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Sammanfattning 

Bakgrunden till utredningen är att tekniknivån inom den trämekaniska 
industrin bedömts vara alltför låg. Sker det inte en förbättring av den 
tekniska nivån är det risk att företagen stagnerar i tekniskt hänseende. 

Svensk träförädlande industri arbetar när den drivs f trad i t ionel la former och med 
traditionella produkter på en marknad som inte längre expanderar. Substi-
tuerande material har utvecklats som i vissa fall är konkurrenskraftiga 
gentemot en del traditionella träprodukter. Träproduktema möter därför 
hård konkurrens som måste mötas med teknisk utveckling, intensifierad 
marknadsföring och kundanpassning. 

Den trämekaniska industrin kommer att arbeta på en marknad som stäLIer 
ökade krav på flexibilitet och snabb anpassning. Allt mer avancerad teknik 
blir ett viktigt inslag för att möta marknadens krav och för att uppnå 
optimal lönsamhet. 

Civilingenjörstätheten inom den trämekaniska industrin är mycket låg. Ca 1 
% av den förvärvsarbetande befolkningen i landet är civilingenjörer. 
Antalet civilingenjörer inom den trämekaniska industrin utgör mindre än 1 
promille av antalet anställda. För trämanufakturindustrin är förhållandet 
mellan antalet civilingenjörer och totala antalet ingenjörer ca 1:14. För det 
enskilda näringslivet som helhet är förhållandet ca 1:5. 

Det är enligt utredningens uppfattning mycket angeläget att personer med 
högre utbildning i ökad utsträckning kommer in i branschen och speciellt 
vill utredningen understryka behovet av ökad teknisk gmndkompetens. 

Civilingenjörsutbildning med träteknisk inriktning fiims vid Tekniska 
Högskolan i Stockholm (KTH) och vid Luleå Tekniska Högskola (HLu), där 
den trätekniska utbildningen är förlagd till Skellefteå. På båda platserna är 
den trätekniska inrikmingen en studieinriktning inom maskinlinjen. 

Utredningen har konstaterat att de civilingenjörer som gått de trätekniska 
studieinriktningarna i ringa utsträckning finner arbete inom den träme
kaniska industrin och har också konstaterat att kontakten mellan tekno-
logema och industrin är bristfällig. Det är enhgt utredningens uppfattning 
mycket allvarhgt att industrin saknar civiUngenjörer. Samtidigt får de 
civilingenjörer som utbildar sig inom träteknik inte arbete inom den 
industrigren de utbildat sig för. Av den anledningen föreslås ett antal 
åtgärder för att förbättra kontakterna. 

En viktig väg för att skapa kontakter mellan näringen och teknologema är 
sommarpraktik och examensarbeten. Enhgt utredningens uppfattning 
måste industrin aktivera sig för att skapa intressanta sådana arbeten. De 



direkta kontakterna mellan industrin och utbildningsinstitutionerna måste 
också intensifieras. 

Utredningen understryker att det för branschen är angeläget att slå vakt om 
de nuvarande trätekniska institutionerna vid KTH och HLu. Utredningen 
anser inte att det fmns skäl att kräva ytterligare trätekniska institutioner och 
om större resurser kan ställas till förfogande bör de i första hand utnyttjas 
för förstärkning av befintliga institutioner, ökad samverkan med 
TräteknikCentrum (Trätek) och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) är 
angelägen och bör aktivt uppmärksammas. 

Utredningen har konstaterat att kurser i ledarskap saknas vid de tekniska 
högskolorna. Samtidigt får flertalet civilingenjörer arbetsledande befatt
ningar och enligt den enkät utredningen gjort bland företag inom branschen 
värderas arbetsledningsförmåga mycket högt för flertalet befattningar. 
Utredningen föreslår därför att kurser i ledarskap införs vid de tekniska 
högskolorna. 

En ny civilingenjör behöver ett par års yrkesverksamhet innan han eller 
hon är färdig för många av de befattningar som finns i industriföretag. Det 
är också viktigt att en ny civilingenjör får en helhetssyn på branschen. De 
små företag som fmns inom den trämekaniska branschen har svårt att av 
ekonomiska och personella skäl ge denna grundläggande yrkeserfarenhet. 
Därför föreslås att Trätek skall anställa några nyutexaminerade civilingen
jörer och ge dem grundläggande arbetslivsintroduktion varefter de skall 
slussas ut till befattningar i industrin. Liknande verksamhet förekommer 
inom Forskningsstiftelsen Skogsarbeten och STFI. 

De stora exportföretagen inom verkstadsindustrin har en väl upplagd intro -
duktion för nyanställda marknadsförare. Någon motsvarighet finns inte 
inom den trämekaniska industrin men behovet av bra marknadsförare är 
hka stort. Av den anledningen föreslås att även för marknadsförare sker en 
anställning av aspiranter som ges en introduktion genom centrala organs 
försorg. 

Den tekniska kompetensen inom branschen kan inte höjas enbart genom 
nyanställning utan en höjning måste också ske genom vidareutbildning av 
redan anställd personal. Det är enligt utredningens uppfattning angeläget att 
redan anställda ingenjörer ges förutsättningar för vidareutbildning genom 
enstaka kurser inom högskolans ram. Dessa kurser bör kunna genomföras 
som distanskurser vid olika högskolor i landet. Utredningen vill i detta 
sammanhang särskilt uppmärksamma att det s.k. Bergslagspaketet skall ge 
utrymme för teknisk utbildning och det planeras särskild skogsindustrilinje 
vid högskolan i Karlstad. 

Utredningen har också konstaterat att byggnadsingenjörer och arkitekter 
har relativt ringa kunskap om trä och dess egenskaper. Därför föreslås att 



utbildningen utvecklas och förslag på en kurs redovisas. Det är också ange
läget att tillgången på facklitteratur förbättras. 

Med de många små företag som finns inom branschen kan inte varje företag 
anställa en civilingenjör men det är viktigt att även de små företagen får 
tillgång till kvalificerad teknisk kompetens. Utredningen anser att detta 
främst kan tillgodoses genom konsultmedverkan och genom att företagen 
knyter specialister till sina styrelser. 



1. Utredningens bakgrund, sammansättning och arbetsformer 

1.1. Utredningens bakgrund, tillkomst och finansiering 

Bakgrunden till utredningen är att tekniknivån inom den trämekaniska 
industrin bedömts vara allt för låg. Forskningens framsteg och tekniska 
nyheter når inte ut beroende på att företagens personal inte har tillräcklig 
teknisk kunskap för att utvärdera användbarheten. Sker det inte en höjning 
av den tekniska nivån är det risk för att företagen stagnerar i tekniskt 
hänseende. 

Utredningen har tillkommit på initiativ av TräteknikCentrum (Trätek). En 
PM daterad 1986-03-21 med förslag om utredningen behandlades under 
våren av följande organisationer: Sveriges Skogsindustriförbund, Trä -
industriförbundet. Träindustriarbetareförbundet, Svenska Sågverks- och 
Trävamexportföreningen, Stiftelsen Svensk Träteknisk Forskning och 
Snickerifabrikemas Riksförbund. 

Samthga organisationer tillstyrkte en utredning i enlighet med redovisad 
PM där också förslag till utredningens målsättning, sammansättning och 
arbetsmetodik redovisades. 

Promemorian var vidare föremål för överväganden inom Sågverks
industrins kommitté för utbildning och teknisk utveckling (SKUTU) och 
Instit utionen för träteknologi vid KTH. Även av dessa organ tillstyrktes 
utredningen. 

Utredningen finansieras genom bidrag från Statens Industriverk med 
75000 kr, Skogsindustriföibundet och Träindustriförbundet 30000 kr 
vardera samt Svenska Sågveiks- och Trävaruexportföreningen 15000 kr. 
Utredningen har följaktligen haft att hålla sig inom en kostnadsram på 
150000 kr. 

1.2. Utredningens mål 

Målsättningen för utredningen har angetts på följande sätt 

• öka medvetenheten om behovet av teknisk kompetenshöjning 
• Påverka nuvarande utbildnings uppläggning 
• Ev. initiera ny utbildning 
• Påtala behovet av utbildning i trätekniska ämnen för andra 

utbildningar 
• Föra ut utredningens resultat inom näringen 
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L 3 . Utredningens sammansättning och arbetsformer 

I den grundläggande promemorian angavs att utredningen skulle samman
sättas av en utredningsstyrelse och en arbetsgrupp med representanter från 
de organisationer som står bakom utredningen. 

Utredningen har haft följande sammansättning: 

ordförande: professor Lennart Schotte 
sekreterare: civiljägmästare Lennart Rydberg 

utredningsstyrelse: 
Svenska Sågverks- och Trävaruexportföreningen: direktör Lars Strängh 
Snickerfabrikemas Riksförbund: direktör Sten Cassel 
Sveriges Skogsindustriförbund: direktör Lennart Hörnlund 
Träindustriförbundet: direktör Bjöm Lindell 
Stiftelsen Svensk Träteknisk Forskning: direktör Bengt Geijer 
Svenska Träindustriarbetareförbundet: 2:e förbundsordf. Gunnar A 
Karlsson 
Luleå Tekniska Högskola trätekn. inst.: prefekt Tom Morén 
Tekniska Högskolan i Stockholm trätekn. inst.: professor Endel Saarman 
TräteknikCentrum: direktör Urban Sundberg 
Civilingenjörsförbundet: utredningschef Göran Belfrage 

arbetsgrupp: 
Trämekaniska industrin: disponent Stig Nordin 
Svenska Sågverks- och Trävaruexportföreningen: civiljägmästare Tord 
WadeU 
Sveriges Skogsindustriförbund: direktör Lars Lycke 
Träindustriförbundet: direktör Gunnar Rydegran 
Luleå tekniska högskola trätekn. inst.: prefekt Tom Morén 
Tekniska högskolan i Stockholm trätekn. inst. professor Endel Saarman 
TräteknikCentrum: professor Martin Wiklund och informationschef 
Ingemar Ekdahl 
Representant för de nyligen utexaminerade trätekniska civilingenjörerna: 
teknolog Karin Brodin 

Utredningens arbetsplan m.m. fastlades vid ett sammanträde 1986-05-27. 
Den då fastlagda arbetsmetodiken och målsättningen har i stort sett följts. 

Utredningsstyrelse och arbetsgrupp har haft två gemensamma samman
träden. Arbetsgruppen har därutöver sammanträtt en gång. Sekreteraren 
har dessutom haft löpande kontakter med främst arbetsgruppens ledamöter. 

Utredningen har genomfört en enkät till företag inom branschen som har 
besvarats av 99 företag. 



2. Marknadsutsikter för svensk trämekanisk industri 

2.1. Allmänt 

Den trämekaniska industrin består av flera olika grenar där marknads -
utsiktema är mycket skiftande. Olika industrier inom samma segment har 
också olika maiicnad och därmed också skiftande förutsättningar. 

Framtidsutsiktema för sågverksindustrin är mycket beroende av byggan -
dets omfattning och utveckling i Sverige och i Europa. Vissa delar av 
trämanufakturindustrin har också ett starkt beroende av byggandets omfatt
ning medan andra delar är mera beroende av konsumentemas allmänna 
köpstyrka och modeinriktning. 

Framtidsutsiktema för trä är också starkt beroende av i vilka former trä 
och trämaterial kommer att marknadsföras. Forskning och utveckling inom 
det trätekniska området kan på ett avgörande sätt stärka träets konkurrens
kraft inom gamla och nya användningsområden. 

Produkter från den trämekaniska industrin har vissa konkurrensfördelar 
som blir mer accentuerade framöver. Den trämekaniska industrin är inte 
särskilt energikrävande. Ett högre energipris talar därför till träproduk-
temas fördel. Den trämekaniska industrin är också förhållandevis miljö
vänlig, ökade krav på miljöåtgärder irmebär därför ökade kostnader för 
konkurrerande material men lämnar träproduktema relativt oberörda ur 
kostnadssynpunkt. 

2.2. Marknaden för sågade trävaror 

Långsiktiga efterfrågeprognoser bygger i regel på uppskattningar av BNP-
utveckling och bostadsbyggande. 

Gemensamt för dessa prognoser är att man räknar med att den västeuro
peiska marknaden lämnat tillväxtfasen och inträtt i en mognadsfas. Efter -
frågan väntas då bli i stort sett oförändrad fram till år 2000. Den stagne
rande efterfrågan beror på lägre nyproduktion av bostäder och substitution 
mot andra material. 

Användningen inom ROT-sektom väntas dock öka så att nuvarande kon
sumtionsnivå totalt kan bibehållas. I Sydeuropa väntas efterfrågan fortsätta 
att växa på gmnd av större behov av bostadsinvesteringar. 

Det fmns dock prognoser, från bl.a. ECE Timber Committee, som pekar på 
att marknaden för sågade trävaror både volym- och prismässigt är på väg 
uppåt. Det är då en följd av att byggandet åter kommer att öka både i 
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Sverige och i Europa i övrigt. Europa kan enligt dessa prognoser på sikt 
komma att bli nettoimportör av sågade trävaror. 

Skogsskadoma i Mellaneuropa kan medföra ökade avverknmgar och 
därmed ökad produktion av sågade trävaror. Detta påverkar framförallt 
importefterfrågan på granvaror. Omfattningen är ännu svår att prognos
tisera. 

Efterfrågan på sågat barrvirke i Mellanöstem och Nordafrika har varit god 
men har stagnerat på grund av pohtisk instabilitet och fallande oljepriser. 
Under gynnsamma fömtsättningar d.v.s. en stabilisering av det politiska 
läget och åter stigande oljepriser och -produktion bör marknadspotentialen 
vara stor. 

I Fjärran östem väntas efterfrågan komma att växa mycket snabbt. Inom 
det området finns många av de länder som har den snabbaste ekonomiska 
tillväxten i världen och som också är de folkrikaste. Kvantitativt ökar kon
sumtionen mest i Kina, Indien och Indonesien men även i övriga länder är 
konsumtionsökningen stor. 

Efterfrågan på sågade trävaror i Nordamerika bedöms fortsätta att växa om 
än långsamt. Detta bör leda till ett fortsatt lågt exporttryck från Kanada mot 
Västeuropa. 

Från tallplanteringar i Chile och Nya Zeeland väntas starkt ökande export -
volymer från 1990-talet och framåt. Chile kan då bh en stark konkurrent i 
Mellanöstem, Nordafrika och eventuellt Sydeuropa. 

2.3. Sveriges exportmöjligheter 

Sveriges export kommer enligt vissa prognoser att hgga på ca 6,5 milj. m^ 
under 1990-talets första hälft. Detta motsvarar nivån under 1970-talets slut 
och är nästan 2 milj. m^ mindre än under toppåret 1983.1 prognoserna be
döms huvudexportländemas inbördes positioner vara i stort sett oföränd
rade. Den inbördes konkurrensförmågan mellan länderna kan dock snabbt 
komma att förändras genom ändrade växelkurser och skild kostnadsutveck
ling. 

Sveriges exportmöjhgheter kan komma att begränsas av ökande skogsska
dor i Mellaneuropa. Tvångsavverkning där som i första hand drabbar äldre 
granskog kan komma att slå hårt mot svensk export av granvirke. 

En eventuell svensk expansion förutsätter att FoU-arbetet intensifieras och 
att forskningens framsteg utnyttjas i företagen. Det fömtsätter också att 
träets positiva egenskaper tas tillvara på ett annat sätt än tidigare. 
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2.4. Marknadsutsikter för träskivor 

Efterfrågan på träbaserade skivmaterial i Västeuropa väntas bli i stort sett 
konstant fram till år 2000. Plywood väntas ha en i huvudsak oförändrad 
efterfrågan. För spånskivor väntas konsumtionen öka något medan mark
naden för de hårda träskivorna väntas minska. 

Nya skivtyper slår hårt mot konventionella träbaserade skivor. Bland dessa 
skivtyper kan nämnas tunn spånskiva (Mende skiva), OSB (Oriented 
Structural Board), waferboard och MDF (Medium Density Fiberboard) 
samt cement- och gipsbundna spånskivor. Dessa väntas ersätta de konven
tionella spånskivoma i vissa fall. 

För plywoodindustrin utgörs ett hot också av att tillverkningen utvecklas i 
vissa Komekonländer och tropiska länder (Indonesien, Malaysia, Brasi
lien). De har en kostnadsfördel vilket gör att de kan ta markriadsandelar. 

Spånskivoma svarar för ca 80 % av marknaden för träbaserade skivor. 
Mättnaden av marknaden har väckt behovet av att modifiera produkten och 
att därför redan i tillverkningsskedet bättre beakta speciella krav inom 
marknadssegmentet. Utvecklingen har lett till en ornfattande produkt
utveckling av ytbehandlade spånskivor och till uppkomsten av nya produk
tionsprocesser (t.ex. cement- och gipsbundna spånskivor). Spånskivomas 
egenskaper har därigenom blivit mer mångsidiga. 

De nya träbaserade skivmaterialen förväntas få växande marknadsandelar 
på bekostnad av de konventionella spånskivoma. Substitutionshotet kom
mer fi-ämst från Nordamerika när det gäller OSB och waferboard, samt 
från nyetablerade fabriker både i Skottland och Frankrike. MDF tillverkas 
med stor framgång i Sydeuropa och på Irland. 

2.5. Marknadsutsikter för snickeriindustrin 

Fönster och dörrar är två av de viktigaste segmenten inom snickeriindus -
trin. Trä för fönster och dörrar har en långsam men tydlig nedgång i sin 
marknadsandel. I Västeuropa används fömtom barrträ stora mängder tro -
piskt lövträ till fönster och dörrar. Plast och aluminium har ökat sina mark -
nadsandelar tiU fönster. Fortfarande är dock trä (inkl. aluminiumbeslagna 
träfönster) det absolut dominerande materialslaget med en marknadsandel 
på 90-95 %. 

Finansieringsformer och byggnormer har mycket stor betydelse för träets 
konkurrenskraft till fönster och dörrar. Ändrade bestämmelser för kompo -
nenter och deras inbyggnad kan radikalt ändra trämaterialets möjligheter. 
Fukt- och rötproblem har skadat träets anseende på ett sätt som kan bU svårt 
att reparera. 



