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>>  DEN NYA YH-UTBILDNINGEN GENOMFÖRS på distans samt 
med 6 fysiska träffar, och är perfekt anpassad för per-
soner som i dag arbetar i trähusföretag, byggföretag, 
företag som producerar och framställer byggnader och 
företag som producerar byggkomponenter. Utbildningen 
riktar sig även till personer som idag inte arbetar i bran-
schen, och ger deltagarna mycket goda förutsättningar 
för en ledande roll inom processen för träbyggnation.

Det generella behovet av och intresset för att framställa 
byggnader i materialet trä har accelererat sedan början 
på 2000-talet och kommer fortsatt vara mycket stort i 
framtiden, säger Joakim Brobäck, vd på Träcentrum. Den 
grundläggande orsaken till detta är att samhällsnyttan av 
ett ökat användande av skogsråvaran blivit självklar, det-
ta i ljuset av de klimatutmaningar världen står inför. Det 
är klimatsmart att bygga i trä, och det finns stora fördelar 
när det gäller produktionsteknik och logistik, design och 
inte minst de konstaterade fördelarna i boendemiljön.

Den allmänna inriktningen mot ökat byggande i trä i 
Sverige avspeglas också i att ett flertal kommuner antagit 
s k “träbyggnadsstrategier”, som används för kommu-
nernas bostadsplanering. Samtidigt som utvecklingen är 
fördelaktig i förhållande till användande av materialet trä 
finns en stark rörelse mot att utveckla den träindustriella 
produktionsprocessen både i de fabriker som tillverkar 
trähus och i de byggprojekt som genomförs på byggplats. 
I denna ingår områden som automation, digitalise-
ring, Lean-principer och moderna industriella metoder. 
Områden som kräver helt ny och utveckling av befintlig 
kunskap.

- I ljuset av en ökande volym av byggnation i trä och 
behov av kunskaper i nya områden är behovet av ut-
veckling och försörjning av ny kompetens självklar och 
nödvändig. Detta gäller särskilt yrkesroller som leder och 
planerar produktionsprocessen. Företagen behöver både, 
genom nyrekryteringar, tillföra ny kompetens inom detta 
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Träcentrum startar tillsammans med Tekniska Högskolan i Jönköping hösten 2021 YH-utbildningen 
Produktionsledning industriell träbyggnation. Utbildningen är 2 terminer, och svarar mot stor  
kompetensefterfrågan hos branschen.
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område samt möjliggöra en kompetensmässig omställning 
av befintlig personal, säger Erik Söderholm, utbildningsle-
dare för den nya utbildningen.

ROLLEN SOM PRODUKTIONSLEDARE för industriell träbyggna-
tion innebär att ansvara för planering och arbetsledning av 
byggprojekt ute på arbetsplatsen med industriella trä-
byggsystem eller att leda och fördela arbetet i de fabriker 
som tillhandahåller träbyggsystem. Produktionsledaren 
har en nyckelfunktion för företagens framtida utmaning-
ar och kräver kunskaper och färdigheter i områden som: 
arbetsledning och ledarskap, arbetsmiljö och säkerhet, 
byggproduktion och byggteknik, digitalisering genom t ex 
BIM, entreprenadjuridik, kvalitetssystem, Lean Produktion 
och industriella byggsystem.

I ledningsgruppen för utbildningen finns: Lars Atterfors 
(Ordförande), Erik Söderholm (Utbildningsledare), Mats 
Kihlman (Tekniska Högskolan i Jönköping), Daniel Sparre 
(Eksjöhus), Ola Adolfsson (Hjältevadshus), Peter Stenfelt 
(OBOS), Jonas Fred Häll (Frid & Hell´s Bygg AB) och Frank 
Beno (Derome Träteknik). 

HENRIK SMEDMARK, 
UTBILDNINGSANSVARIG TMF:
”Industriellt träbyggande utvecklas 
positivt både genom att den traditio-
nella småhusindustrin ökar sin prefa-
briceringsgrad och att aktörer utvecklar 
metoder och kapacitet för andra typer 
av industriellt träbyggande. Industriellt 
träbyggande kräver nya kompetenser 
inom produktion och montering varför 
det behövs utbildningar för detta. Det 
finns en efterfrågan som kraftigt över-
skrider vad en eller ett fåtal YH-utbild-
ning klarar att utbilda.”

SUSANNE RUDENSTAM,  
CHEF TRÄBYGGNADSKANSLIET:
”Träbyggnadsindustrin växer snabbt 
med behovet av att bygga hus med 
mindre klimatpåverkan. För att ta vara 
på detta och tillgodose marknadens 
efterfrågan av större träkonstruktioner 
och samtidigt verka för ökad effek-
tivisering, behöver mer kompetens 
i material och byggsystem föras in 
byggbranschen. Inom detta område ser 
Sveriges Träbyggnadskansli stora behov 
över hela landet.”

PER-OLOF SJÖÖ,  
FÖRBUNDSORDFÖRANDE GS FACKET:
”Utvecklingen av det industriella trä-
byggandet är ett viktigt bidrag i ambi-
tionen att skapa hållbara arbetstillfällen 
i hela Sverige. För att denna snabbt 
växande bransch ska kunna fortsät-
ta utvecklas är det viktigt att det kan 
erbjudas nya och anpassade alternativ 
som komplement till befintliga utbild-
ningsvägar inom byggsektorn.”

Några röster om 

UTBILDNINGEN 

PRODUKTIONSLEDNING  
INDUSTRIELL TRÄBYGGNATION, 200 YH POÄNG

Vill du gå en utbildning där du förbereds för en roll som produktionsledare inom  

industriell träbyggnation? Vill du genomföra utbildningen där du bor och arbetar?  

Då är vår YH-utbildning perfekt för dig!
UTBILDNINGENUtbildningen är anpassad för dig som arbetar i trähus- 

företag, företag som framställer byggnader eller pro- 

ducerar byggkomponenter och för dig som vill komma 

in i branschen. Utbildningen ger goda förutsättningar för 

en ledande roll inom träbyggnationsprocessen. Detta är 

en yrkesutbildning på distans där viktiga kurser som LIA, 

Lärande i arbete (praktik) och examensarbete genomförs 

på och tillsammans med ett företag. Efter utbildningen 

kommer du att ha kunskaper och färdigheter inom 

teknikutveckling, byggkonstruktion och byggprocess, 

relevant lagstiftning, kvalitets- och verksamhetsutveck-

ling, hållbarhet samt ledarskap och kommunikation.

FAKTA
Programstart: v 35 2021Utbildningsorter: Distansutbildning med 6 fysiska träffar

Ansökan öppen: 15/3 – 15/4
Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Examen:  Yrkeshögskoleexamen Produktionsledning 

industriell träbyggnation.

N Ä R A S A M V E R K A N M E D B R A N S C H E N
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HAR DU FRÅGOR ÄR DU VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS:

Utbildningsledare:Erik Söderholmerik@improvicon.se  

Utbildningskoordinator:Marianne Ljungström076 – 321 75 85marianne@tracentum.se 

Se film om utbildningen Träcentrum ligger i Nässjö och är med sina ljusa, moderna och välutrustade lokaler en perfekt mötesplats för utbildningar och 

konferenser. Tillsammans med trä, möbel och inredningsbranschen jobbar vi dessutom med kompetens- och företagsutveckling. På 

Träcentrum finns café och lunchrestaurang, men du har också möjligheter att ta med egen mat att värma. Varmt välkommen till oss!

För mer information om utbildningen läs här
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