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Välj ett gymnasieprogram inom möbler, trä, teknik eller inredning.

Stäng inga dörrar

BYGG DEM.
Det är inte lätt att veta vad man ska välja för program på gymnasiet.
Ännu svårare är det att veta vad man ska göra efter gymnasiet. Men för dig
som är intresserad av att skapa, designa och använda dina
händer finns det ett självklart val – ett gymnasieprogram
inom möbler, trä, teknik eller inredning. Här gör du
dig redo för att jobba direkt efter gymnasiet, eller att
plugga vidare på högskola eller yrkeshögskola. Inga
dörrar stängs. Inga möjligheter försvinner. Här har du
framtiden i dina händer.

TRÄ- OCH MÖBELBRANSCHEN
Nästan allt du ser när du tittar dig omkring skapas och tillverkas i trä- och
möbelbranschen. Från möblerna till badrumsinredningen till hela huset.
Som du förstår betyder det att det finns mängder av spännande och roliga
yrken som alltid kommer behövas, hur digitala vi än blir.
Några exempel på företag i branschen: Eksjöhus, IKEA industry,
Kinnarps, Vedum och Tarkett.

HUR SER LÖNEN UT?
Vad du tjänar när du börjar jobba beror
såklart mycket på dina förutsättningar,
var du bor och hur du presterar.
Men lönen ser ut ungefär så här:
med examen från gymnasiets
trätekniska program tjänar du
runt 25 000 kronor per månad.
Efter fem års erfarenhet tjänar du
ungefär 29 000 kronor per månad.
Tar du på dig mer ansvar kan du
räkna med en högre lön på sikt.

CNC-operatör
Du är hjärnan bakom maskinerna som tillverkar
produkterna. Du programmerar och ställer in,
finkalibrerar och ansvarar för att produkterna blir
precis som du vill ha dem.

Ytbehandlare

Dina
karriärmöjligheter

Det är du som ser till att produkterna skiner genom
att lägga på lack eller färg. Du blandar kulörer och
skapar konstverk, manuellt
eller med speciella sprutmaskiner.

Ingenjör

Produktutvecklare

Här är ingen arbetsuppgift
den andra lik. Du använder
strategi och logik för att se det ingen
annan ser, investera i ny maskinteknik och utveckla nya processer.
Du är hjärnan bakom produktionen.

Du är en idéspruta med teknisk kompetens som
hittar på innovativa och smarta lösningar som
förändrar och förenklar livet för många människor.
Det är du som uppfinner.

Säljare

Du är problemlösaren som ser till att produktionen
fungerar och att produkterna håller god kvalitet.
Du ser vad som behöver förbättras och ser till att
utvecklingen går framåt, tillsammans med de
kollegor som du ansvarar för.

Som säljare har du nära och mycket
kontakt med ditt företags kunder, som kan vara allt
från en byggvaruhandel till en möbelaffär. Du får
träffa många människor och hjälpa dem att hitta rätt
med din tekniska kunskap, samtidigt som du driver
försäljningen framåt.

Maskinsnickare
Här jobbar du med manuella och datastyrda
maskiner för att forma, hyvla och såga träet
till dörrar, fönster, möbler och mycket annat.
Du skapar från grunden.

Produktionstekniker

Möbelsnickare
Som möbelsnickare skapar du unika
möbler i mindre serier eller specialbeställda inredningar. Ett kreativt
yrke där du inreder Sverige och världen
med din speciella stil.

VI VALDE RÄTT!

u Oscar Johansson, åk 3,
Hantverksprogrammet
finsnickeri, Dackeskolan

Hantverks- eller Industritekniska programmet är en garanterad
språngbräda till en bransch i ständig utveckling. Här får du
möta några som träffat helt rätt i sitt gymnasieval.
u Christoffer Palmborg, åk 3, Hantverksprogrammet
finsnickeri, Dackeskolan
– Jag valde den här utbildningen för att jag är intresserad av
att bygga med trä. Jag är nöjd med mitt val. Det bästa är att vi
har bra gemenskap här på skolan och att man kan läsa olika
inriktningar och fördjupa sig i det man vill. Gillar man att skapa
så ger den här utbildningen många möjligheter.
– Efter studenten är planen att börja jobba och sen kanske
plugga vidare i framtiden. I så fall vill jag gärna bli lärare och få
fler att få upp ögonen för det här yrket.
– Om tio år tror jag att jag är egenföretagare eller anställd på
ett företag inom
möbelsnickeri.