12 

2.6. Marknadsutsikter för golvmaterial 

TiU golv har plastmaterial visat en långsiktig stark uppgång. Traditionella 
golv av parkett stagnerar eller väntas minska något på den inhemska mark
naden, medan däremot andra typer av trägolv förutspås en positiv mark
nadsutveckling. Tendensen väntas vara liknande på exportmarknaden. Ned
gången för textila material som heltäckningsmattor är kraftig och den 
utvecklingen väntas bestå. 

2.7. Marknadsutsikter för möbler 

Konsumtionen av möbler räknat i konstant penningvärde har varit förvå -
nansvärt stabil sett över en längre tidsperiod. Tillfälliga konjunktursväng
ningar påverkar givetvis konsumtionsmönstret. Storleken av de ålders -
grupper som når upp i den ålder då man bildar hem och familj påverkar 
möbelkonsumtionen och där är i slutet av 1980-talet och början av 1990-
talet stora åldersgmpper i denna åldern. De totalt sett låga 
byggnadsinvesteringarna har däremot en återhållande effekt. 

Efterfrågan till offentlig miljö väntas minska beroende på att den offentliga 
sektom inte längre ökar i samma takt som tidigare. Sammantaget väntas den 
inhemska konsumtionen minska något under den överblickbara prognospe -
rioden. 

Såväl import som export har ökat. Möbelexporten har sålunda ökat från ca 
20 milj. kr. 1958 till ca 5 miljarder 1985. Sverige svarar för en stor andel 
(uppemot hälften) av Norges möbelimport. Danmarks import av svenska 
möbler har minskat kanske delvis beroende på ändrad modeinriktning men 
framförallt på ett minskat konsumtionsutrymme. Sverige har en i kronor 
räknat betydande export tiU Västtyskland och Storbritannien. Av möbel -
konsumtionen i de båda ländema svarar importen från Sverige dock för 
mindre än 1 procent av resp. lands konsumtion. 

Importen tiU Sverige kommer framförallt från Finland och öststats -
ländema. Omkring en tredjedel av Finlands export går tiU Sverige. 

Växlingar i modet kan snabbt påverka importandelen av möbler. Detsamma 
gäller i viss mån för exporten men där är det framförallt gedigna mark
nadsföringsinsatser som kan ge resultat. På de Västeuropeiska marknaderna 
finns det en stor stor marknadspotential, men det är också en marknad där 
det krävs stora insatser för att nå resultat. 

2.8. Sammanfattning 

På samtliga områden får svensk träförädlande industri arbeta hårt för att 
försvara sin marknad. Trä möter konkurrens mot substituerande material 
som i vissa fall är billigare och som har mera konstanta egenskaper. Trä har 
å andra sidan andra fördelar bl.a. estetiska. Användningen av trä bör också 
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gynnas av att den trämekaniska industrin inte är särskilt energikrävande 
och att det är en f örhå 11 andev i miljövänlig industri, ökat energipris och 
ökade miljökrav bör därför innebära relativa fördelar för den 
trämekaniska industrin. 

Den marknad som svenska träprodukter kan vinna måste man vinna från 
något annat land som försöker att åtminstone hålla sin marknadsandel och i 
regel att också vinna marknadsandelar. Det blir alltså en hård kamp på 
marknaden, där det är nödvändigt att anpassa sig till marknadens villkor. 
Anpassningsförmågan och flexibiliteten kommer att vara avgörande för 
framgången. 
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3. Krav på svensk trämekanisk industri 

3.1. Allmänt 

Trätek har som måtto för sin årsskrift satt "total produktivitet", ökad total 
produktivitet är också ett grundläggande krav på svensk trämekanisk 
industri. Det betyder att produktivitetstänkandet måste genomsyra alla led i 
företaget så att kvoten mellan det värde som skapas och de resurser som 
sätts in blir så hög som möjligt. Detta mål nås på olika sätt i olika företag. 
Tyngdpunkten i medlen för att nå målet kommer att vara mycket olika 
beroende på produkt och marknad. 

Företaget arbetar på en komplex marknad. För att nå det önskade målet 
krävs överblick över detta komplexa mönster och förmåga att anpassa före
taget till omvärlden. Här skall endast pekas på några vägar för att nå önsk
värt mål och som därmed kan ses som krav på den trämekaniska industrin. 

3.2. ökad integration och nya marknadsföringskanaler 

Ett sätt att nå ökad produktivitet är ökad integration. För framförallt såg
verksindustrin kan en väg till framgång vara fördjupad integration mellan 
skog, såg och maiioiad. Det kan bl.a. ta sig uttryck i en förändrad produk
tion på sågverket från en lagervara med många enheter till en mer speciali
serad ämnes- och komponenttillverkning riktad mot ett begränsat antal 
produktsegment. Förslag som visar betydande vinster med sådan integra
tion har nyligen redovisats i SIND PM 1986:9 - Integration skog - såg -
marknad. En sådan ökad integration irmebär förändring av såväl produk
tion som försäljningsorganisation. 

Den traditionella försäljningen av sågade trävaror från Sverige till väst
europeiska marknader kärmetecknas av att flera mellanled ingår från såg
verk till slutlig förbrukare. Antalet mellanled varierar beroende på vilken 
marknad som är aktuell. Beroendet av mellanled har bl.a. lett till att såg
verken har skaffat sig liten kunskap om trävaromas slutliga användning. 
Anpassningen till den slutlige kundens krav har därmed också gått sakta. 

Nya transportsystem har lett till att sågverk och importör har fått ökade 
möjligheter att närma sig varandra. Linjetrafiken medför att försäljning av 
små volymer, ofta lastbilslass, har blivit vanlig. Leverans till köparens 
brädgård kan ske inom två, tre veckor från order. Utvecklingen med små, 
täta leveranser förfaller ha kommit för att starma. Det irmebär att produ-
centema måste hitta vägar till konsumentema via distributionssystem som 
snabbt kan ge önskad service. 

Kontakten mellan sågverk och träanvändare blir vanligare och viktigare än 
förr. Det ställer ökade krav på språkkunskaper hos sågverkets försäljare. 
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Marknadsföringen kan med fördel göras mer tekniskt inriktad. Detta gäller 
inte bara sågverk utan också t.ex. snickeriindustrin. Trätekniker kan hjälpa 
kundema inom den träanvändande industrin att lösa problem och söka möj
ligheter med trä som bas. Målsättningen bör vara att få industrin att betrak
ta trä som ett halvfabrikat i stället för som stapelvara. 

Marknadsföraren måste då också ha en högre grad av teknisk förståelse. 
Han måste kunna förstå och värdera köparens användning och produktions -
process. Han måste kunna se användarens behov i sammanhang med det 
egna företagets tekniska och ekonomiska möjligheter och resurser. 

Ett företag som levererar kundanpassade komponenter och ämnen måste ha 
en annan marknadsföringsorganisation än vad som är traditionellt. Anpass -
ningen av halvfabrikat ställer höga krav på kommunikation mellan använ
dare och producent. Det är betydligt fler detaljer som måste klarläggas 
jämfört med traditionell försäljning av standardvaror. 

3.3. Kombination med andra material 

Trä och träprodukter kan i framtiden komma att användas på ett annnat sätt 
än tidigare. Skall trämaterialen klara konkurrensen mot substituten måste 
strävan vara att förena träets unika egenskaper med andra materials för
delar. Trä måste användas i kombination med andra material på fler sätt än 
vad vi varit vana vid. 

Det ställer inte minst i trämanufakturindustrin betydhgt störe krav på 
kunskap om andra material och då framförallt om plaster och deras egen
skaper. Den som leder och skall utveckla arbetet i ett träbearbetande 
företag måste kunna se kombinationsmöjUgheter. Han måste väl käima 
träets egenskaper vid olika behandling och påverkan. Att rätt förstå hur trä 
kan kombineras med andra material kräver grundläggande kunskap både 
om trä och om det andra materialet. 

3.4. Rexibel produktion 

Det finns inom hela träindustrin en trend mot minskade seriestorlekar. An
ledningen till detta är främst en krympande marknad, vilket företagen för
söker kompensera genom att bredda sitt sortiment. I stället för att sätta lik
hetstecken mellan långa serier och rationell drift försöker man anpassa sig 
till en teknologi med stor inbyggd flexibilitet. 

Denna utveckling kan väntas fortsätta. Det ställer bl.a. krav på korta 
omställningstider, korta kontaktvägar och lyhördhet för marknadens krav. 

3.5. Anpassning till höga kapitalkosmader 

Under de senaste 10-15 åren har marknadsräntoma ökat drastiskt jämfört 
med tidigare. Räntorna har givetvis ett direkt samband med inflationens 
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storlek, men även om vi har gått in i en period med lägre inflation måste vi 
räkna med höga marknadsräntor och därmed höga kostnader för rörelse
kapital. Det är inte bara kosttiaden för, utan också tillgången på kapital som 
kan vålla problem. Företagen måste leva med att kapital är en dyr tillgång 
och en bristvara. 

Alla led från råvamproducent till slutlig användare viU av likviditetsskäl 
minska lagerhållningen till ett minimum. Samtidigt ställs stora krav på ett 
flöde så att produktionsprocessen inte störs. Det ställs därmed väsentligt 
ökade krav på lagerstyrning. 

Kraven på samspel i hela systemet är också en följd av höga kapital
kostnader. Mellanlager i den egna produktionsprocessen skall så långt 
möjligt undvikas. Styrningen och samspelet i den egna 
produktionsprocessen har stor betydelse för minimeringen av det bundna 
kapitalet. Strävan skall vara att korta ner genomloppstidema i fabriken. 

3.6. Kvalitetsutveckling 

Reklamationer och kasserade produkter leder till stora intäktsbortfall. 
Inträffade reklamationer irmebär också missnöjda kunder och kunder som 
kan komma att välja en arman leverantör. 

Kvalitetsarbete är därför en viktig del i lönsamhetstänkandet och i syftet att 
uppnå en hög total produktivitet. Det är ett arbete som måste genomsyra 
alla led i företaget. 

Kvalitetskraven måste definieras och de kommer att vara olika för olika 
produkter. Det måste firmas system för att följa upp om kvalitetskraven 
uppnås och var eventuella brister uppstår. Kvalitetsredovisningen är en 
viktig del av företagets nyckeltal. 

Avancerade och nya produkter ställer nya kvalitetskrav. Analysen av 
kvalitetskraven måste ses som en del av förarbetet till produktionen. 

3.7. Nya produktionsmetoder 

Framtiden kommer att medföra nya produktionsmetoder. På många håll 
pågår forskning och utveckling för att firma nya och effektivare sätt att 
genomföra produktionsförlopp. 

De nya produktionsmetodema kan gälla nya och effektivare maskiner och 
bearbemingssätt men de kan också gälla nya sönderdelnings- eller samman -
fogningsmetoder för att spara virke eller för att effektivare utnyttja en hög 
kvalitet. Nya produktionsmetoder kan också gälla hur träet skall 
kombineras med andra material. 
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Att värdera, styra och använda nya produktionsmetoder kräver god teknisk 
kunskap och analytisk förmåga. Kraven på att kunna analysera tekniskt 
komplexa system ökar. 

3.8. Användning av CAD, CAM och MPS 

CAD (Computer Aided Design) omfattar alla aktiviteter där man utnyttjar 
en dator som hjäpmedel för konstmktion och specifikation av produkter 
och tillhörande specialverktyg. Det kan t.ex. gälla sådana saker som form -
givning, framställning av ritningar, tillverkningsunderlag och 
dokumentation. 

CAM (Computer Aided Manufacturing) omfattar de aktiviteter där man 
utnyttjar en dator till teknologisk planläggning av framställningsprocessen 
samt övervakning av själva produktionen. Typiska CAM-funktioner är 
process- och monteringsplanläggning, programmering av numeriskt styrda 
maskiner, val av verktyg och bearbetningsdata samt övervakning och 
styrning av själva bearbetningen. 

MPS (material- och produktionsstyming) omfattar den administrativa 
planläggningen och uppföljningen av produktionen för att kunna leverera 
riktiga produkter i rätt tid och i rätt mängd till så låga kostnader som 
möjligt. MPS omfattar därmed tid-mängd-ekonomistymingen av produk -
tionen. Genom MPS utarbetas produktionsplan, berälcnas materialbehov, 
planläggs seriestorlekar och insatsstorlek. Genom MPS klarar man också 
lagerstyrning. 

CAD/CAM och MPS ger större möjligheter för utveckling av integrerade 
system. Det är system där stora vinster hgger i att koppla samman t.ex. 
konstruktion, tillverkning och lagerstyming. En bättre koppling mellan 
del s ystemen kan också ge en mer flexibel produktion med kortare 
ställtider mellan produktionsomställningama. ökad automation kräver 
också en ökad sammankoppling av systemen. 

Hittills har CAD-, CAM- och MPS-system i huvudsak utvecklats som sepa -
rata delsystem. I och med att delsystemen fungerar och användama ser 
fördelama är nästa naturliga steg att koppla samman de i systemen till en 
integrerad enhet. 

CAD/CAM och MPS används i viss utsträckning i den trämekaniska 
industrin. Användningen kommer att öka och eftersom kundema kommer 
att använda sådana system i sin produktion kommer kraven att öka på att 
leverantören av träprodukter kan använda motsvarande system för att 
snabbt kunna tillgodose kundens krav. 
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3.9. Lägre energiförbrukning 

Vi har länge vant oss vid att energi är en billig och obegränsad produktions -
faktor. De drastiska oljeprishöjningama under 1974-75 och 1979-80 
medförde att industrin började tänka om och anpassa produktionen och 
byggnadema till ett högre energipris. 

Även om de senaste åren medfört lägre oljepriser måste industrin i ökad ut -
sträckning hushålla med energi och anpassa sig till höga energipriser. Ett 
fullföljande av folkomröstningsbeslutet om kärnkraften innebär också att 
det måste ske en omfördelning mellan energislagen. 

På industrin kommer att ställas krav på en optimal energianvändning 
och på att utnyttja ny teknik för energiproduktion och energianvändning. 
Goda energikunskaper är en förutsättning för att uppnå hög total produk
tivitet. 

3.10. ökad användning av elektronik 

Elektronik används i dag på många sätt inom den trämekaniska industrin. 
Det kan gälla allt från enkel styr- och reglerutrustning till avancerade 
CAD/CAM-metoder. Elektroniken används också i all kontorsautomation. 

Utvecklingen är också entydig i så måtto att elektroniken tar över från 
mekaniska metoder. Där bara för några år sedan mekaniska metoder var 
det enda använda har i dag elektroniken helt slagit ut de traditionella 
metoderna. Den tendens vi nu ser kommer att fortsätta. Elektroniken tar 
över nya områden och områden där elektronik har använts tidigare får 
tillgång till mer avancerad elektronik. 

Trä är ett tekniskt komplext material. Det gör att elektroniken i dess tidi
gare stadium inte varit möjlig att använda i produktionsprocesserna i den 
trämekaniska industrin. Förbättrade, mindre och snabbare datorer gör att 
avancerad elektronik nu kan vinna ökat insteg i den trämekaniska industrin. 

Kontorsautomationen ställer också krav på att snart sagt varje medarbetare 
kan utnyttja en dator i sitt arbete. Att själv använda datorn för att ta fram 
och bearbeta uppgifter blir lika naturligt som att utnyttja skrivmaskinen 
och dikteringsapparaten. 

Denna utveckling ställer ökade krav på kunskaper i elektronik och dator -
användning. Det behövs kunskap inte bara om hur elektroniken kan 
användas utan också att förstå grunderna bakom och hur systemen i princip 
är uppbyggda. 
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3.11. ökade krav på arbetsmiljön 

Den trämekaniska industrin kännetecknades länge av dålig arbetsmiljö. 
Många olycksfall, hög bullernivå, damm, drag och kyla samt statiska och 
obekväma arbetsställningar har varit vanligt och är det i viss mån även i 
dag. Utvecklingen på arbetsmiljöområdet har dock gått framåt och dagens 
sågverk och fabriker är på ett helt annat sätt än gårdagens anpassade för att 
människor inte skall fara illa och för att kroppen inte skall utsättas för 
skador. 

Utvecklingen i detta avseende måste fortsätta. I all annan industri sker 
ständiga förbättringar på arbetsmiljöområdet. Det måste gälla även för den 
trämekaniska industrin. 

Yttre störningar som kyla och buller måste begränsas. Maskiner måste kon -
strueras så att de ger ergonomiskt riktiga arbetsställningar och så att 
olycksfall förebyggs. Hela produktionsprocessen måste inriktas på att 
belastningen på kroppen inte skall bli så stor att förshtningsskador uppkom
mer. Farliga lösningsmedel och andra kemikalier måste begränsas till sin 
användning och skaderiskema måste vara kartlagda. 

Det kommer att krävas att inriktningen på arbetsmiljön är att attraktiv 
arbetskraft kan rekryteras, behållas och trivas. Detta ställer krav på goda 
kunskaper om och hänsynstagande till hur människor fungerar fysiskt och 
psykiskt. 

3.12. Goda relationer mellan medarbetare 

För att företaget skall fungera och hög total produktivitet uppnås krävs att 
samverkan mellan anställda fungerar. Goda relationer mellan medarbetare 
och chef och mellan olika enheter är en nödvändighet. 

Den nya tekniken underlättar många gånger samverkan, men ny teknik och 
nya arbetsmetoder kräver samtidigt att samverkan verkligen fungerar. En 
hög total produktivitet kräver att all personals erfarenheter och kunskaper 
tas tiU vara. Detta ställer höga krav på chefens sätt att utnyttja sina med
arbetare och på förmågan att få medarbetama att känna sig delaktiga i före
tagets produktionsmål. 

