83 5 88
Totalt  2 476 449 71 520

Anställda
2015

Skattning av
behov enl.

utveckling

Totalt  
t.o.m
2019

Ålders- 
avgång

2016-25

Enligt ovan redovisat grundscenario för Kronobergs läns FA behöver 
branschen rekrytera drygt 500 utbildade yrkesarbetare till och med  

år 2019. Övriga 150 personer är tjänstemän.

Vårt behov!
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Kalmar läns FA 
Sågverk och hyvlerier 1 028 249 50 299
Industri för monteringsfärdiga trähus 323 65 40 105
Industri för trädörrar 12 3 2 5
Industri för träfönster 141 39 10 49
Industri för träbaserade skivor och sammansatta parkettgolv 1 029 229 15 244
Industri för övriga byggnads- och inredningssnickerier 57 24 5 29
Träförpackningsindustri 81 16 0 16
Industri för förädlade trädbränslen 55 15 0 15
Övrig trävaruindustri 122 48 10 58
Industri för kontors- och butiksmöbler 194 51 5 56
Industri för kontors- och butiksinredningar 73 19 8 27
Köksmöbel- och köksinredningsindustri  20 2 0 2
Madrassindustri 21 4 0 4
Annan möbelindustri 268 65 20 85
Totalt  3 424 829 165 994

Anställda
2015

Skattning av
behov enl.

utveckling

Totalt  
t.o.m
2025

Ålders- 
avgång

2016-25

Vårt behov!
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Utifrån delbranschernas produktion kan  
behoven omsättas i följande yrkeskategorier: 

 
Träarbetare, snickare m.fl. 1 435 300 20 320
Manuella ytbehandlare, trä 7 0 1 1
Fin-, inrednings- och möbelsnickare 154 37 10 47
Maskinsnickare och maskinoperatörer, träindustri 704 151 25 176
Tapetserare 14 4 0 4
Operatörer inom sågverk, hyvleri och plywood m.m. 779 157 35 192
Maskinoperatörer inom ytbehandling, trä 98 24 10 34
Montörer, träprodukter 167 58 10 68
Totalt  3 358 793 111 842

Anställda
2015

Skattning av
behov enl.

utveckling

Totalt  
t.o.m
2019

Ålders- 
avgång

2016-25

Enligt ovan redovisat grundscenario för Kalmar läns FA behöver  
branschen rekrytera drygt 840 utbildade yrkesarbetare till och med  

år 2025. Övriga 150 personer är tjänstemän.

Vårt behov!
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Utbildning
GYMNASIESKOLAN
Uppgifterna om hur många elever finns i gymnasieskolans yrkes-
program 2017 är hämtade från Skolverkets databas SIRIS. 

Hantverksprogram, inriktning finsnickeri finns i Nybro,  
Tranås, Vaggeryd och Västervik. 

Antal elever totalt läsår 2016/17 
Åk 1 6 st.  (Tranås 5, Västervik 1) 
Åk 2  9 st.  (Tranås 3, Vaggeryd 1, Nybro 3, Västervik 2) 
Åk 3  13 st. (Tranås 6, Nybro 5, Västervik 2) 

Industritekniska programmet: Inom produkt- och maskinteknik 
finns i Vetlanda en inriktning mot trä, årskurs 2 och 3. Många  
ungdomar går på introduktionsprogram, individuellt val industri- 
teknik samt yrkesintroduktion industriteknik i Smålandslänen. De kan 
också vara en resurs inom trärelaterad produktion.

YRKESVUX OCH ARBETSMARKNADSUTBILDNING
På grund av stor efterfrågan har anpassade utbildningar startats 
upp av Träcentrum, exempelvis inom industriellt husbyggande och 
träteknik. Dessa genomförs i Nässjö, Eksjö och Västervik i samar-
bete med Arbetsförmedlingen och kommunernas vuxenutbildning. 

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING I SMÅLAND
MED AVSLUT UNDER 2017-2023  
Nedanstående utbildningar är mer eller mindre relevanta för 
träbranschen. Det är ändå kompetenser som efterfrågas i så stor 
omfattning inom näringslivet att de blivit beviljade två intag med 
elever som blir tillgängliga för arbetsgivare under perioden. 

Utbildningar som är direkt riktade för trärelaterad produk-
tion är: Möbelproduktionstekniker, Trätekniker Möbel 2. 

Källa: Skolverket och Myndigheten för yrkeshögskolan

Vi behöver
fler elever

”Det är medvind i 
branschen nu och  
vi är involverade i 
ett stort antal  
utvecklingsuppdrag.”
P-O Simonsson  
VD, Träcentrum
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Utbildningar som har hög relevans för branschen är:
Visuell design – Arkitektur och inredning, hållbar ombyggnad och reno-
vering, byggproduktionsledare och säljare med inredningskompetens.

Utbildningar som finns mer eller mindre behov av inom all 
industriell produktion är:
Automation och robotingenjör, Produktionstekniker, Produktions-
utvecklare, Produktionsplanerare, Produktionsledare tillverknings-
industri, Inköp & Supply management, Exportsäljare, Företags- 
säljare, Visualisering av rum, inredning och produkter, CNC-teknik 
– blått certifikat. 

Omfattning, antal platser och avslutsår varierar under perioden. 
Huvuddelen av utbildningarna är riktade mot tjänstemannayrken. 