u Emilja Bergström, åk 3,
Hantverksprogrammet finsnickeri,
Dackeskolan

– Jag har alltid varit
intresserad av finsnickeri
och slöjd har alltid varit mitt
favoritämne. Det bästa med
utbildningen är att man
får vara kreativ och
greja, det tycker
jag är kul.
– Efter skolan
vill jag starta
eget och
driva min egen
snickarverkstad.

– Jag gillar att jobba praktiskt, och det får man
på det här programmet. Samtidigt kan man
läsa så att man får högskolebehörighet. Det är
ju bra. I framtiden kan jag tänka mig att plugga
vidare, antingen inom det här vi jobbar med
nu, eller så kan jag tänka mig att bli lärare
inom det här ämnet också.
– Jag är jättenöjd med mitt val.

u Niklas Lindholm, åk 2, Hantverksprogrammet,
Holavedsgymnasiet
– Det bästa med min utbildning är att det är
mycket praktiskt. Två dagar i veckan är vi i
verkstaden och det är kul. Här lär jag mig
många viktiga grunder som man har
nytta av även i vardagen.
– Efter skolan vill jag jobba med ett
hantverksyrke och det finns många
sådana jobb. Så det är ju bra!

u Linnea Wilén Åberg, åk 2, Hantverksprogrammet,
Holavedsgymnasiet
– Jag är väldigt intresserad av design och därför valde jag hantverksprogrammet. För här får jag vara kreativ och det gillar jag. Vi lär oss
massor, snickra förstås, men också om material och möbler. Det bästa är att
det är väldigt yrkesinriktad, man behöver inte bara sitta i en skolbänk.
– Efter gymnasiet vill jag plugga vidare, jag tänker mig något inom
design. Om tio år? Ja, då jobbar jag förhoppningsvis med något inom
inredningsdesign, inredningsarkitekt kanske.

u Markus Brorsson, Produktionstekniker, Kinnarps AB
– Jag ville gå en utbildning som kunde ge mig jobb direkt efter
studenten. Därför valde jag träteknik och jag hade faktiskt
anställningskontrakt redan innan jag gick ut.
– Jag började på Kinnarps som maskinoperatör,
sedan har jag fått nya uppdrag på företaget och i dag
jobbar jag som produktionstekniker. Det i nnebär att jag
driver projekt i hur vi kan utveckla produktionsflödet. Det
är roligt.
– Jag är jättenöjd med mitt val. Jag har ett
jobb där jag får utvecklas, som är socialt och
innebär bra arbetstider. Om jag ska ge råd
till dig som är ung; var framåt, våga fråga
och var intresserad. Då kommer du långt!

u Se intervjuerna på framtidenaridinahander.se!

GYMNASIEPROGR AMMEN FÖR DIG.
Yrkesprogram

Högskoleförberedande program

För dig som vill jobba direkt efter gymnasiet
eller välja till ämnen för högskolebehörighet.

För dig som vill jobba efter gymnasiet
men också få högskolebehörighet.

HANTVERKSPROGRAMMET

TEKNIKPROGRAMMET

Vad får du göra?

Vad får du göra?

Vad får du göra?

Sköta snickerimaskiner,
läsa ritningar, programmera och köra maskiner,
eller se till att produkter
lackeras.

Snickra möbler, inredning
och annat finsnickeri.
Tapetsera och stoppa
möbler.

Varierande beroende på inriktning och ort,
men som exempel: teknisk och teoretisk
kunskap, design- och produktionsutveckling samt hantering och bearbetning av
verktyg och material.

INDUSTRITEKNISKA
PROGRAMMET

Vad kan du bli?
•
•
•
•
•

Maskinoperatör
Verkstadssnickare
Underhållstekniker
Ytbehandlare
CNC-operatör

Vad kan du bli?
•
•
•
•
•

Möbelsnickare
Inredningssnickare
Verkstadssnickare
Möbeltapetserare
Även maskin- och
CNC-operatör

Vad kan du bli?
Teknikprogrammet är brett, och gör dig
redo för jobb som exempelvis CNCoperatör eller maskinsnickare. Samtidigt
som du kan vidareutbilda dig till en mängd
yrken efter gymnasiet på högskola eller
yrkeshögskola.