Det ställs i dag väsentligt högre krav på information än vad som gjordes 
tidigare. Dessa krav kan förväntas bli ännu större i framtiden i och med att 
allt fler medarbetare är välutbildade och kritiska och att utvecklingen går 
mot ett vidgat medansvar för företagets utveckling och resultat. Det kräver 
av chefen ökad öppenhet samt vilja och förmåga att delge väsentlig 
information. 
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3.13. Sammanfattning 

Den trämekaniska industrin kommer att arbeta på en marknad som ställer 
ökade krav på flexibilitet och snabb anpassning till omvärlden. Chefer och 
kvalificerade medarbetare måste ha god utbildning och förmåga till om
ställning inför nya problemställningar. 

AUt mer avancerad teknik blir ett viktigt inslag för att möta marknadens 
krav och för att uppnå optimal lönsamhet, ökat inslag av eletronik i såväl 
tekniska som adniiinistrativa system kommer att känneteckna denna bransch 
såväl som många andra. 
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4. Högre utbildning i Sverige - målsättning och 
utvecklingstendenser 

4.1. Utbildningspolitisk målsättning 

De senaste årtionendena har det skett stora förändringar av gymnasial och 
eftergymnasial utbildning i Sverige. De gymnasiala skolfomiema refor -
merades 1966 . Då ersattes det allmänna gymnasiet, det tekniska gymnasiet 
och handelsgymnasiet av en skolform - gymnasiet. Fr.o.m. läsåret 1971/72 
omfattar gymnasieskolan dels linjer som svarar mot tidigare Hnjer i gym
nasiet och fackskolan, dels linjer som tidgare närmast hade sin motsvarighet 
i yrkesskolan. 

De principiella riktlinjema för den högre utbildningen i Sverige beslutades 
av 1975 års riksdag (prop. 1975:9). Grundvalen var främst 1968 års utbild
ningsutrednings (U 68), den inom departementet tillkallade U 68-bered-
ningens och kompetenskommitténs förslag. 

Besluten innebär en i flera avseenden ny syn på den högre utbildningen. En 
grundläggande tanke är att det skall finnas en helhetssyn på utbildningen 
efter gymnasieskolan. Högskoleutbildning omfattar därigenom ett betyd
ligt vidare begrepp än tidigare. 

Utbildningsplaneringen skall utgå från återkommande utbildning som en 
modell för individemas utbildningsplanering. Åtgärder som främjar åter -
kommande utbildning skall därför prioriteras. 

I riksdagsbeslutet slås fast att högskoleutbildningens primära uppgift är att 
ge de studerande kunskaper och färdigheter som fordras för yrkesverk
samhet samt för fortsatt utbildning som t.ex. forskarutbildning. Detta iime-
bär inte att det angivna målet för utbildningen skall snävt iruiktas mot di
rekt yrkesanknutna och dagsaktuella mål. Bredd i utbildningen och därmed 
möjligheter att utnyttja den inom vidare sektorer framhålles som väsentlig 
på dagens och än mer på morgondagens arbetsmarknad. 

Enligt riksdagsbeslutet har högskolan också en huvuduppgift i att ge fort
bildning och vidareutbildning för redan yrkesverksamma. Denna kan då 
vara ett led i en återkommande utbildning, men högskolans erfarenhet och 
resurser bör också tas i anspråk för att tillgodose särskilda behov av kortare 
kurser. 

4.2. UtbildningsHnjer 

Den grundläggande utbildningen organiseras i utbildningslinjer och kurser. 
En utbildningslinje är iiwättad för att tillgodose ett sammanhängande ut
bildningsprogram med yrkesinriktning. Den består av ett antal kurser. 
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Utbildningslinjerna kan vara allmänna, lokala eller individuella. Allmänna 
utbildningslinjer bör svara mot mera bestående behov av generell karaktär 
och vara inriktade mot mer eller mindre breda yrkesområden. För de 
lokala utbildningslinjema bör man ta tillvara särskilda lokala fömtsätt-
ningar för en ort eller en läroanstalt med speciella resurser. Individuella 
utbildningslinjers funktion är att tillgodose enskildas mera speciella önske
mål om utbildningskombinationer. 

Utbildningslinjema gmpperas på yrkesutbildningssektorer. En sådan 
sektor är teknisk utbildning. Dit rårnas då bl.a. utbildningen vid de tekniska 
högskolorna. Vid de tekniska högskolorna fmns sedan ett antal utbildnings
linjer såsom maskintekniklinjen, industriell ekonomilinjen, datatekniklin
jen m.fl. 

4.3. Enstaka kurser 

Inom högskolan fmns också s.k. enstaka kurser. De syftar till att tillgodose 
andra utbildningsbehov än sådana som motsvaras av fullständiga, yrkes
inriktade utbildningslinjer. Det är en lång rad skilda utbildningsbehov som 
kan tillgodoses på annat sätt än genom fullständiga utbildningslinjer. Det 
kan gälla fortbildning, vidareutbildning eller annan klart yrkesinriktad 
utbildning. Enstaka kurser kan också syfta till utbildning i anslutning till 
verksamhet inom fackliga eller andra organisationer och de kan också gälla 
utbildning med ett allmänt utbildningsintresse som främsta motiv. 

Utbildningsbehov av detta slag skall enligt propositionen tillgodoses inom 
ramen för ett brett utbud av enstaka kurser. Det betonas att ett sådant utbud 
är väsentligt för möjligheterna att förverkliga principen om återkommande 
utbildning. 

De kurser som ingår i en utbildningslinje kan ofta läsas som enstaka kurser. 
Den formella möjligheten finns i hela högskoleväsendet, men den utnyttjas i 
mycket liten utsträckning inom de tekniska utbildningslinjema. Departe
mentschefen framhåller i prop. 1975:9 att det är synnerligen angeläget att 
möjlighetema att följa enstaka kurser förverkligas inom hela högskolan. 
Den skall alltså inte begränsas till där den tidigare i huvudsak förekommit, 
nämligen de filosofiska fakulteterna. 

4.4. Yrkestekniska högskolehnjer 

Inom högskolans ram finns fömtom de mera traditionella högskolelinjema 
också yrkestekniska högskolelinjer (YTH). Det är eftergymnasiala utbild -
ningslinjer som syftar till en mera specifik yrkesinriktning. Som behörig
hetskrav gäller normalt krav på relevant gymnasieutbildning och minst 
fyra års yrkesverksamhet inom det aktuella området. Kravet på gymnasie
utbildning kan dock i vissa fall ersättas av längre yrkesverksamhet. De yr
kestekniska högskolelinjema är oftast kortare utbildningslinjer (2-4 ter
miner). YTH-sågverk finns vid högskolan i Karlstad där den bedrivs i sam-
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arbete med Rikssågverksskolan. YTH i träteknik finns vid högskoloma i 
Jönköping och Skellefteå. 

4.5. Behörighet till högskolestudier 

De senaste årtiondenas genomgripande skolreformer har gett praktiskt 
taget alla ungdomar möjlighet att gå igenom en minst e i vaårig skolut
bildning i grundskola och gymnasieskola. Också för vuxna har utbildnings
möjligheterna ökat markant. 

Möjlighetema till högskoleutbildning har också genom utbildningsrefor
merna vidgats väsentligt. En grundläggande princip är då också att den 
sakliga och inte den formella kompetensen skall vara avgörande for om en 
person skall få tillträde till högre studier. 

För alla högskolestudier krävs nu s.k allmän behörighet. I korthet kan den 
definieras så att en person skall uppfylla villkoren enligt en av nedanstående 
punkter: 

1. Genomgången minst 2-årig gymnasieskola med kunskaper i svenska och 
engelska motsvarande slutförd lärokurs om minst två årskurser i gymnasie
skolan 
2. Annan svensk utbildning som motsvarar kraven i 1. 
3. Minst 25 års ålder, fyra års arbetslivserfarenhet och engelska enligt 1. 
För sökande som inte har svenska som modersmål krävs kunskaper i 
svenska enligt UHÄ:s föreskrifter. 
4. Minst 11-årig utländsk skolutbildning som avslutats tidigast vid 17 års 
ålder. Kunskaper i engelska enligt 1 och kunskaper i svenska enligt UHÄ:s 
föreskrifter. 

För många linjer och kurser krävs också en särskild behörighet som 
innebär skärpta förkunskapskrav. För civilingenjörslinjema krävs sålunda 
särskild behörighet i matematik, fysik och kemi. Denna särskilda behörig
het anges (något förenklat) som krav på lägst betyget 3 i tredje årskursen i 
matematik och fysik på naturvetenskaplig (N-) eller fyraårig teknisk (T-) 
linje och i kemi på andra årskursen på N- eller T-linje. 

4.6. Utbildningens dimensionering 

De senaste årtiondena har det skett en mycket snabb ökning av antalet 
studerande i gymnasial och eftergymnasial utbildning i Sverige. År 1950 
gick ca 40.000 ungdomar i gymnasiala skolformer. Det har sedan skett en 
successiv utbyggnad och ökning av antalet studerande så att nu går ca 
320.000 ungdomar i gymnasieskolan. Antalet studerande i gymnasiala 
skolformer 1950-1985 framgår av fig 4.1. 

Den högre utbildningen har expanderat ännu snabbare. Antalet första-
gångsinskrivna vid universitet och högskolor uppgick 1950 inte till mer än 
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ca 3500, medan antalet nybörjarplatser i högskolan 1985 redovisas till ca 
43.000. Antalet nyinskrivna åren 1940-1985 framgår av fig. 4.2. Efter 
högskolereformen 1975 räknas flera utbildningar till högskoleutbild
ningar, men det är ändå klart att det skett en mycket snabb ökning av antalet 
högskolestuderande. 

Den verkligt stora expansionen har skett inom de humanistiska och sam
hällsvetenskapliga områdena. På det tekniska området har utbyggnaden 
varit snabb men inte tillnärmelsevis så snabb som inom vissa andra 
områden. 

Antalet utbildningsplatser vid de tekniska högskoloma framgår av fig. 4.3. 
Antalet utbildningsplatser för civilingenjörer var under 1970-talet ca 3500. 
Därefter skedde en minskning av antalet utbildningsplatser till ca 3000 år 
1981 och senare har antalet platser åter ökats till ca 3950. 

4.7. Forskningsanknytning av högskoleutbildning 

Den nya högskolan innebär alltså att huvuddelen av all eftergymnasial 
utbildning samlas under ett begrepp - högskoleutbildning. Ett väsentligt 
drag i de underliggande principema är också att all högskoleutbildning bör 
få forskningsanknytning. 

Detta är något helt nytt för framförallt de kortare utbildningslinjerna. Det 
betonas också att forskningsanknytningen kan ha lite olika innebörd vid 
olika utbildningslinjer. 

Ett väsentligt drag i begreppet forskningsanknytning är dock att det bör 
vara direkta kontakter mellan forskningen och utbildningen. De studerande 
skall också förvärva en beredskap till vetenskapligt arbetssätt och veten
skapligt tänkande så att de kan identifiera och återföra problem som kan 
bearbetas vetenskapligt. Ju högre grad av fördjupning som söks i en 
utbildning desto viktigare blir metod- och teorifrågoma. 

4.8. Forskarutbildning 

Efter grundutbildning inom högskolan fmns det möjlighet till forskar
utbildning. Målet för forskarutbildningen är dels att ge en bred metodisk 
skolning och orientering om forskningens utveckling inom det valda 
ämnesområdet dels att ge de kunskaper och färdigheter som fordras för att 
självständigt genomföra ett kvalificerat forskningsprojekt och att 
dokumentera detta i en avhandling. 
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Fig 4.1. Antal studerande i gymnasieskolan 
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5. Utbildning av tekniker 

5.1. Definitioner 

Begreppet tekniker används ofta som en gemensam beteckning på tekniskt 
verksamma personer. I intemationella sammanhang indelas telaiiker 
vanligen i civilingenjörer, ingenjörer och tekniker. 

Ingenjörs vetenskapsakademin har i sin studie Ingenjörer för framtiden 
(rVA meddelande 249) gjort följande indehiing: 

1. IngenjörsvetenskapHga utbildningar som ger skolning för ingen-
jörsmässig hantering av frontlinjeteknik. Till dessa utbildningar hör 
civilingenjörsutbildningen samt hcentiat- och doktorsutbildningama. 

2. Ingenjörsutbildningar som ger en skolning för hantering av ingen -
jörsuppgifter på grundval av väl etablerad teknik. Till dessa utbild -
ningar hör gymnasie- och institutsingenjörsutbildningama, den 4-
åriga tekniska gymnasielinjen och vissa av de 2-åriga lokala högskole -
linjerna. 

3. Teknikemtbildningar som ger skolning för hantering av komplexa 
tekniska system och anordningar. Till dessa utbildningar hör maskin-
och driftsteknikemtbildningama samt de yrkestekniska högskoleut-
bildningama (YTH). 

Gymnasie- och institutsutbildningama ges inte längre. De har närmast er -
satts av den 4-åriga tekniska gymnasielinjen. De äldre utbildningarna var 
dock mera praktiskt yrkesinriktade än gymnasieskolans T-linje. 

5.2 Mål för utbildningar på det tekniska området 

De ingenjörsvetenskap 1 i gaitbildningama omfattar utbildning av civilingen -
jörer, licentiater och doktorer. Internationellt motsvaras dessa av "master"-
och doktorsutbildningar. I intemationella sammanhang brukar även 
"bachelor"-utbildning föras till denna gmpp, men den svenska civilingen -
jörsutbildningen ligger klart högre än bachelomtbildningen. Käimeteck -
nande för personer med ingenjörsvetenskaplig utbildning är att de har en 
grundläggande skolning i naturvetenskapliga och tekniska ämnen. De har 
skolats till att metodiskt analysera och lösa nya problem med hjälp av bred 
insikt i dessa grundläggande ämnen. 

En civilingenjör skall efter några års yrkeserfarenhet självständigt kunna 
utveckla nya konstruktioner, nya processer och nya produkter. De skall 
också självständigt kunna inhämta kunskaper i internationell teknisk och 
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vetenskaplig litteratur inom sitt fackområde och kunna omforma sådan 
kunskap till tekniska tillämpningar. 

Till begreppet tekniska utbildningar hör främst gymnasieskolans T-linje 
(fyraårig teknisk linje) samt vissa kortare tekniska högskoleutbildningar. 
Dessa utbildningar syftar inte till ett så självständigt hanterande av tekniska 
problem utan mera till att kunna tillämpa etablerad teknik. 

5.2. Teknisk gymnasieutbildning 

Den numerärt största tekniska gymnasielinjen är fyraårig teknisk linje (T-
linje). Det är en gymnasieutbildning som syftar dels till att vara naturlig 
grund för högre studier dels till att vara en självständig ingenjörsutbild -
ning. Tre årskurser på fyraårig T-linje ger samma behörighet till hög
skolestudier som treårig N-(natur-)linje. Det fjärde året på T-linjen ger 
inga ytterligare poäng vid ansökan till högskolestudier och därför avbryter 
ofta de som avser att fortsätta med högskolestudier sin gymnasieutbildning 
efter tre årskurser på T-linjen. Efter fyra årskurser erhålles ingenjörs
examen. 

De tre första årskursema på T-linjen innehåller stor andel allmänna gym -
nasieämnen såsom svenska, språk, matematik, historia m.m. Ämnesinne -
hållet i dessa kurser har stor likhet med innehållet i N-linjens motsvarande 
kurser. På T-linjen läses dämtöver vissa gmndläggande tekniska ämnen. 

Från och med tredje årskursen sker ett val av studieinriktning så att den 
studerande kan välja mellan att inrikta sig mot maskinteknik, elektroteknik, 
kemi eller byggnadsteknik. De tekniska ämnena inriktas då mot denna 
studieinriktning. 

Under den fjärde årskursen läses inga allmänna gymnasieämnen utan då 
inriktas studiema på den ingenjörstekniska utbildningen. Förutom tekniska 
ämnen läses då bl.a. företagsekonomi. I den fjärde årskursen sker en viss 
ytterligare specialisering inom studieinriktningen. De som valt elektrotek -
nik i tredje årskursen får då t.ex. inrikta sig mot svagström (numera i 
huvudsak datateknik) eller starkström. De som valt maskinteknik kan t.ex. 
välja att inrikta sig på produktion eller konstmktion. 

Den fyraåriga tekniska linjen är mera teoretiskt inriktad än vad utbild -
ningen vid de tidigare tekniska gymnasiema var. Utbildningen innehåller 
också ett större inslag av allmänna ämnen än vad som var fallet i den äldre 
tekniska gymnasieutbildningen. 

T-linjen har i princip samma uppläggning och innehåll över hela landet. 
Alla inriktningar finns dock inte representerade på alla gymnasieorter med 
T-linje vilket kan medföra att vissa elever får byta gymnasieort i fjärde års -
kursen. Inom några få områden finns det också T-linje med riksrekryte -
ring. Ett sådant område är den trätekniska variant inom maskinlinjen som 
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finns i Jönköping. Timplanen innehåller där 9 veckotimmar träteknik i 
fjärde årskursen. 

På några platser i landet pågår försök med femårig teknisk gymnasielinje. 
Utbildningen är där utökad med ytterligare ett år ingenjörsteknisk utbild -
ning. 

Det finns också tvååriga gymnasielinjer med teknisk inriktning. Dessa ut -
bildningar har som mål att ge en praktisk utbildning för ett visst yrkesom -
råde. De tvåriga gymnasielinjema har därför betydligt mindre andel all -
männa ämnen än de tre- och fyraåriga gymnasielinjema. De yrkesinriktade 
ämnena syftar också till att ge en betydande färdighet inom yrkesområdet. 

De flesta kommuner som har gymnasieutbildning har tvåriga linjer inom de 
större yrkesområdena. På det tekniska området finns det sålunda i regel 
t.ex. el-teleteknisk och fordonsteknisk utbildning i flertalet gymnasiekom -
muner. För mera speciella yrkesområden finns det ofta gymnasieskolor på 
länsplanet med tvåår i (gymnasieutbildning. Det gäller t.ex. i regel för 
skogsbruks- och jordbruksutbildning. Det finns också tvååriga gymnasie -
linjer med riksrekrytering. Sådana exempel är gymnasieutbildningen i 
sågverksteknik vid Rikssågverksskolan i Skoghall och den trätekniska 
gymnasieutbildningen i Jönköping. Träteknisk gymnasieutbildning i övrigt 
finns på ett flertal platser i landet. 