HÖGSKOLA OCH UNIVERSITET 
Näringslivets efterfrågan på akademiker inom trärelaterad produk-
tion är begränsad. I stort sett handlar det om behov av generella 
kompetenser som behövs i alla företag som uppnått en viss storlek. 
Utbildning med koppling till de branscher som analysen behandlar 
finns till viss del vid Smålands lärosäten, Linnéuniversitetet i  
Kalmar och Växjö och Högskolan i Jönköping. 

Linnéuniversitetet:  
Skog och träteknik, högskoleingenjör, 180 hp  
och masterprogram, 120 hp.
Skogskandidatprogrammet, 180 hp
Byggnadsutformning, 180 hp
Byggteknik, högskoleingenjör, 180 hp och masterprogram, 60 hp.
Designprogrammet, inriktning produktdesign, 180 hp och design, 
masterprogram, 120 hp

Högskolan i Jönköping:
Byggnadsutformning med arkitektur, 180 hp
Husbyggnadsteknik, 180 hp
Produktutveckling med möbeldesign, 120 hp (högskoleexamen)

Källa: Respektive lärosätes hemsida

Bra utbildningar
som behövs för

branschen!
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Slutsats 
Syftet med denna rapport är att redovisa de senaste årens utveck-
ling i träindustrin och i respektive delbransch, förmodat rekryte-
ringsbehov och antal studerande, framförallt inom gymnasiesko-
lans program. 

I Smålands FA-regioner minskade antalet anställda inom trärela-
terade produktion totalt med 2 625 personer (-15 %) mellan 2008 
och 2012. Mellan 2013 och 2015 har antalet anställda ökat igen med 
413 personer (+2,7 %). Liksom all tillverkande industri rationalise-
rar och automatiserar träföretagen också sin produktion för ökad 
lönsamhet. Utvecklingen gör att f ler kvalificerade och utbildade 
medarbetare behövs i den allt mer kunskaps- och teknikintensiva 
produktionen. Säsongsvariationer i produktionen klaras med till- 
fälligt anställda och inhyrd personal från bemanningsföretag.  
Detta är förmodligen också den vanligaste rekryteringsvägen idag.

Om företagen återrekryterar samtliga pensionsavgångar under  
perioden behöver småländsk träindustri ungefär 3 800 nya medar-
betare fram till år 2025. Av dessa är cirka 2 900 yrken inom indu-
striell produktion, övriga 800 är olika tjänstemannayrken. 
Vid en återrekryteringsgrad på 70 % av pensionsavgångarna 
handlar det istället om totalt 2 900 personer, varav 2 100 är yrken 
inom industriell produktion. Tjänstemannayrken rationaliseras och 
automatiseras inte i lika hög utsträckning som produktionsyrken, 
och tjänstemän som går i pension antas därför komma att återre-
kryteras fullt ut också i detta scenario.

Intresset för gymnasiernas industri- och hantverksprogram är lågt. 
De som utbildas idag täcker bara en bråkdel av rekryteringsbeho-
ven fram till 2025. Tjänstemän är troligen enklare att rekrytera 
bland individer med examen från högskole- eller YH-utbildning. 
Kvalificerad produktionspersonal är det större konkurrens om och 
dessa är därför svårare att rekrytera. 

Mellan 2013 och 
2015 har antal 

anställda ökat med 
413 personer vilket 
motsvarar 2,7 %

”Vi behöver fokuse-
ra och strukturera 
vårt arbete så att 
det leder till att öka 
träindustrins attrak-
tionskraft samt ger 
nyanlända en möjlig-
het till arbete.”
Michael Engström  
Lärare för finsnickerieleverna på 
Västerviks gymnasium
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Träbranschen bör därför bredda sin rekrytering till nya målgrupper. 
Glappet mellan utbud och efterfrågan måste lösas med alternativa 
utbildningsinsatser. Utökad Vuxenutbildning, arbetsmarknads- 
utbildning och fortbildning för äldre och nyanlända är därför vikti-
gare än någonsin. Många av arbetsmarknadens ”överskotts- 
yrken” består till stor del av kvinnor. Efter omskolningsinsatser 
kan de också tillföra ny kompetens som skapar tillväxt i företagen. 

Ökat engagemang från företagen inom träbranschen är nödvändigt 
om framtida rekrytering ska lyckas. Hela tillverkningsindustrin 
jagar samma människor, ofta genom att anlita bemanningsföretag. 
Gemensamma insatser kring attraktivitet, attitydpåverkan, mark-
nadsföring och utbildning ”från ax till limpa” måste därför intensi-
fieras ytterligare framöver. Görs inte detta omgående kan trä- 
företagen tvingas utlokalisera produktion från Småland till andra 
delar av världen.   

”Industrin går  
bättre och börjar 

återrekrytera igen. 
Det finns ett löpande  

rekryteringsbehov 
av utbildad personal.” 

Henrik Smedmark
Utbildningschef för branschorganisa-
tionen TMF, Trä- och möbelföretagen



Vill du veta mer om kompetensbehovet i den småländska  
träbranschen är du välkommen att kontakta oss.

Ana Emilia Klasson,  
Regionförbundet i Kalmar län

ana-emilia.klasson@rfkl.se

Ola Olsson,  
Region Jönköpings län

ola.olsson@rjl.se

Nina Karlsson,  
Regionförbundet i Kalmar län

nina.karlsson@rfkl.se

Robin Rickardsson,  
Region Kronoberg

robin.rikardsson@kronoberg.se