Välj till ett fjärde år
På vissa håll i landet kan du välja till
ett fjärde år på teknikprogrammet. En
påbyggnad som kombinerar teori och
praktik, vilket ger dig möjlighet att jobba
som tekniker i bland annat trä- och
möbelbranschen.

Andra vägar
till trä- och
möbelbranschen

Andra utbildningar
kan också ge dig jobb i träoch möbelbranschen. Läser du el- och
energiprogrammet kan du få jobb på husföretag,
som industrielektriker eller som servicetekniker. Väljer du
VVS-programmet kan du jobba som installatör inom husbranschen. Byggprogrammet och ekonomiprogrammet kan
också ge dig jobb på trä- och möbelföretag.

Bra
att veta!
Högskolebehörighet på yrkesprogram

Yrkesintroduktion…

Är du inte säker på vad du vill efter studenten?
För att få högskolebehörighet på yrkesprogrammen kan du välja till de ämnen som behövs.
Det finns också möjlighet att läsa vidare på
Yrkeshögskolans (YH) skräddarsydda utbildningar i samarbete med arbetslivet.

…är en väg in i arbetslivet
efter yrkesutbildningen. Här får du
varva jobb och lärande – med lön på en riktig
arbetsplats. Du utbildas av erfarna kollegor på
företaget, skaffar kunskap och får bra kontakter.
Lönen är lite lägre, men du utvecklas snabbt och
får en bra start på karriären.

Validerat och klart!

Läs mer på » framtidenaridinahander.se

Med en Träteknisk validering får du som elev
ett kvitto på de kunskaper du har. Kompetens
beviset visar att du har vad som krävs för att
jobba som maskinsnickare, hyvlare, CNCoperatör eller ytbehandlare.

Yrkesutbildning på Komvux
Genom Yrkesvux, yrkesutbildning på
Komvux, kan du som passerat gymnasieåldern få en extra chans att skaffa dig
en vuxenutbildning inom träteknik. Prata
med vuxenutbildningen i din kommun!

Gå på college i Sverige
Flera skolor i Sverige har blivit teknikcollege.
Det är en sorts kvalitetsstämpel som innebär att
skolan har ett nära samarbete med företagen
på orten, med hög kvalitet på
utbildningen och stort engagemang från alla parter – och stor
chans till jobb efter studenten.
Se om det finns ett teknikcollege nära dig på
» teknikcollege.se

Trä- eller
teknikutbildningar
nära dig
Vill du gå en träutbildning? Kolla med SYV och
din skola om vilka utbildningsmöjligheter som
finns. För uppdaterad info om gymnasier, se
framtidenaridinahander.se
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1.

Baldergymnasiet, Skellefteå

2. Trägymnasiet i Ljusdal
3. Voxnadalens Gymnasium, Edsbyn
4. Leksands gymnasium
5. S:t Eriks Gymnasium, Stockholm
6. Dackeskolan, Mjölby

2

7. Vadsbogymnasiet, Mariestad
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8. Ållebergsgymnasiet, Falköping
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9. Uddevalla Gymnasieskola
10. Nösnäsgymnasiet, Stenungsund
11. Peder Skrivares Skola, Varberg
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12. Holavedsgymnasiet, Tranås
13. Västerviks Gymnasium
14. Njudungsgymnasiet, Vetlanda
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15. Åkrahällskolan, Nybro
16. Tau Learning, Malmö
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Vill du veta mer?

Kontakta Henrik Sm
edmark,
utbildningsansvarig
TMF
henrik.smedmark@t
mf.se
08–762 72 61

Besöksadress: Storgatan 19, 102 04 Stockholm | 08-762 72 50 | info@tmf.se | tmf.se
TMF är en förkortning av Trä- och Möbelföretagen. TMF är en bransch- och
arbetsgivarorganisation och företräder närmare 650 medlemsföretag med cirka 30 000 anställda i Sverige.