5.3. Civilingenjörsutbildning 

Civilingenjörer utbildas vid Tekniska högskolan i Stockholm (KTH), Chal -
mers tekniska högskola, vid Universiteten i Lund, Linköping och Uppsala 
samt vid Högskolan i Luleå. I Uppsala finns endast en linje för teknisk fysik. 

Utbildningen är organiserad i olika utbildningslinjer. De flesta av dessa 
sammanfaller med de klassiska ingenjörsdisciplinema såsom teknisk fysik, 
maskinteknik, kemiteknik o.s.v. Den tekniska utvecklingen skapar också 
behov av nya utbildningslinjer. Datateknik är ett sådant område som fått 
särskilda utbildningslinjer. 

Det finns ett stort behov av arbetskraft med lednings- och administrations
kunnande i kombination med bl.a. produktionsteknik. Detta har lett till 
införandet av en ny typ av civilingenjörsutbildning som förenar teknik och 
ekonomi — industriell ekonomilinjen. 

För civilingenjörsutbildningen i allmänhet gäller att inom linjen har den 
studerande möjhghet att välja flera olika studieinriktningar. Inom studie -
inriktningen är vanligen vissa kurser obligatoriska medan andra är valfria. 
Det finns också möjhghet att skapa en individuell studieinriktning liksom 
att genomgå en viss del av utbildningen utomlands. 
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Under de två första läsåren är det ett sammanhållet kursutbud för 
utbildningslinjen. Rertalet kurser under dessa två läsår är obligatoriska. 
Uppdelning på studieinriktning sker vanligen fr.o.m. tredje läsåret. 

Civilingenjörsutbildningen har varit 160 poäng. Från och med läsåret 
1986/87 har poängtalet för utbildningen höjts till 180. En poäng beräknas 
motsvara en studievecka. Detta gör att civilingenjörsutbildningen nu 
nominellt beräknas till 4,5 år. 

Efter civilingenjörsutbildning finns det möjlighet att genomföra forskar -
utbildning på två nivåer. Utbildningen resulterar i licentiat- resp. doktors -
examen. Utbildningen till teknologie doktor tar nominellt fyra år men 
eftersom studierna oftast förenas med undervisning eller annat arbete blir 
den praktiska studietiden för avläggande av doktorsexamen oftast längre. 

Teknologie licentiatexamen har återinförts. Den omfattar två år (80 poäng) 
och kan utgöra en etapp i doktorsutbildningen. 

Målet för dessa utbildningar är dels att ge en bred metodisk skolning och 
orientering om forskningens utveckling inom det valda ämnesområdet dels 
att ge de kunskaper som fordras för att självständigt genomföra ett kvali -
ficerat forskningsprojekt och att dokumentera detta i en avhandling. 

Antalet studerande som efter civilingenjörsexamen går vidare och avlägger 
doktorsexamen är drygt 200 per år d.v.s. ungefär 10 %. 

5.4. Antalet utbildningsplatser 

Antalet utbildningsplatser vid de tekniska högskolorna framgår av fig. 5.1. 
Antalet utbildningsplatser för civilingenjörer var under 1970-talet ca 3500. 
Därefter skedde en minskning av antalet utbildningsplatser till ca 3000 år 
1981 och senare har antalet platser åter ökats till ca 3950. Antalet som har 
examinerats har vuxit från cirka 1500 år 1970 till 2100 år 1983. 

Under nästan hela 1970-talet stod en del utbildningsplatser tomma. Situa -
tionen varierade dock mellan utbildningslinjerna och högskoleorterna. Un -
der hela 1970-talet var antalet förstahandssökande till civilingenjörsutbild -
ning ungefär samma som antalet utbildningsplatser. Nu är antalet första -
handssökande mer än tre gånger så stort som antalet utbildningsplatser. 

5.5. Civilingenjörsutbildningar av speciellt intresse för den trämekaniska 
industrin 

5.5.1. Maskinteknik 

Maskinteknik är den största utbildningslinjen. Det finns ca 800 utbild -
ningsplatser på den linjen och utbildning i maskinteknik finns på samtliga 
orter med teknisk högskola. 
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I årskurs 1 och 2 studeras matematisk-naturvetenskapliga ämnen såsom 
matematisk-numerisk analys, mekanik, fysik, hållfasthetslära och 
matematisk statistik. Kunskaper i dessa ämnen utgör framförallt en 
nödvändig gmnd för de fortsatta studierna men också för den framtida 
yrkesverksamheten. 

Parallellt med de matematisk-naturvetenskapliga kurserna ges tillämpade 
kurser inom bl.a. tillveikningsteknik, konstruktionsteknik, ekonomi och 
energiteknik. 

Från och med årskurs 3 sker en uppdelning inom studieinriktningar. 
Valmöjligheterna är stora. På KTH finns t.ex. femton olika studieinrikt -
ningar och på Chalmers finns sex. Studieinriktningama har en viss lokal 
profil men särprägeln gäller i regel endast en mindre del av kursiimehåUet. 
En maskiningenjör får oberoende av iiuiktning anses ha ett brett maskin -
tekniskt kunnande. Även inom maskintekniklinjen utgör numera de data -
tekniska kurserna ett väsentligt inslag, 

5.5.2. Trämekaniska studieinriktningar 

Civilingenjörsutbildning med trämekanisk iiuiktning (träteknologi) ges vid 
Tekniska Högskolan i Stockholm (KTH) och vid Högskolan i Luleå med 
utbildning fr.o.m. vt årskurs 3 vid dess Skellefteåavdelning. Vid KTH finns 
en institution för träteknologi. I Skellefteå finns en institution för träteknik. 
Denna har ett nära samarbete och i viss mån personalunion med Trätekiuk -
centrums avdelning i Skellefteå. 

Den trätekniska civilingenjörsutbildningen är både i Stockholm och i 
Skellefteå en studieiiuiktning inom utbildningslinjen maskinteknik. 

Från och med årskurs tre sker som ovan nämnts en uppdelning på studie -
inriktningar inom utbildninglinjen. I Stockholm heter en studieinriktning 
träteknologi och i Luleå en träteknik. Dessa båda trätekniska inriktningar 
skiljer sig ganska mycket vad gäller uppläggning och innehåll. 

Utbildningen i Stockholm är en betydhgt bredare utbildning med mindre 
andel träteknisk utbildning och större andel allmän maskinteknisk utbild -
ning. Vid KTH utgör den specifikt trätekniska utbildningen en kurs på 7 
poäng i årskurs 3 (träteknologi allmän kurs) och en kurs på 12 poäng i 
årskurs 4 (träteknologi högre kurs). Det är alltså sammanlagt 19 poäng. 
Dessutom görs vanhgen examensarbetet inom träteknologi. 

I Skellefteå är det en betydhgt mera markerad inriktning på träteknologi. 
Från och med vårtermmen i årskurs 3 flyttar teknologema från Luleå till 
Skellefteå. Alla kurser därefter med ett par undantag har inriktning mot 
trä. Det iimebär att kurserna med direkt träteknisk iiuikning uppgår t i l l ca 
56 poäng. Till detta kommer examensarbete (ca 3 månader) och 
praktiktermin (7 månader). 



34 

Utbildningen i Skellefteå är alltså förlängd med en praktiktermin i förhål -
lande till utbildningen vid KTH. Praktikterminen fullgörs vid företag med 
träteknisk inrikming och är inlagd under höstterminen i årskurs 4. 

En viss del av ämnesinnehållet i Skellefteå kan fmnas inom andra kurser vid 
KTH men har då inte specifik träteknisk inriktning utan problemställ -
ningama belyses ur mera allmän maskinteknisk synpunkt. 

Kursplaner för de trätekniska inriktningarna i Stockholm och Skellefteå 
framgår av bilaga 2 resp. 3. 

Antalet studerande vid de trätekniska inriktoingama är litet både i Stock -
holm och Skellefteå. Vid KTH har antalet per årskurs varierat mellan 4 och 
15.1 studiehandboken anges maxantal för studieinriktningen till 16.1 
Skellefteå har antalet studerande varit 2-8. Platsantalet anges till 10. 

Av de som läst träteknologi vid KTH har ett fåtal arbete inom den direkta 
sågverks- eller trämanufakturindustrin. Någon finns på andra områden 
inom näringen. Av de som gått utbildningen i Skellefteå är ännu så länge 
endast 7 färdiga civilingenjörer. Hertalet av dessa har fått arbete vid den 
trätekniska institutionen. Även övriga har stannat inom näringen. 

5.5.3. Elektroteknik 

Elektroteknik är den nästa största civilingenjörslinjen. Totalt i landet finns 
ca 600 utbildningsplatser och antalet har ökat under de senaste åren. Det 
stora antalet platser på linjen motiveras främst av elektronikens snabba 
utveckling och det ökade inslaget av elektronik gör också att elektroingen -
jörer är intressanta för den trämekaniska industrin. 

Liksom inom maskintekniklinjen präglas studierna under de två första åren 
på elektrotekniklinjen av gmndläggnade matematisk-naturvetenskapliga 
ämnen. Där fmns då också gmndläggande kurser i elektronik och dator -
teknik. 

Från och med tredje årskursen väljes även här studieinrikming. Flertalet 
studieinriktningar syftar mot olika tillämpningar av elektronik. Av sex 
studieinrikmingar vid KTH kan fem anses vara inriktade mot elektronik 
medan den sjätte har huvudinrikming mot distribution och produktion av 
elenergi. 

5.5.4. Väg- och Vattenbyggnad 

Utbildningslinjen för väg och vattenbyggnad är den utbildningslinje som 
ger utbildning i byggnadsteknik för såväl husbyggnad som byggande av 
anläggningar. Namnet har bibehållits av tradition men ger numera knappast 
en korrekt ämneskarakteristik av linjen. 
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Antalet utbildningsplatser på väg- och vattenbyggnadslinjen har minskat 
under senare år som en följd av ett minskat byggande. Som mest fanns 
nästan 500 utbildningsplatser på linjen medan antalet platser nu är ca 350. 

Uppläggningen är densamma som för övriga redovisade utbildningslinjer. 
Under de två första åren studeras i huvudsak grundläggande matematisk-
naturvetenskaphga ämnen men med ett visst inslag av tillämpade ämnen 
med inriktning mot huvudområdena för utbildningslinjen. Från och med 
tredje året sker en uppdelning i studieinriktningar. Vid KTH finns sex 
sådana studieinriktningar - bärande konstruktioner, anläggningsteknik, 
produktion och ekonomi, fastighetsförvaltning, husbyggnads- och instal -
lationsteknik samt samhällsplanering. 

Det finns ingen studieinriktning med stort inslag av träbyggnadsteknik. 
Träbyggnadstekniken kommer in som en del i vissa kurser och kan därför 
variera mellan studieortema. Genomgående är dock att den obhgatoriska 
kursmassan i träbyggnadsteknik är relativt ringa, men det finns möjlighet 
att genom valfria kurser fördjupa kunskapema. 

5.5.5 Industriell ekonomi 

Utbildningslinjen industriell ekonomi finns vid tekniska högskolan i Lin -
köping och vid Chalmers tekniska högskola. Linjen har tillkommit för att 
tillgodose behovet av integrerad teknisk och ekonomisk högskoleutbild -
ning. I Linköping finns 180 utbildningplatser på linjen och vid Chalmers 
30. 

Det första studieåret ägnas framförallt åt grundläggande matematisk-natur -
vetenskaphga ämnen men där ingår också en ekonomisk grundkurs. De 
ekonomiska ämnena ingår sedan som en integrerad del genom hela utbild -
ningen. 

Inom det tekniska området sker från och med årskurs 2 en specialisering 
genom att den studerande då väljer teknisk basutbildning. I Linköping kan 
man välja mellan basutbildning inom maskinteknik eller elektronik/ data
teknik. I Göteborg finns endast maskinteknisk basutbildning. 

Val av studieinriktning sker på denna linjen först från och med Qärde års -
kursen. I Linköping finns sex studieinriktningar. Av speciellt intresse i det -
ta sammanhang är kanske inriktningen industriell marknadsföring. 

Industriell ekonomilinjen kan genom kursvalet ges ganska olika tyngd åt det 
tekniska eller ekonomiska hållet. De som genomgått linjen kan därigenom 
ha en mycket varierande kunskapsprofil och olika djup i såväl de tekniska 
som de ekonomiska kunskapema. Det bör också nämnas att i kursutbudet 
för linjen ingår fömtom tekniska och ekonomiska ämnen även teknisk
ekonomisk engelska, tyska och franska. 
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5.6. Kortare tekniska högskolelinjer 

Under senare år har tillkommit ett antal kortare tekniska högskolelinjer. 
Dessa linjer fmns såväl vid de tekniska högskolorna som vid andra regio -
nala högskolor. Utbildningarna är ofta två- eller treåriga. 

Linjerna syftar i regel till att ge specifika yrkeskunskaper för en speciell 
industrigren eller ett visst ämnesområde. Vid KTH fmns t.ex. en drift
ingenjörslinje om 80 poäng som tars i ktepå att utbilda ingenjörer som skall 
svara för drift och underhåll av energitekniska anläggningar och fastig -
heter. 

Ofta har dessa kortare tekniska linjer en lokal inriktning. Vid högskolan i 
Karlstad planeras sålunda en skogsindustrilinje med tre studieinriktningar 
cellulosa- och pappersteknik, bioteknik och träteknik. Utbildningen 
beskrivs nedan under avsnitt 7.6. 
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6. Utbildningsnivå och behov av tekniker totalt i Sverige och 
inom den trämekaniska industrin 

6.1. Behov av kvalificerade tekniker i landet 

Utbildningen av tekniker är nu större än vad den någonsin har varit. 
Utbildningsnivån ökar såväl bland de tekniskt yrkesverksamma på hela 
arbetsmarknaden som bland de tekniska tjänstemännen inom det privata 
näringslivet. 

Utbildningsnivån för tekniska tjänstemän inom det privata näringslivet har 
ökat markant under de senaste 15 åren. Framförallt beror detta på en stor 
rekrytering av civilingenjörer. 

Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) har nyligen på industridepartementets 
uppdrag gjort en utredning om behovet av kvalificerade tekniker (IVA-
meddelande 249). Trots att vi alltså nu har en större utbildning av civil -
ingenjörer än tidigare anser FVA att antalet civilingenjörer behöver ökas 
kraftigt om Sverige skall kunna hålla sin ställning som industriland. 

IVA redovisar att i Sverige var 1983 ca 1,1 % av befolkningen 
civilingenjörer. Även om jämförelser är svåra att göra mellan utbildningar 
i olika länder drar IVA slutsatsen att det relativa antalet personer med 
motsvarande utbildning är högre i industriländer som USA och Japan. I 
Sverige skulle t.ex. den japanska nivån motsvara en examination av ca 5000 
civilingenjörer mot för närvarande drygt 2000.1 USA var 1983 ca 1,4 % 
av befolkningen "engineers". Av dessa var dock 30 % "masters" och 70 % 
"bachelors". Bachelorsutbildningen ligger dock under den svenska civil -
ingenjörsutbildningen i utbildningsnivå. 

Enligt IVA behöver antalet civilingenjörer i Sverige år 1995 vara 70.000 
d.v.s 2 % av de förvärvsarbetande. För att nå dit fordras en genomsnittlig 
examination av 3500 per år mot nuvarande drygt 2000. IVA anser också att 
20 % av de nyutbildade civilingenjörema behöver studera vidare till 
licentiat- eller doktorsexamen. 

rVA redovisar också att år 1980 fanns det 32000 yrkesverksamma civil -
ingenjörer. Av dessa var ca 23000 eller 72 % anställda i enskild tjänst och 
ca 9000 i offentlig tjänst. Antalet ingenjörer med olika former av gym
nasieutbildning uppgick till ca 133.000. Av dessa var 105.700 eller 80 % 
anställda i enskild tjänst. Ca 18 % av totala antalet ingenjörer i enskild tjänst 
var sålunda civilingenjörer. 
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6.2. Ut bildningsnivån inom den trämekaniska industrin 

Någon samlad och entydig statistik över utbildningsnivån inom den 
trämekaniska industrin finns inte. Bedömning får därför göras med det 
faktaunderlag som står till förfogande, men det måste betonas att det finns 
en inte obetydlig osäkerhet på vissa punkter. 

Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF) har en statistik över antalet 
anställda med vissa utbildningar fördelat på medlemsförbund. Det finns 
alltså sådan statistik för Träindustriförbundet och Sveriges Skogsindustri -
förbund. För Skogsindustriförbundet samredovisas dock pappers- och 
massaindustrin med den trämekaniska industrin och en uppdelning är inte 
möjlig att göra utan att gå in på de enskilda företagen. I statistiken ingår 
heller inte företagsledares utbildning. 

För Träindustriförbundet redovisades i den nämnda SAF-statistiken per 
augusti 1985 att det inom förbundets medlemsföretag finns totalt 17 
civilingenjörer exklusive företagsledare. Antalet företagsledare som är 
civilingenjörer bedöms inte uppgå till mer än högst ett tiotal. Det kan där
för uppskattas att antalet civilingenjörer inom trämanufakturindustrin inte 
uppgår till mer än ca 50. 

Antalet ingenjörer med någon form av teknisk gymnasieutbildning eller 
motsvarande (tekniskt gymnasium, tekniskt institut eller teknisk fackskola) 
uppgick till 526. Det betyder alltså att antalet civilingenjörer i förhållande 
till totala antalet ingenjörer inom trämanufakturindustrin är ca 1:14. För 
det enskilda näringshvet som helhet är förhållandet ca 1:5. 

För sågverksindustrin är det inte möjhgt att göra motsvarande jämförelser 
med hjälp av SAF-statistiken. Antalet civilingenjörer är mycket få inom 
sågverksföretagen. Enligt uppskattningar i branschen finns det färre än 20 
civilingenjörer som arbetar i den direkta sågverksindustrin och antalet som 
totalt är verksamma i branschen uppskattas till ca 50. Av SAF-statistiken 
kan man konstatera att även antalet gymnasieingenjörer måste vara relativt 
litet inom sågverksindustrin. 

Under åren 1967-1977 utbildades dock i Skoghall ca 150 sågverkstekniker 
vid en högre specialkurs. Dessa hade gymnasieutbildning som grund och 
fick vid den högre specialkursen en sågverksteknisk utbildning. De som gått 
denna utbildning är inte ingenjörer men har en kvalificerad 
sågverksteknisk utbildning. Många av de som gått utbildningen är i dag 
sågverkschefer. 

IVA har som nämnts ovan redovisat att i Sverige är ca 1 % av den förvärvs -
arbetande befolkningen civilingenjörer. Antalet civilingenjörer inom den 
trämekaniska industrin utgör mindre än 1 promille av det totala antalet 
anställda. Det är alltså en mycket låg andel civilingenjörer inom denna 
industri. För att få en korrekt branschjämförelse skall då också läggas till 
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de som arbetar inom konsultföretag, forskning m.m. Även vid en sådan 
jämförelse blir civilingenjörstätheten mycket låg. 
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7. Institutioner och skolor som bedriver forskning och/eller 
utbildning inom det trämekaniska området 

7.1. Institutet för träteknisk forskning (Trätek) 

Institutet för träteknisk forskning (Trätek) bildades år 1984 genom en 
sammanslagning av enheter som tidigare bedrivit forskning inom det 
trämekaniska området. Trätek har som mål att bedriva forskning och be -
tjäna de fem industrigrena ma sågverk, trämanufaktur (snickeri-, trähus-, 
möbel- och övrig träbearbetande industri), träfiberskivor, spånskivor och 
plywood. 

Grunden för verksamheten är ett avtal om forskning och utveckling mellan 
industrin och Styrelsen för Teknisk Utveckling (STU). Forskningen utförs 
med egna , samverkande och extema resurser. Verksamhet bedrivs i 
Stockholm, Skellefteå och Jönköping. 

Resultaträkningen omsluter ca 50 milj. kr. varav ca 25 milj. kr. är rampro -
gramintäkter enligt avtal mellan industrin och staten. Ca 30 % av intäktema 
kommer från projektfmansiering och ca 10 % av intäktema kommer 
genom delkollektivforskning där ett eller flera företag går in i ett projekt 
som är målinriktat för deras behov. Slutligen kommer ca 10 % av 
intäktema genom uppdrag och försäljning. 

Antalet anställda är totalt ca 80 personer varav Skellefteåenheten omfattar 
12 personer och Jönköpingsenheten 5 personer. 

Forskare från Trätek medverkar som föreläsare i olika ämnen vid de 
tekniska högskolorna. Detta gäller såväl inom de trätekniska utbildnings -
inriktningama som inom andra utbildningslinjer. 

7.2. Institutionen för träteknologi vid KTH 

Utbildningen i trä på KTH startades 1947 som ett valfritt speciallärarämne 
inom maskinsektionens produktionstekniska linje. Ämnet kallades "Träets 
mekaniska teknologi". 

En professur i träteknologi inrättades enligt regleringsbrev 1979. 
Innehavare av professuren är sedan 1980 Endel Saarman. Träteknologi 
blev en självständig institution inom maskinsektionen 1983. 

Vid institutionen finns följande tjänster: 1 professor, 1 l:e forsk -
ningsingenjör, 1 forskningsingenjör och 1/2 sekreterare. Dessutom finns en 
oavlönad docent. Budgeten från KTH uppgår till ca 800.000 kr. 
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Institutionen har f.n. totalt sju forskarstuderande varav tre aktiva 
doktorander. Tre av forskarstuderandena har sin dagliga verksamhet i 
SkeUefteå. 

Institutionen svarar för utbildningen i träteknologi inom studieinrikt -
ningen med samma namn vid KTH. De kurser institutionen ger är 
träteknologi, allmän kurs, 7 poäng och träteknologi, högre kurs, 12 poäng. 
Utbildningen beskrivs under avsnitt 5. 

7.3. Institutionen för träteknik vid Luleå tekniska högskola 

Institutionen för träteknik vid Luleå tekniska högskola är lokaliserad till 
Skellefteå. Institutionen är samlokaliserad med Trätek, Industriellt utveck -
lingscentrum (lUC) och Studiecentrum Skellefteå (SCS) och utgör 
tillsammans med dessa enheter SKERJA, som har mycket stora 
lokalmässiga och tekniska resurser. 

På institutionen arbetar f.n. 17 personer. En viss personalunion 
förekommer med Trätek så att 3 personer har halva sin tjänst på högskolan 
och halva på Trätek. Institutionen ha rännu ingen professor men väntas få en 
inom kort. 

Institutionen svarar för civilingenjörsutbildning i träteknik (de två sista 
åren i utbildningen) och yrkesteknisk högskoleutbildning (YTH) på två 
linjer inriktade på trä resp. verkstad. 

Genom institutionens försorg ges följande kurser på trätekniska 
civilingenjörsutbildningen: trämateriallära 4 poäng, träbearbetningsteknik 
4 poäng, träproduktionsteknik 1 6 poäng, träkonstruktionsteknik 1 2 poäng, 
träkonstruktionsteknik 2 6 poäng, mikrodatorteknik 4 poäng, 
träproduktionsteknik 2 14 poäng. 

Utbildningens uppläggning framgår av avsnitt 5. 

7.4. Forskning vid andra institutioner vid de tekniska högskolorna 

Forskning inom trätekniska områden förekommer vid flera olika 
institutioner inom de tekniska högskoloma. Denna forskning rör då oftast 
byggnadstekniska områden där forskningen rör trä som material i 
byggnadsproduktionen och användningen av trä i byggnader. 

7.5. Sveriges Lantbruksuniversitet 

Inom skogsvetenskapliga fakulteten vid Sveriges Lantbruksuniversitet 
bedrivs forskning och utbildning som i vissa avseenden knyter an till det 
trämekaniska området. Inom fakulteten utbildas jägmästare, skogsmästare 
och skogstekniker. Fakulteten har totalt ca 550 tjänster. 
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Jägmästarutbildningen börjar med ett år i Garpenberg och forsätter sedan 
och avslutas i Umeå. Efter två och ett halvt års gemensamma grundkurser 
sker en uppdehiing på tre studieinriktningar: naturresurs, förvaltning och 
marknad. För studieinriktningen marknad är det sista årets studier förlagda 
till Uppsala. Det är denna studieinriktning som har närmast anknytning till 
det trämekaniska området eftersom utbildningen i hög grad riktar in sig 
mot sågverksnäringen. Jägmästamtbildningen tar totalt 4,5 år (190 poäng). 

Skogsmästamtbildningen är förlagd till Skinnskatteberg och skogstekniker -
utbildning sker i Vämamo, Skinnskatteberg och Bispgården. 

Skogsvetenskapliga fakulteten har forskningsinstitutioner i Uppsala, Umeå 
och Garpenberg. Institutionen för virkeslära (lokaliserad till Uppsala) 
bedriver forskning som i vissa avseenden nära anknyter till det 
trämekaniska området och då speciellt till sågverksindustrin. Institutionen 
har fyra professurer med ämnesinnehåll enligt följande: 

1. Virkets egenskaper, hantering, värdering och utnyttjande 
2. Virkesmätning och aptering samt utveckling av nya skogssortiment 
3. Marknadskunskap för sågade trävaror 
4. Träskydd och virkesvård med särskild hänsyn till skydd mot 
mikrobiell nedbrytning av virke. 

Forskning inom det trämekaniska området sker också i viss mån inom 
institutionen för skogsteknik i Garpenberg. Forskningen där har bl.a. gäUt 
arbetsmiljön i sågverk. 

Till Uppsala och Garpenberg är också knuten forskningsgmppen SIMS 
(skog-industri-marknad-studier). Denna forskningsgrupp finansieras helt 
med extema forskningsmedel och startade för fyra år sedan. SIMS arbetar 
över institutionsgränserna och bedriver forskning framåt i kedjan från 
skogen mot industri och marknad. För närvarande är ca 15 forskare knutna 
tiU SIMS. 

Verksamheten är indelad i fem huvudområden 

-skogssektoranalys 
-skogsenergi-systemstudier 
-marknadsanpassning av råvaran 
-planering av virkesflödet 
-de privata skogsägamas företagsekonomi. 

Institutionen för lantbrukets byggnadsteknik vid SLU i Lund bedriver en 
omfattande forskning beträffande byggande med träkonstmktioner. 
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7.6. övriga forskningsinstitutioner 

Det finns ett flertal institutioner utöver de ovan nämnda som bedriver 
forskning om trä och användning av träprodukter. Svenska 
Träskyddsinstitutet forskar till exempel om hur trä skall skyddas mot röta. 
Forskningsstiftelsen Skogsarbeten har en omfattande kvalitetsforskning 
o.s.v. 

7.7. Rikssågverksskolan i Skoghall 

Vid rikssågverksskolan i Skoghall utanför Karlstad anordnas 
grundutbildning i sågverksyrken, vidareutbildning i en rad olika 
befattningar samt påbyggnadskurser. Grundutbildningen vid skolan är dels 
gymnasial utbildning i träförädlingsteknik dels yrkesteknisk högskole -
utbildning. 

Skolan som byggdes år 1978, sorterar organisatoriskt inom 
gymnasieskolan i Hammarö kommun. Högskoleutbildningen som bedrivs 
inom skolan administreras av högskolan i Karlstad. Skolan har mycket 
högklassiga lokaler och maskinutrustning för sågverksutbildning. 

Skolan bedriver gymnasial utbildning med riksrekrytering för sågverks-
och hyvleribranschen i form av en tvåårig specialkurs i träförädlings -
teknik. Första läsåret ges gmndläggande utbildning i fackteori och 
arbetsteknik inom områdena sågverks-, hyvleri- och träförädlingsindustri. 
Under andra årskursen delas undervisningen i en gren för trävaru
tillverkning och en gren för verktygsunderhåll. 

Den yrkestekniska högskoleutbildnigen bedrivs som en YTH-utbildning om 
tre terminer (60 poäng). Utbildningen är avsedd för blivande 
sågverksförvaltare, driftsledare, arbetsledare, planerare m.fl. 

Vid rikssågverksskolan anordnas även en högre specialkurs i 
marknadsföring av trävaror. Kursen i marknadsföring av trävaror 
omfattar ett läsår om 40 veckor. Behörig att söka till kursen är den som har 
genomgått treårig ekonomisk linje eller har motsvarande kunskaper. 

Rikssågverksskolan arrangerar dessutom kortare påbyggnadskurser för 
personer som är verksamma inom sågverksbranschen. Kortare kurser i 
skogstekniker-, skogsmästar- och jägmästarutbildningama har också 
förlagts till rikssågverksskolan. 

7.6. Högskolan i Karlstad 

Som ovan nämnts administrerar högskolan i Karlstad de yrkestekniska 
högskolekurserna som lokalmässigt är förlagda till rikssågverksskolan. 



45 

Högskolan i Karlstad planerar från och med hösten 1987 en utbildningslinje 
benämnd skogsindustrilinjen med treårig teknisk utbildning med 
förgrening på studieinriktningarna cellulosa- och pappersteknik, bioteknik 
och träteknik. Utbildningen planeras inom ramen för det s.k. 
Bergslagspaketet som bl.a. syftar till utveckling och utbyggnad av den 
tekniska utbildningen vid de befintliga högskoloma i Bergslagen. 

Så som utbildningen planeras skall ungefär halva studietiden vara 
gemensam för de tre studieinriktningarna. Under den gemensamma delen 
studeras ingenjörsmatematik (matematik, statistik, ADB) 20 poäng, kemi 
20 poäng, ekonomi 10 poäng och trämateriallära 10 poäng. 

Inom den trätekniska inriktningen läses sedan konstruktionsteknik 20 
poäng, sågverksteknik 5 poäng, byggnadsteknik 5 poäng och kemisk 
behandling och vidareförädling 20 poäng. Examensarbetet tar 10 poäng. 

Högskolan i Karlstad har också startat enstaka kurser som vänder sig till 
den trämekaniska branschen. Där kan nämnas en kurs om 20 poäng i 
trädesign och en kurs om 10 poäng i ekonomistyming för sågverk. 

7.7. Träteknisk utbildning i Jönköping 

Vid Erik Dahlbergsgymnasiet i Jönköping fmns en trätteknisk ingenjörs -
utbildning inom ramen för fyraårig teknisk gymnasielinje. Den trätekniska 
utbildningen på linjen består endast av 9 veckotimmar i fjärde årskursen. I 
övrigt följer undervisningen timplanen för maskinlinjen. YTH-utbildning i 
träteknik fmns också i Jönköping och sorterar under högskolan i 
Jönköping. Tvåårig gymnasieutbildning inom trämanufakturområdet fmns 
i Jönköping men också på ett antal andra platser i landet. 
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8. Utländska utbildningar 

8.1. Allmänt 

Tekniska utbildningar med inslag av träteknik förekommer i många länder. 
Sådana utbildningar finns t.ex. i Finland, Norge, Västtyskland, Frankrike.I 
USA och Canada fmns trätekniska utbildningar på ett flertal olika ställen. 

Forskningen är inte alltid knuten till samma ställe som utbildningen. I 
Frankrike finns t.ex. ett mycket stort institut för träteknisk forskning i 
Centre Technique Du Bois i Paris. Däremot är det ingen utbildning knuten 
till detta institut. 

I Tyskland finns träteknisk utbildning och forskning på flera ställen. I 
Rosenheim (Fachhochschule Rosenheim) finns en treårig utbildning av 
träingenjörer. Utbildningen kan dock knappast betecknas som en 
civilingenjörsutbildning. Där fmns också forskning i träteknik. Andra 
forsknings- och utbildningsplatser i Tyskland att nämna är Technische 
Universität Braunschwig, Bundesforschungsanstalt fur Först- und 
Holzwirtschaft Schloss samt Univerisität Miinchen. Egentlig träteknisk 
civilingenjörsutbildning finns dock inte på dessa platser. 

Utbildningama i olika länder är olika till sin uppläggning och karaktär och 
de som redogörs för har endast valts för att exemplifiera hur sådan 
utbildning kan se ut. Det förekommer olika inriktning så att en teknisk 
utbildning kombineras med utbildning om trä som material och 
bearbeming av trä. Finland har sådan utbildning. Kunskaper om trä kan 
också förenas med marknadsutbildning som också förekommer i Finland. 
Utbildningen kan också avse hela kedjan från virke till färdig produkt som 
den exemplifierade utbildningen i Canada. 

Särskild uppmärksamhet ägnas nedan åt utbildningen i Finland eftersom det 
är vårt grannland och ett land som vi har att konkurrera med på 
världsmarknaden. I Finland finns inte endast en civilingenjörsutbildning 
med träteknisk inrikming utan också en marknadsutbildning med inriktning 
mot försäljning av skogsindustrins produkter. 

8.2. Högskoleutbildning i träets mekaniska teknologi i Finland 

Högskoleutbildning i träteknik i Finland sker vid Helsingfors Tekniska 
Högskola. Den är belägen i Otnäs strax utanför Helsingfors. 
Examensbenämning är diplomingenjör. Utbildningen har ett flertal varian -
ter inom träområdet. Totalt är ca 400 elever inskrivna inom sektorn som då 
förutom träteknik och mekanik omfattar massa- och pappersteknik samt 
träkemi. 
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Avdelningen för träteknik och mekanik utbildar 12-18 elever per år. Dessa 
studerar träteknik i 40 av totalt 160 poäng. Elevema har stor möjlighet att 
välja egen studiekurs utöver de obligatoriska gmndkursema, men 
avslutningen har två huvudinriktningar - vidareförädling och 
produktionsteknik. En praktikperiod på ca 30 veckor ingår. 

Utbildningen bedrivs i traditionell föreläsningsform ca 10 timmar/vecka. 
Dessutom mgår då en stor andel laborationer. Grundkurserna behandlar 
mekanisk träteknologi, träråvara, sågverksteknik, träbaserade skivor, 
träkonstruktion och datorstöd inom träindustrin. Valfria kurser kan väljas 
inom områdena skogsindustri, snickeriindustri och specialteknik inom 
träbranschen. 

Utbildningen har funnits sedan 1920 och professur i träets mekaniska 
teknologi har funnits sedan 1926.1 dag finns på avdelningen en professor, 
en bitr. professor och tre assistenter samt 6 personer anställda som teknisk 
och administrativ personal. 

Totalt har under årens lopp utbildats 425 diplomingenjörer, 14 tekn. lic. 
och 8 doktorer. Under åren 1975-1985 har 105 av dessa diplomingenjörer 
utexaminerats. Flertalet har stannat inom näringen och många arbetar inom 
den direkta industrin. 

För de 105 redovisas att första arbetsplatsen efter examen var 
sågverksindustrin för 20, skivindustrin för 13, snickeriindustrin likaså 13, 
maskintillverkare 10, undervisning och forskning 28. Endast för 4 
redovisas att första anställningen var inom annan industri än skogsindustri. 
Efterfrågan på diplomingenjörer från industrin bedöms som stor. 

8.3. Marknadsutbildning vid Helsingfors Universitet 

Vid Helsingfors universitet finns en utbildningslinje för handel inom skogs-
och trähushållningen. Denna utbildning är en gren inom forstkandidat -
utbildningen. 

Målet för utbildningen är att utbilda personal för skogsindustri -
produktemas, skogsmaskinemas samt virkeshandelns ledare- och forsk -
ningsuppgifter. Utbildningens tyngdpunkt ligger i marknadsföring och 
speciellt då utrikeshandel. Av utbildningen utgör ca en tredjedel gemensam 
utbildning med den skoghga utbildningslinjen. Under andra studieåret sker 
en specialisering antingen på handel med skogsprodukter eller 
skogsmaskiner. De direkta marknadsstudierna kan anses omfatta ca 47 
studieveckor. I detta ingår då seminarier i marknadsföring och examens -
arbete. Examensarbetet i Finland är av större omfattning än i Sverige. 
Språkstudierna är kraftigt betonade under utbildningen. 
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Utbildningen omfattar totalt ca fyra år fömtom ca 30 veckors praktik. Till 
marknadsutbildningen antas årligen 20 studerande. Arbetsmarknaden för 
de utexaminerade bedöms som god. 

8.4. Träteknisk civilingenjörsutbildning i Norge 

En träteknisk civilingenjörsutbildning har nyligen startat vid Norges 
Lantbrukshögskola. Utbildningen har alltså där knutits nära till den 
skogliga utbildningen. Linjen är så ny att någon erfarenhet ännu inte 
vunnits. 

Vid Trondheims tekniska högskola har man en professur i träteknologi och 
undervisning i detta ämne. Däremot fmns det inte någon direkt träteknisk 
civilingenjörsutbildning där. 

8.5. Träingenjörsutbildning i Nancŷ  Frankrike 

I Nancy i Frankrike finns en fyraårig utbildning som närmast motsvarar 
svensk civihngenjörsutbildning i träteknik. Utbildningen där förgrenar sig 
i två studieinriktningar - träproduktionsteknik och materiallära. 

Första året läses grundläggande ämnen som matematik, mekanik, 
hållfasthetslära och organisk kemi. Där ingår också vissa grundläggande 
ämnen med anknytning till trä såsom träets struktur, trämekanik, 
träkvalitet och klassificering samt träkonstmktioner. 

År två och tre läses sådana ämnen som materiallära, optimering, struktur -
mekanik, automation och robotteknik. Då ingår också träämnen som 
limning och träets kemi men också språk och ekonomi. 

Det fjärde året sker en uppdelning på inriktningarna produktion och 
material. Produktionsinriktningen läser produktionsteknik, styming av 
automatiska system, CAD/CAM m.m. Inom materialgrenen studeras 
energiteknik, biokemi, plastiska material och kompositmaterial, limning 
och egenskapsförändring av trä. 

8.6. Skoglig ingenjörsutbildning vid University of New Brunswick, Canada 

Den skogliga ingenjörsutbildningen vid University of New Brunswick i 
Canada omfattar ca 4,5 år. Det är fråga om en utbildning där det förenas 
skoglig och teknisk utbildning. 

Utbildningen inleds med grundläggande utbildning i såväl skogliga som 
tekniska ämnen. Den fortsätter sedan med mera tillämpade ämnen där även 
då skog och teknik följs åt. 

På det skogliga området förefaller utbildningen att vara relativt bred och ge 
en gmndutbildning om hur man bedriver skogsbruk. Den tekniska delen 
består av sådana områden som skoglig teknik, transportteknik. 
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maskinkonstruktion och skogsindustri. I utbildningen ingår också vissa 
delar administration samt national- och företagsekonomi. 
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9. Enkät till företag i branschen 

9.1. Enkätens uppbyggnad 

Utredningen har genomfört en enkät till företag i branschen. Enkäten har 
distribuerats genom Sveriges Skogsindustriförbund och Träindustri
förbundet till medlemsföretag inom resp. förbund. 

Träindustriförbundet sände ut enkäten till alla medlemsföretag med mer än 
50 anställda och Skogsindustriförbundet till medlemsföretag med mer än 
25 anställda. Totalt har 99 företag besvarat enkäten varav 47 hörande till 
Skogsindustriförbundet och 52 hörande till Träindustriförbundet. Av de 
företag som erhållit enkäten har drygt en tredjedel besvarat den. Bortfallet 
är störst bland de mindre sågverken, där frågestäUningama också har minst 
relevans. 

I den mån företaget bedriver verksamhet inom andra sektorer än det 
trämekaniska området har angetts att svaret skulle avse den division, enhet 
eller dylikt som arbetar inom detta område. Om företaget har verksamhet 
inom flera områden av den trämekaniska branschen har begärts att separat 
svar skulle lämnas från varje sådan avgränsad enhet. I ett fåtal fall före
kommer mer än ett svar från samma koncern. 

Vid bearbetningen har det gjorts en fördelning av företagen på större och 
mindre företag och efter huvudsaklig produktion. Till större företag har 
räknats företag med mer än 100 anställda. Efter huvudsaklig produktion 
har företagen fördelats på sågverk, snickeriindustri, möbelindustri, trähus
tillverkning och övrigt. 

Antalet företag inom resp kategori som besvarat enkäten är 

Högst 100 anst. Mer än 100 anst. 

Sågverk 27 17 
Snickeri ind 11 12 
Möbelind. 11 4 
Trähustillv. 4 8 
övrig träind. 3 9 

Frågeformuläret i enkäten framgår av bilaga. Enkäten har syftat till att få 
belyst nuvarande befatmingshavares utbildningsbakgrund, behov av 
kompetenshöjning på kort och lång sikt inom några områden samt vilken 
kompetens som efterfrågas vid nyrekrytering av ett antal 
befattningshavare. 
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De befattningshavare där kompetenskraven önskats belyst har varit pro
duktionschef, assistent till produktionsavdelningen, marknadschef, assistent 
till marknadsavdelningen, ekonomichef och assistent till ekonomiavdel
ningen, önskan har alltså varit att få belyst vilken kompetens man efter
frågar då man skall rekrytera vanligen förekommande chefsbefattningar 
samt yngre befattningshavare till samma avdelningar. När det gäller assis-
tentbefattningama har betonats att vad utredningen efterfrågar är synen på 
kompetens för sådana personer som man vill bygga på för framtiden. 

Alla företag har inte besvarat alla frågor och det gör att antalet svar inte 
aUtid blir detsamma som antalet företag som deltagit i enkäten. Det kan då 
också innebära att svarsfrekvensen kan vara olika inom delfrågoma till en 
huvudfråga. 

Vid redovisningen nedan av grupperingen kring svaren görs en uppdelning 
på större och mindre företag enligt ovan angiven indelning så att gränsen 
mellan grupperna sätts vid 100 anställda. En gruppering görs också i såg
verk och trämanufakturindustri där något oegenthgt allt utom sågverk förs 
till trämanufakturindustri. Det innebär alltså att till gruppen sågverk hän
förs 44 företag och till gruppen trämanufakturindustri 55 företag. 

9.2. Nuvarande befattningshavares utbildningsbakgrund 

Svarsfrekvensen ger inte möjlighet att göra en siffermässig bedömning av 
antalet personer i branschen med olika utbildningsbakgrund. Vissa sådana 
beräkningar redovisas i avsnitt 6 och där grundat på annat material. Enkät
svaren ger dock vad avser nuvarande befattningshavares utbildningsbak
grund vissa väsentliga tendenser. 

Enkätsvaren visar mycket tydligt det kända faktum att akademikertätheten i 
branschen är låg. Det finns många stora företag med omsättning på ett par 
hundra miljoner där ingen befattningshavare har högre skolunderbyggnad 
än gymnasium. 

Nuvarande befattningshavare har rekryterats i en tid då möjligheten till och 
synen på högre utbildning var en annan än i dag. De har givetvis också 
rekryterats då företaget var betydligt mindre än idag och utvecklats i sitt 
arbete i takt med att företaget vuxit i storlek. 

Företagsledarna har mycket skiftande utbildningsbakgrund. Många av 
företagsledarna har också startat företaget eller byggt upp det från en 
mycket blygsam rörelse. 

Av enkätsvaren framgår också att den formella utbildningsmässiga kompe
tensen oftast är högst för ekonomichefsbefattningama. Detta är speciellt 
påtagligt inom trämanufakturindustrin. Antalet civilekonomer är följakt
ligen relativt stort. De större företagen har ofta en civilekonom som ekono
michef. 
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Antalet civilingenjörer som redovisas bland enkätsvaren är mycket få. Det 
fåtal civilingenjörer som finns har ofta företagsledande befatmingar. Inom 
trähusindustrin redovisas ytterligare några civilingenjörer och dessutom 
finns ett fåtal på andra befattningar. På marknadschefsbefattningar redo
visas ingen civihngenjör. 

Inom sågverken fmns ett antal jägmästare. På senare år har i inte oväsentlig 
omfatming till vissa högre befatmingar i sågverk rekryterats jägmästare 
från marknadsinriktningen. 

9.3. Behov av kompetenshöjning 

Av fig 9.1 framgår behoven på kort sikt fördelade på svarsalternativ. 
Motsvarande för behoven på lång sikt framgår av fig 9.2. Med kort sikt 
avses de närmaste 2-3 åren och med lång sikt menas tidsrymden 3-10 år. I 
bilaga redovisas på samma sätt svaren fördelade på sågveik resp trämeka-
nisk industri. Genomgående i redovisningen av enkäten föjs sedan samma 
modell utan särskilt påpekande att totalsvaren redovisas i fig i texten medan 
fördelning på sågverk resp. trämekanisk industri redovisas i bilaga. 

Skalan har använts så att l=inget behov, 2=knappast något behov, 3=visst 
behov, 4=stort behov och 5=mycket stort behov. 

Det är anmärkningsvärt att företagen i genomsnitt redovisar större behov 
av kompetenshöjning på lång sikt än på kort sikt. 

Företagen redovisar i stor utsträckning låga behov av kompetenshöjning 
för gmndäggande matematiska kunskaper. Sågverken redovisar lägre så
dana behov än trämanufakturindustrin. 

När det gäller produktionsstyrning redovisar ett relativt stort antal företag 
stort och mycket stort behov av kompetenshöjning. Trämanufakturin
dustrin redovisar där i genomsnitt betydhgt större behov än sågverken. 
Minst behov redovisar de mindre sågverken. Svaren när det gäller behov av 
kompetenshöjning inom området teknisk datateknik följer ganska väl 
svaren avseende produktionsstyming. 

När det gäller bearbetningsteknik dominerar svarsaltemativet 3 på kort 
sikt. På lång sikt får svarsalternativen 4 och 5 betydligt större andel. 
Uppflytmingen i behovsaltemativ gäller inte någon speciell gmpp utan 
fördelar sig på samtliga grupper. 

Inom området teknisk datateknik redovisas stora behov av kompetens
höjning. Det är alldeles speciellt giltigt för de större företagen inom trä
manufakturindustrin. Behoven av kompetenshöjning är som synes större 
inom området teknisk datateknik än inom administrativ datateknik. De 
företag som redovisar mycket stort behov (5) inom området administrativ 
datateknik finns i huvudsak i gmppen mindre sågverk. 
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Ett relativt stort antal företag redovisar stort behov av kompetenshöjning 
inom området ekonomisk planering. Det fmns inte någon grupp som 
avviker speciellt från de andra. De större företagen redovisar något högre 
genomsnittssiffror än de mindre. 

Inom området redovisning och ekonomisk kontroll är det relativt lågt 
behov av kompetensöjning. Mest nöjda med sin redovisning förefaller de 
mindre sågverken vara. 

Inom områdena marknadsföring och produktutveckling redovisar många 
företag stort och mycket stort behov av kompetenshöjning. Detta gäller 
såväl sågverk som trämanufakturindustri. Behoven av kompetenshöjning är 
något större på lång sikt än på kort sikt. På lång sikt redovisar de större 
trämanufakturföretagen nästan genomgående svarsalternativen 4 och 5. 

Sammanfattningsvis kan sägas att det förefaller vara störst behov av 
kompetenshöjning inom de områden som berör elektronik i produk
tionsprocessen samt inom områdena marknadsföring och 
produktutveckling. 
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Gnindläggande matematiska kunskaper Teknisk datateknik Redovisn. o. ekon. komTOll 

Produktionsstyrning Administrativ datateknik Marknadsföring 

Beart}etningsteknik Ekonomisk planering Produktutveckling 

10 H 10 H 

Figur 9 .1 . Behov av kompetenshöjning på kort s i k t . 
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Grundläggands matematiska kunskaper 
3 0 T 

Teknisk datateknik Redovisn. o. ekon. kontroll 

Produktfonssfymtng Ädmfn/straf Jv datateknik 

2 0 H 

Marknadsföring 

Bearbetningsteknik Ekonomisk planering Produktutveckfing 

Figur 9 .2 . Behov av kompetenshöjning på ?ång s i k t . 
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9.4. Produktionschef och assistent t i l l produktionsavdelningen 

I f ig 9.3 redovisas svarsalternativen avseende efterfrågad kompetens vid 
nyrekrytering av produktionschef. Motsvarande för en yngre medarbetare 
ti l l produktionsavdelningen redovisas i fig 9.4. 

Skalan är här l=betydelselöst, 2=ganska betydelselöst, 3=av viss betydelse, 
4=viktigt och 5=mycket viktigt. Det har angetts att högst tre femmor får 
användas. Samma skala användes vid samtliga frågor avseende efterfrågad 
kompetens vid nyrekrytering. 

Gmppema sågverk resp trämanufakturindustri gör en relativt likvärdig 
värdering av meriter vid nyrekrytering av de här efterfrågade 
befattningama. 

Kännedom om företaget och om företagets produktsortiment ges i regel 
inte särskilt höga värden. Detta är naturhgt när det gäller en assistent
befattning, men man hade kanske haft anledning att vänta sig något högre 
svarsaltemativ för en produktionschef. Däremot värdesättes kännedom om 
branschen högt vid rekrytering t i l l produktionschef. Svaren kan kanske 
tolkas så att produktionsförhållandena inom resp område bedöms relativt 
likartade och att branschkunskap är tillräckligt. 

Att arbetsledningsförmåga skall värderas mycket högt vid rekrytering av 
en produktionschef är självklart. Arbetsledningsförmåga värderas också 
mycket högt vid rekrytering av assistentbefattningar. Det är då att konsta
tera att utbildning i ledarskap inte ingår i grundutbildningen för yrkesut
bildningar som vanligen ligger t i l l grund för de här aktuella 
befattningama. 

Det är också att notera att datateknisk kompetens värderas nästan lika högt 
som maskinteknisk kompetens vid rekrytering til l dessa befattningar. Det 
är i det avseendet inte någon egentlig skillnad mellan chefen och assistenten. 
Det är heller inte någon påtaglig skillnad mellan sågverk och 
trämanufakturindustri. 

Kunskap om trä som material ges också högt värde. Samtidigt kan man 
konstatera att de som uppehåller befattningama i dag nästan genomgående 
har förvärvat sin kunskap i praktiskt arbete och inte i sin skolutbildning. 

Den analytiska förmågan värdesätts väl så högt som den tekniska kompe
tensen. Analytisk förmåga värdesätts genomgående högt för samtliga efter
frågade befatmingar. Det är också värt att notera att kunskaper i företags
ekonomi ges så hög prioritet vid rekrytering t i l l rena 
produktionsbefattningar. 
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Språkkunskaper får också påtagligt högt värde för att gälla produktions -
befattningar. För assistenten har värdet 4 eller 5 angetts av hälften av 
företagen. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att man enligt enkätsvaren efterfrågar 
en person som är utpräglat god arbetsledare och analytiker med goda 
tekniska kunskaper och med en bred kompetens innefattande kunskaper om 
trä, goda kunskaper i företagsekonomi och goda språk kunskaper. 
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Figur 9 .3 . Kompetenskrav f ö r produktionschef. 
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9.5. Marknadschef och assistent till marknadsavdelningen 

I f ig . 9.5 redovisas svarsaltemativen för vilken kompetens som efterfrågas 
vid nyrekrytering av marknadschef. Motsvarande för nyrekrytering av 
assistent t i l l marknadsavdelningen redovisas i fig 9.6. 

Liksom för produktionsbefattningama värdesätts enligt enkätsvaren inte 
kunskap om företaget särskilt högt vid rekrytering av marknadsbefatt-
ningama. Kunskap om produktsortimentet och branschen får relativt höga 
siffror vid rekrytering av marknadschef men naturligen lägre för 
assistentbefattningen. 

Arbetsledningsförmåga värdesätts högt även vid rekrytering ti l l marknads
chef och assistent ti l l marknadsavdelningen. Här är det en inte oväsentlig 
skillnad mellan sågverk och trämanufakturindustri. Trämanufaktur
industrin anger siffroma 4 och 5 i betydligt högre utsträckning än såg
verken. De större trämanufakturföretagen har nästan genomgående angett 
värde 4 eller 5 som kompetensbehov för arbetsledningsförmåga vid rekry
tering av marknadschef. Det är värt att notera att även företag där mark-
nadsavdehiingen består av en person anger att arbetsledningsförmågan är 
av betydelse. 

Hög teknisk teoretisk kompetens anges vara av betydelse och det samma 
gäller produktionsteknisk kompetens. Det finns inte någon större skillnad 
mellan sågverk och trämanufakturindustri. De större trämanufaktur -
företagen anger något högre värden för den tekniska kompetensen än 
övriga grupper. 

Svaren på frågan om kompetensbehov för kunskap om trä som material och 
kunskap om råvaran grupperar sig i hög grad kring värde 4 (viktigt). 
Sågverken anger här värde 4 och 5 i större utsträckning än trämanufak
turindustrin vilket också är naturligt. 

Den analytiska förmågan värdesätts även för dessa befattningar mycket 
högt och kunskaper i företagsekonomi anges som viktigt. 

Att kunskaper om marknaden skall anses som mycket viktigt vid rekry
tering av en marknadschef är självklart. Däremot hade man kanske kunnat 
vänta sig att för assistenten skulle marknadskunskapema kuima byggas upp 
så småningom och inte vara så tung merit vid nyrekryteringen. 

Språkkunskaper och utlandserfarenhet värderas också naturligen högt för 
dessa befatmingar. Värderingen är naturligtvis något olika beroende på hur 
företagets huvudmarknad ser ut. 

Sammanfattningsvis kan alltså konstateras att man til l marknadsbefatt-
ningama efterfrågar en person med goda kunskaper om marknaden, 
branschen och produktsortimentet och med goda språkkunskaper men 
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också att arbetsledningsförmåga och analytisk förmåga är viktigt liksom 
kunskaper i företagsekonomi. De tekniska kunskaperna och kunskaper om 
trä som material bedöms också som viktiga. Tekniken är viktigare inom 
trämanufakturindustrin och kunskaper om trä viktigare i sågverken. 

Bredd i kunskaperna förefaller alltså att även här värderas högre än stark 
specialisering. 
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9.6. Ekonomichef och assistent till ekonomiavdelningen 

Svarsaltemativen för efterfrågad kompetens vid rekrytering av ekonomi
chef framgår av fig 9.7. Motsvarande för kompetens vid rekrytering av 
assistent t i l l ekonomiavdelningen framgår av fig 9.8. 

Svarsprofilen för frågorna om värdering av kännedom om företaget, 
kännedom om företagets produktsortiment och kännedom om branschen 
följer relativt väl svaren för rekrytering t i l l produktionsbefattningama. 
Det kan kanske vara något anmärkningsvärt att det inte är större skillnad i 
svarsprofilen för befattningar inom produktion och inom ekonomiavdel
ning i dessa avseenden. 

Arbetsledningsförmåga och analytisk förmåga värderas även här högt. 
Även de mindre företagen anser arbetsledningsförmågan viktig för dessa 
befattningar och där skiljer det inte särskilt mycket i värderingen av ekono
michefen och assistenten till ekonomiavdelningen. 

Att ha egen datateknisk kompetens inom ekonomiavdelningen anses viktigt 
av i stort sett alla företagen. 

Det är helt naturligt att kompetenskravet anges som viktigt eller mycket 
viktigt för de frågor som gäller ekonomisk kompetens. Svarsprofilen ser i 
stort sett likartad ut för samtliga dessa frågor och det finns inte någon 
egentlig skillnad mellan de olika gruppema av företag. 

Att kunskap om trä som material inte skall värderas särskilt högt för fler
talet av dessa befatmingar är ganska naturligt. Det är då närmast anmärk
ningsvärt att en tredjedel av företagen angett värdet 3 (av betydelse) för 
assistent t i l l ekonomiavdelningen. Kunskap om marknaden och kunskap om 
trä som material har enreiat ivHkartad svarsprofil. Språkkunskaper värde
ras högt även för dessa befatmingar. 

Av enkätsvaren kan man dra slutsatsen att t i l l befattningar inom ekonomi -
avdelningama värderas specialistkunskaperna högt. Bredden i kunskaper 
förefaller inte att ha samma värde som vid rekrytering t i l l produktions-
befatmingar och befatmingar inom marknadssegmentet. 
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10. Utredningens övervägande och förslag 

10.1. Framtidsutsikter för svensk trämekanisk industri 

Svensk trämekanisk industri arbeta^ när den drivs i traditionella former 
och med traditionella produkter^ på en stagnerande marknad. Byggandet 
ökar inte längre i omfattning. Substituerande material har utvecklats som i 
vissa fall är konkurrenskraftiga ur pris-/funktionssynpunkt gentemot en del 
traditionella träprodukter. Träproduktema möter därför hård konkurrens 
som måste mötas med teknisk utveckling och intensifierad marknadsföring. 

Produkter från den trämekaniska industrin har vissa konkurrensfördelar 
som blir mer accentuerade framöver. Den trämekaniska industrin är inte 

s ä r s k i i tenergikrävande. Ett högre energipris talar därför t i l l träproduk-
temas fördel. Den trämekaniska industrin är också förhållandevis miljö
vänlig, ökade krav på miljöåtgärder innebär därför ökade kostnader för 
konkurrerande material men lämnar träproduktema relativt oberörda ur 
kostnadssynpunkt. 

Det finns övertygande skäl som talar för att FoU inom det trätekniska 
området kan^på ett avgörande sättjöka träets konkurrenskraft inom gamla 
och nya användningsområden. Detta kan ske genom en bättre anpassning av 
träets egenskaper ti l l produktemas krav, genom framtagning av nya och 
bättre träprodukter och genom förbättrad produktionsteknik. 

All t mer avancerad teknik blir ett viktigt inslag för att möta marknadens 
krav och för att uppnå optimal lönsamhet, ökat inslag av elektronik i såväl 
tekniska som administrativa system kommer att vara en väg för att utveckla 
branschens företag. 

Anpassningsförmågan och flexibiliteten kommer att vara avgörande för att 
nå framgång. Det ställer krav på att chefer och kvalificerade medarbetare 
måste ha god utbildning och förmåga ti l l omställning inför nya 
problemställningar. 

10.2. Utbildningsnivå inom näringen 

Bakgrunden til l utredningen är att tekniknivån inom den trämekaniska 
industrin bedömts som alltför låg. Utredningen har konstaterat att utbild
ningsnivån för tekniska tjänstemän inom det privata näringslivet i landet 
har ökat markant under de senaste 10-15 åren. Andelen civilingenjörer 
bland de yngre tjänstemännen är betydligt större än tidigare och inslaget av 
tjänstemän med högre teknisk utbildning väntas öka ytterligare. Detta 
förhållande gäller inte enbart speciellt teknikintensiva industrigrenar utan 
är något som kännetecknar industrin i allmänhet. 
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Trots att antalet civilingenjörer som utbildas har ökat kraftigt väntas efter -
frågan på kvalificerade tekniker även fortsättningsvis vara mycket hög. 
Man har därför anledning att räkna med att det kommer att vara brist på 
civilingenjörer även i framtiden. 

Intemationellt sett har Sverige inte speciellt hög utbildningskapacitet för 
kvalificerade tekniker. Flera industriländer utbildar större andel av befolk -
ningen t i l l civilingenjörer eller motsvarande. 

Den tekniska utbildningsnivån har i och för sig ökat inom den trämekaniska 
industrin, men det har främst inneburit att antalet gymnasieingenjörer har 
ökat. Antalet civilingenjörer är htet i såväl sågverks- som 
trämanufakturindustrin. 

Utredningen anser att det är nödvändigt att höja den tekniska utbildnings -
nivån inom den trämekaniska industrin. Detta är nödvändigt av flera skäl. 

Skall industrin kunna tillgodgöra sig och rätt tillämpa forskningens fram -
steg krävs det, enligt utredningens uppfattning, att mottagama har högre 
teknisk kompetens än i dag. Den tekniska utvecklingen inom industrin går 
också snabbt vidare. Inslaget av datateknik blir allt större och moderna 
metoder för produktionsstyrning kräver större teknisk kunskap. 
Användama måste inte bara kunna utnyttja tekniken utan också kunna 
förstå teorin bakom metoderna. 

Köpama av såväl sågverkens som trämanufakturindustrins produkter får 
också allt högre teknisk kompetens. Det gäller såväl i Sverige som utom -
lands. Säljarna bör då ha en högre grad av teknisk förståelse. Kommuni -
kationen mellan köpare och säljare bör därför kunna ske på en högre 
teknisk nivå. 

Man har då anledning att räkna med att köpama ställer högre krav på 
anpassning av produktema ti l l köparens produktionssystem. För säljaren 
fordras att han kan rätt värdera hur de olika produktionsflödena kan 
anpassas t i l l varandra. CAD-CAM och andra liknande metoder kan antas bli 
viktiga inslag för kommunikationen mellan köparens och säljarens produk -
tionsprocesser. 

Enligt utredningens uppfattning är detta tendenser som gör att det krävs 
högre teknisk kompetens än i dag hos den trämekaniska industrin såväl på 
företagsledarplanet som i produktion och försäljning. Åtgärder måste 
därför vidtas för att höja den tekniska utbildningsnivån inom den trämeka -
niska industrin. Detta måste ske dels genom att antalet civilingenjörer inom 
industrin ökas markant dels genom att utbildningsnivån höjs på den redan 
anställda personalen genom vidareutbildning. Sker det ingen höjning av den 
tekniska nivån är det risk att företagen stagnerar i tekniskt hänseende och 
att branschen förlorar marknadsandelar. 
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Utredningen konstaterar också att akademikertätheten överhuvudtaget är 
mycket låg inom branschen. En allmän höjning av kunskapsnivån som 
sådan har ett mycket stort värde och bör därför eftersträvas. 

Att utredningen nu speciellt trycker på behovet av ökat antal kvalificerade 
tekniker innebär inte att utredningen anser att det finns tillräckligt antal 
akademiker av andra kategorier. Det behövs fler akademiker överhuvud
taget och då i första hand såväl civilekonomer som jägmästare. Det har 
dock inte fallit inom utredningsuppdraget att speciellt undersöka behovet av 
dessa personalkategorier och ett ökat antal civilekonomer och jägmästare 
kan inte ersätta behovet av fler civilingenjörer. 

10.3. Utbildningsprofil för civilingenjörer till branschen 

Utredningen har haft att överväga om de civilingenjörsutbildningar som 
fmns svarar mot branschens krav på utbildningsprofil och kunskapsnivå. 

Civilingenjörsutbildningen syftar till att ge djupa baskunskaper. Utbild
ningen är i regel inte specifikt yrkesinriktad i så måtto att den syftar till 
vissa befattningar. Tyngdpunkten i utbildningen ligger traditionellt mera 
på baskunskaper än på aktuell tillämpning. Detta gör att en nyutexaminerad 
civilingenjör i regel behöver ett eller ett par års inskolning och anpassning 
till företaget innan han eller hon kan fullt utnyttja sin kapacitet. Den breda 
utbildningen gör å andra sidan att civilingenjören är användbar på ett brett 
fält och inte specifikt bunden till ett område med nära anknytning till den 
valda studieinriktningen. 

Den trämekaniska branschen innehåller företag med mycket skiftande 
förutsättningar och produktion. Sågverk har andra problem och förut
sättningar än mera konsumentnära företag som möbelindustrier och 
snickeriföretag. Företag som arbetar med bulkvaror arbetar i vissa avseen
den på ett annat sätt än företag med högspecialiserad produktion. Det finns 
också inom företagen mycket skiftande teknikerbefattningar som ställer vitt 
skilda krav på befattningshavaren. 

Enligt utredningens uppfattning är det därför vare sig lämpligt eller realis
tiskt att ange en specifik utbildningsprofil för civilingenjörer till den trä
mekaniska industrin. Civilingenjörsutbildnigen är så bred och befatt-
ningama så skiftande att många varianter är tänkbara. 

10.4. Civilingenjörsutbildning med träteknisk inriktning 

En maskiningenjör med träteknisk inriktning har i många fall den lämp
ligaste utbildningen. Som redovisats under avsnitt 5.5.2 fmns studie
inriktningar i träteknik inom maskinlinjen vid KTH (benämnd trätek
nologi) och vid Högskolan i Luleå. Den trätekniska institutionen vid 
Högskolan i Luleå och därmed också studierna inom den trätekniska 
inriktningen är förlagd till Skellefteå. 
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Utredningen konstaterar att dessa båda utbildningar är olika till sin 
karaktär. Utbildningen vid KTH är en bred maskinteknisk utbildning som 
ger vissa kunskaper i träteknik. De träteknologiska kurserna uppgår till 19 
poäng och dessutom görs vanligen examensarbetet i träteknologi. I Skel
lefteå har i stort sett samtliga kurser under tredje och fjärde årskursen 
inriktning mot trä. Examensarbetet görs vanligen i träteknik. Dessutom är 
utbildningen förlängd med en sju månaders praktiktermin som fullgörs vid 
företag inom den trämekaniska branschen. Denna praktiktermin är inlagd 
under höstterminen i årskurs fyra. 

En civilingenjör med träteknisk inriktning från Skellefteå är därför betyd
ligt mera specialiserad och har djupare kunskaper i träteknik än den som 
läst träteknologi vid KTH. 

Utredningen anser att båda utbildningarna har sitt berättigande. Sett snävt 
ur branschsynpunkt kan det vara till fördel att det fmns tillgång till civil
ingenjörer som i sin grundutbildning har stark specialisering på träteknik. 
Ingenjörer med den inriktning som ges i Skellefteå borde därför vara mera 
direkt användbara för den trämekaniska industrin. 

Specialiseringen måste dock innebära att baskunskapema och den breda 
tillämpningen i någon mån fått vika. Det gör att det enligt utredningens 
uppfattning inte generellt går att säga att den ena utbildningen sett ur 
branschens synpunkt är att föredra framför den andra. Ur civilingen
jöremas synpunkt bör det vara till fördel om utbildningen är så bred som 
möjligt då därigenom arbetsmaiiaiaden bör bli större. 

Den trätekniska utbildningen i Skellefteå har i dag en smal rekryteringsbas 
genom maskinlinjen vid tekniska högskolan i Luleå. Utredningen vill 
uppmärksamma på att det bör vara möjhgt för den som studerar maskin
linjen vid någon annan teknisk högskola att studera tredje och Qärde 
årskursen i Skellefteå. För den som under studietiden blir klart måhnriktad 
mot den trämekaniska industrin kan detta vara ett bra altemativ. Trätek
niska institutionen i Skellefteå har knappast möjlighet och resurser att 
uppsöka och initiera tänkbara teknologer för denna möjlighet. Däremot är 
det angeläget att företag som genom sommarpraktik eller andra kontakter 
intresserar teknologer för branschen sprider kunskap om detta altemativ. 

Utredningen anser det vara mycket oroande att de civilingenjörer som gått 
de trämekaniska utbildningarna inte finner arbete inom branschen. Det är 

också illavarslande att de trämekaniska inriktningarna har så få stude
rande. Förslagen nedan syftar till att förbättra dessa föiiiållanden. 

10.5. övriga civilingenjörslinjer 

Det ökade inslaget av elektronik gör att elektroingenjörer kan komma att 
efterfrågas i ökad utsträckning även inom den trämekaniska branschen. 
Utbildning i elektronik och datateknik ingår som väsentliga inslag i 
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samtliga civilingenjörslinjer, men elektroingenjören har i regel en djupare 
utbildning på detta område än maskiningenjören. Detta gör att för befatt
ningar med stort inslag av elektronik och datateknik svarar en elektro
ingenjörs utbildningsprofil många gånger bäst mot ställda befattningskrav. 
Elektroingenjören har dock normalt inte genom sin civilingenjörsutbild
ning fått några kunskaper om trä som material eller om råvaran. Han 
behöver därför i allmänhet komplettera sina kunskaper på detta område. 
Detta får då ske genom enstaka kurser antingen efter civilingenjörs
utbildningen eller i vissa fall parallellt med utbildningen på linjen. 

Till framförallt trämanufakturindustrin har anställts civilingenjörer från 
väg- och vattenbyggnadslinjen. För framförallt trähusindustrin har denna 
linje en utbildningsprofil som kan anses passa relativt bra. Det är dock 
önskvärt att kunskapema om trä som material fördjupas. 

Utbildningslinjen för mdustriell ekonomi har tillkommit för att tillgodose 
behovet av en integrerad teknisk och ekonomisk högskoleutbildning. 
Genom den av utredningen genomförda enkäten kan konstateras att 
företagen även för tekniska befattningar har önskemål om goda företags
ekonomiska kunskaper. Många företag är också av en sådan storlek att det 
inte är realistiskt att anställa både en civilingenjör och en civilekonom. En 
civilingenjör med examen från linjen för industriell ekonomi kan många 
gånger bäst svara mot företagens krav på utbildningsprofil. 

Utredningen vill särskilt uppmärksamma att inom linjen för industriell 
ekonomi vid Tekniska högskolan i Linköping finns en studieinriktning mot 
industriell marknadsföring. Enligt utredningens uppfattning är det 
angeläget att branschens marknadsförare i framtiden har bättre tekniska 
kunskaper. Den ovan nämnda studieinriktningen mot industriell marknads
föring kan många gånger vara en lämplig grund för kvalificerade mark
nadsförare. 

Vid Tekniska högskolan i Linköping finns inte någon utbildning i träteknik. 
De civilingenjörer som läst industriell ekonomi har därför i regel inga kun -
skaper i träteknik och en komplettering av kunskapema inom detta område 
är därför önskvärd för de som kommer till branschen. Detta får även 
här ske genom enstaka kurser under eller efter utbildningstiden. 

10.6. Kontakt mellan branschen och de studerande 

Utredningen har konstaterat att den trämekaniska industrin i dag har ett 
relativt lågt anseende bland teknologema. Näringen har inte heller visat 
särskilt stor aktivitet gentemot högskolorna och de studerande. Ett intryck 
är att näringen och teknologema inte möts och förstår varandra. Det är 
därför enligt utredningens uppfattning angeläget att kontaktema mellan 
näringen och teknologema förbättras på olika sätt. 
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Institutionen för träteknologi vid KTH anordnade i december 1986 en 
kontaktsammankomst mellan näringen och teknologema benämnd 
Tramada. Sammankomsten fungerade också som en form av "inspark" för 
de teknologer som börjar sina studier i träteknologi i januari 1987. Det är 
enligt utredningens uppfattning angeläget att den här typen av 
sammankomster blir årligt återkommande och att de leder till en fördjupad 
kontakt. Det krävs också att industriföreträdare deltar vid samman
komsten i fråga i större utsträckning. Kontakterna mellan näringen och 
teknologema på det här planet skall inte förmedlas enbart genom represen
tanter för centrala organisationer utan det är angeläget att industrirepresen
tanter utnyttjar tillfället att bekanta sig med högskolan och teknologema. 

Påverkan av kamrater betyder oerhört mycket under studietiden. Inom 
andra branscher förekommer det att företag skaffar någon kontaktperson 
bland teknologema som arbetat inom företaget och som förmedlar 
kontakter för praktik, examensarbeten o. dyl. Något liknande bör vara 
möjligt att åstadkomma även för sågverks- och trämanufakturindustrin. 
Med tanke på branschens struktur med många små företag kan det i 
inledningsskedet kanske närmast falla på branschorganisationema att 
initiera dylika kontaktpersoner. 

Från industrins sida har framförts att det är svårt att rekrytera civilingen
jörer till de små orter där de trämekaniska industriema ofta ligger. Det bör 
vara lättare om man kan rekrytera personer som har växt upp på sådana 
orter. Det bör därför ligga i industrins intresse att ta hand om och odla 
kontaktema med blivande civilingenjörer från hemorten. Det är enligt 
utredningens uppfattning angeläget att industriema tar till vara denna 
möjlighet även om man inte själv har ett omedelbart rekryteringsbehov av 
en civilingenjör. 

10.7. Sommarpraktik och examensarbeten 

För erhållande av civilingenjörsexamen fordras att den studerande har 
fullgjort minst 17 veckors praktik inom bransch eller arbetsmiljö som har 
anknytning till resp. utbildningslinje. Denna praktik genomförs i regel 
under sommaruppehållen. 

Den studerande skall också utföra ett examensarbete inom ett ämnesområde 
inom resp. utbildningslinje. Examensarbetet bör normalt kräva en tid av ca 
tre effektiva arbetsmånader men det är vanligt att examensarbetet kräver 
större arbetsinsats. Examensarbetet utförs i regel huvudsakligen imder 
fjärde årskursens vårtermin. Det kan också förekomma att examensarbetet 
utförs eller i vart fall påbörjas under sommaren mellan tredje och fjärde 
årskurserna. 

Examensarbeten och sommarpraktik utgör mycket bra tillfällen för 
företagen att lära känna teknologer och att få vissa frågor belysta. Dessa 
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arbetstillfällen utgör också verkligt goda möjligheter för teknologer att 
lära känna näringen och dess problem. Examensarbeten och sommarprak
tik kan i väsentligt ökad utsträckning utnyttjas för att lära känna varandra 
utan att det förpliktar för framtiden. Samtidigt ger det industrin möjlighet 
att pröva en person utan att ta ett framtida anställningsansvar. 

De teknologer som läser träteknologisk inriktning gör oftast examensarbete 
inom träteknologi. Enligt utredningens uppfattning är det angeläget att 
examensarbeten utförs i den direkta industrin. Detta är en så viktig kon
taktmöjlighet att industrin bör ta den tillvara i väsentligt ökad utsträckning. 
Examensarbete i industrin måste också framstå som attraktivt för 
teknologema och industrin bör på olika sätt verka för detta. 

Från högskolans och teknologemas sida kan inte krävas att examensarbetet 
skall ersättas ekonomiskt från det företag som står som värd. Det är dock 
vanligt inom andra branscher att företagen ger en viss ersättning för 
examensarbeten och det bör enligt utredningens uppfattning inte vara svårt 
för företagen att dra nytta av examensarbetena så att det väl motiverar en 
ersättning i nivå med vad som är vanligt på andra områden. När företagen 
erbjuder examensarbeten är det också mycket lämpligt att företagen 
tillhandahåller bostad på företagsorten. Det är ofta inte svårt att ordna för 
företaget på orten, men kan förefalla besvärligt för en teknolog utan an
knytning till orten i fråga. 

Ett specialfall utgör praktikterminen i Skellefteå, som kan utnyttjas för i 
många fall relativt kvalificerade konsultuppdrag och som bör vara speciellt 
lämplig att utnyttja om man funderar på olika lösningar, men ett genom -
förande inte är omedelbart förestående. Praktikterminen kan byggas på 
med examensarbete av samma teknolog. Det blir då ca 10 månaders 
kvalificerat arbete för en relativt låg kostnad. 

Utredningen bedömer att sommarpraktik och examensarbete är så viktiga 
inslag i kontaktema mellan näringen och teknologema att en särskild 
kontaktperson bör firmas med ansvar för förmedling av sommarpraktik 
och examensarbeten. 

10.8. Slussning av civilingenjörer till industrin 

En ny civilingenjör behöver ett par års yrkesverksamhet irman han eller 
hon är färdig för många av de befattningar som firms i produktionen i 
industriföretag. Små industriföretag har av ekonomiska och personella skäl 
svårt att ge denna grundläggande yrkeserfarenhet. För företagen är det 
också ett risktagande att anställa en ny civilingenjör som man inte vet 
mycket om. Det kan heller inte vara lämpligt att som ny civilingenjör 
komma som ensam akademiker till ett företag innan man hurmit skapa ett 
kontaktnät inom näringen. 
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I skogsbruket fungerar Forskningsstiftelsen Skogsarbeten i viss mån som 
"plantskola" för nyutexaminerade jägmästare som sedan efter några års 
yrkeserfarenhet slussas vidare tiU skogsföretagen. STFI fyller motsvarande 
funktion för massa- och pappersindustrin. STFI har också i viss mån 
fungerat som konjunkturregulator så att i tider då det varit svårt att få 
arbete för nyutexaminerade civilingenjörer som läst studieinriktningen 
pappersteknik har STFI anställt ett större antal och gett dem tillfälliga 
arbeten. 

Utredningen anser att ett motsvarande system bör skapas inom det 
trämekaniska området. Det finns därför anledning att branschen engagerar 
sig för att hjälpa civilingenjörer att komma in i industrin. Det är då 
naturligt att i första hand Trätek fyller funktionen att anställa 
nyutexaminerade civilingenjörer och ge dem grundläggande 
arbetslivserfarenhet och kontakter med branschen. 

Trätek har bäst fömtsättiiingar att ge denna grundläggande arbetslivsintro -
duktion för de ingenjörer som syftar till produktionsinriktade befattningar. 
Det kan dock vara lämpligt att Trätek även tar ett samordningsansvar för de 
som är inriktade mot marknadssidan och som behandlas nedan imder punkt 
10.9. 

Utredningen anser också att det är angeläget att de nyutexaminerade 
civilingenjörer som kommer till industrin får en helhetssyn i sitt tänkande 
så att de rätt förstår inte bara den sektor inom de vilken primärt arbetar 
utan kan överblicka hela skedet från råvara över produktion till marknad. 
En sådan helhetssyn kan lättast åstadkommas av ett centralt organ som har 
en genomtänkt aspirantutbildning. 

Målsättningen skall vara att de så anställda civilingenjörema slussas vidare 
till industrin efter ca ett och ett halvt år vid Trätek. Antalet civilingenjörer 
som anställes på dessa grunder får g i ve tv i s i början vara relativt litet, men 
utredningens förhoppning är att antalet efter hand skall kunna ökas. 

Ett förfarande på det sätt som här skisserats innebär att en sådan uppgift 
måste tillföras sj^tet med Träteks verksamhet och att Trätek måste tillföras 
vissa medel för denna verksamhet. Man får några anställda som man måste 
räkna med försvinner från företaget när de uppnår full produktionskapaci
tet och omsättningen på några tjänster blir då också stor. Vidare är det rim* 
ligt att räkna med att handledningen och introduktionen av de nya civil
ingenjörema kräver en viss arbetsinsats. 

10.9. Aspirantutbildning för tekniker med marknadsinriktning 

Vad som ovan sagts om behovet av att ge nyutexaminerade civilingenjörer 
en grundläggande arbetslivserfarenhet gäller alla kategorier. Det finns 
dock anledning att anföra vissa speciella synpunkter angående rekryte -
ringen av tekniker med marknadsinriktning. 
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De stora exportföretagen inom framförallt verkstadsindustrin har en väl 
upplagd aspirantutbildning för nyutexaminerade civilingenjörer och civil -
ekonomer. Denna aspirantutbildning ger en utomordentlig start,speciellt 
för de som skall arbeta inom maiknadssegmentet. Där finns en bred intro -
duktion men också arbete vid såväl svensk produktionsenhet som utlands -
kontor. 

Något motsvarande finns inte inom den trämekaniska sektorn. Branschen 
består till stor del av små företag, som inte själva har möjlighet att lägga 
upp en sådan utbildning. Kostnaden ter sig också många gånger avskräckan -
de. 

Samtidigt har den trämekaniska branschen lika stort behov av bra mark
nadsförare som verkstadsföretagen. Det är också i vår bransch stort behov 
av marknadsförare med utlandserfarenhet och goda språkkunskaper 
samtidigt som det behövs kunskaper om branschen och om trä som 
material. Utredningen anser därför att det är mycket angeläget för den 
trämekaniska industrin att få in nya marknadsförare med en sådan god 
gmndutbildning. 

En god marknadsutbildning kan inte åstadkommas enbart inom högskolans 
ram utan måste kompletteras med en viss praktisk utbildning. Utredningen 
anser det angeläget att det i branschen tas ett kollektivt ansvar för att en 
sådan marknadsutbildning genomförs. Den kan då i viss utsträckning sam -
ordnas med den ovan skisserade grundläggande arbetslivsintroduktionen 
genom Trätekis försorg, men bör till viss del ha en något annorlunda 
inriktning. 

Utredningen har tidigare anfört att den bedömer det som angeläget att fler 
tekniker kommer in bland marknadsförarna och därför bör det i denna 
grupp ingå civilingenjörer^ gärna med examen från industriell ekonomi och 
inriktning industriell marknadsföring. I denna grupp bör det dock inte ske 
en fixering till civilingenjörer utan där kan också förekomma jägmästare 
och civilekonomer. 

Aspirantutbildningen bör omfatta ca ett halvårs introduktion vid central 
organisation i Stockholm. Det bör förekomma vissa gemensamma moment 
under denna tid, men aspirantema kan ha olika huvudarbetsplats. Det bör 
sålunda vara självklart att det ingår en viss tid på Sågverks- & Trävam -
exportföreningen och på Träinformation, men huvudarbetsplatsen kan 
variera. Det bör uppmärksammas att SIMS (Skog-industri-marknad-studier 
vid SLU i Uppsala) också kan ge viktiga arbetsuppgifter under den här 
tiden. 

Under denna tid är det angeläget att det ges möjlighet att skapa ett brett 
kontaktnät. Det kan då också med fördel ingå intensivkurser i språk. Denna 
tid bör följas av 6-8 månaders arbete vid industriföretag i Sverige. Det är 
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en fördel om det kan ges möjlighet till arbete inom såväl produktion som 
vid försäljningsenhet. Aspirantutbildningen bör avslutas med några 
månaders arbete utomlands. Denna del av utbildningen kan förläggas 
antingen vid svenskt företags utlandskontor eller hos agent eller grossist. 

Utredningen är medveten om att den här typen av aspirantutbildning kräver 
ett betydande engagemang för att kunna genomföras. För att kunna knyta 
rätt personer till branschen är den dock så viktig att detta engagemang och 
de kostnader det medför bedöms som en mycket angelägen investering för 
framtiden. 

10.10. ökad satsning på forskning vid KTH-träteknologi och i Skellefteå 

Träteknologi vid KTH är i dag en mycket liten institution. Den är mindre 
än vad som normalt skall vara en egen institution. Det finns därmed en viss 
risk att institutionen kan komma att slås samman med någon annan. Institu -
tionen måste dock ses som strategiskt mycket viktig för den trämekaniska 
industrin. Det fmns därför anledning för den trämekaniska industrin att på 
olika sätt slå vakt om institutionen och medverka till att den utvecklas. 

Fömtom för grundutbildning måste institutionen ses som mycket viktig för 
forskarutbildning i träteknik. Samverkan med Trätek bör därför kunna 
fördjupas. Detta i sin tur bör kunna leda till en ökad satsning på forskning 
vid träteknologiska institutionen vid KTH och därmed förstärkning av 
institutionen. 

Institutionen för träteknik vid Luleå tekniska högskola med lokalisering till 
Skellefteå har större resurser än institutionen för träteknologi vid KTH. 
Institutionen har också ett nära samarbete och i viss mån personalunion med 
Trätek i Skellefteå vilket gör att institutionens forskning kan hållas på en 
hög nivå. Det anses också klart att institutionen inom kort kommer att få en 
professur. Detta får anses som mycket positivt och innebär ett välkommet 
tillskott till den trätekniska forskningen och utbildningen i landet. 

Utredningen anser inte att det finns skäl att kräva ytterligare professurer 
eller institutioner inom det trämekaniska området vid de andra tekniska 
högskoloma i landet. De befmtiiga trätekniska institutionema behöver 
ytterligare resurser och i den mån sådana blir tillgängliga bör de utnyttjas 
för förstärkning av befintliga institutioner. Då professuren i träteknologi 
vid KTH om några år skall återbesättas efter nuvarande innehavarens 
pensionering bör ämnesområdet preciseras så att de befintliga profes-
surema kompletterar varandra och inte ligger inom samma ämnessektor. 
Hänsyn bör då också tas till den kompetens som finns vid Sveriges 
Lantbruksuniversi tet. 
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10.11. Samverican KTH-träteknologi och SLU-virkeslära 

SIMS och institutionen för virkeslära vid Sveriges Lantbruksuniversitet har 
stora resurser och en kompetens som i vissa avseenden ligger nära den som 
fmns vid institutionen för träteknologi vid KTH. En av professorerna i 
virkeslära (tillika verksamhetsledare för SIMS) har också huvudansvaret 
för utbildningen av jägmästare inom marknadsinriktningen. 

Det förekommer ett visst samarbete mellan institutionen för träteknologi 
vid KTH och institutionen för virkeslära vid SLU. Bl.a. förekommer en 
gemensam studieresa. För näringen borde det enligt utredningens 
uppfattning vara en fördel om samarbetet fördjupades. 

Detta gäller då genom utbyte av lärarkompetens, men det borde också vara 
möjhgt att exempelvis vissa seminarier och projektarbeten görs gemensamt 
mellan institutionema för att de studerande på såväl jägmästarlinjen som 
civilingenjörslinjen skall få möjhghet till utbyte av erfarenheter och 
kunskaper. Det bör också kurma förekomma att teknologer gör examens
arbete inom träteknologi men att arbetet bedrivs i samarbete med virkes-
läreinstitutionen vid SLU eller SIMS. 

De lärarresurser som firms bör utnyttjas på ett optimalt sätt. Kompetens bör 
inte dubbleras utan i stället bör målsättningen vara att resursema komplet
terar varandra och utnyttjas såväl på KTH som SLU. 

10.12. Koncentrerad kurs i träteknologi 

Man måste utgå ifrån att till den trämekaniska industrin även rekryteras 
akademiker med arman grundutbildning än civilingenjörer-träteknik och 
jägmästare. Det gäller främst civilingenjörer från andra linjer samt civil -
ekonomer. Dessa behöver en grundutbildning i träteknik. 

Av utredningens enkät till företag inom branschen framgår också att 
företagen värderar kunskap om trä som material högt. Detta gäller inte 
enbart för produktionsbefattningar utan också för befattningar inom 
marknadsområdet och även för ekonomitjänster. Av de som i dag har dessa 
befatmingar är det ett fåtal som i sin utbildning har fått grundläggande 
kunskaper om trä som material. Det bör därför finnas utrymme och 
intresse för komplettering av kunskapema på detta område. 

Enligt utredningens uppfattning fmns det anledning att undersöka intresset 
för kompletterande utbildning i träteknik. Förstahandsaltemativet 
förefaller vara en koncentrerad kurs vid KTH (alt. SLU) och då med en 
stark koncentration på trä som material. Däremot skulle i en sådan kurs inte 
behöva ingå mera aUmän branschkunskap som nu ingår i träteknologi. Ett 
andra altemativ är att förlägga kursen till en ort med nära geografiskt 
avstånd till en koncentration av träindustrier. I så fall förefaller det 
naturiigast att knyta den till Högskolan i Jönköping. Kursen skulle alltså 



80 

läsas som enstaka kurs inom högskolans ram. Eventuellt skulle kursen 
kunna drivas som distanskurs för att underlätta för t.ex. studerande från 
andra högskoleorter och yrkesveiicsamma . Lärarfrågan får då lösas i 
första hand från befintliga institutioner med träteknisk kompetens. 

En kurs av skisserat slag skulle också kunna vara lämphg för byggare och 
arkitekter som vill skaffa sig lite djupare kunskap om trä som material. 

10.13. Kurs i ledarskap 

Av utredningens enkät till företag i branschen framgår att företagen 
värderar arbetsledningsförmåga mycket högt vid anställning av alla 
ledande befattningshavare. Det gäller inte enbart när man skall anställa 
chefer utan också när man söker yngre medarbetare att 
bygga på för framtiden. 

Arbetsledningsförmåga är något som till en del beror på personliga 
egenskaper som inte kan direkt förvärvas genom studier. Dessa personliga 
egenskaper kan dock i hög grad förbättras genom studier och övningar i 
ledarskap och arbetsledningspsykologi. Ett tecken på detta är inte minst att 
näringslivet satsar intensivt på vidareutbildning i ledarskap för personer 
som är anställda i sådana befattningar att de har att leda många människor. 

Vid de tekniska högskolorna finns dock egentligen inte någon utbildning i 
ledarskap trots att flertalet civilingenjörer så småningom hamnar i 
befattningar där de har att leda arbetet för ett antal underställda 
befattningshavare. Utredningen anser detta vara en uppenbar brist som bör 
åtgärdas. Bristen på utbildning i ledarskap är dock inte något problem som 
är specifikt för den trämekaniska branschen utan problemställningen bör 
ses och åtgärdas i ett större sammanhang. 

Utredningen anser därför att det finns anledning att verka för att en 
utbildning i ledarskap läggs in i utbildningen vid de tekniska högskolorna. 
Det har ibland ansetts att sådan utbildning bör komma först efter något års 
yrkeserfarenhet men försök bl.a. vid statsvetenskapliga institutionen i Lund 
visar att utbildningen kan ge mycket bra resultat om den läggs in i grund -
utbildningen. Utredningen anser att en kurs i ledarskap omfattande 2-4 
poäng bör ingå i utbildningen för samtliga civilingenjörer. Den bör ligga i 
ett relativt sent skede av utbildningen så att teknologema genom praktik har 
hunnit skaffa sig viss arbetslivserfarenhet i den mån de inte har det före 
inträdet vid högskolan. 

Självklart byggs en sådan utbildning inte upp genast som ett obligatorium 
inom alla studieinriktningar. Även om detta bör vara målet, bör ett första 
steg vara att frivilliga kurser i ledarskap kommer till stånd så fort som 
möjligt. 
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10.14. Distanskurser - enstaka kurser 

En höjning av den tekniska kompetensen inom den trämekaniska branschen 
måste ske på två sätt. Den sker genom att det i ökad utsträckning anställs 
personer med högre teknisk utbildning, men det är lika viktigt att kompe
tensen höjs hos dem som redan arbetar i branschen. 

Inom näringen finns få civilingenjörer men ganska många gymnasieingen -
jörer. Det borde vara önskvärt att höja den allmänna kompetensen hos en 
del av gymnasieingenjörema. Inom andra branscher där man har mot -
svarande problem förekommer det att man ordnar högskolekurser för att 
höja kompetensen hos en del av de ingenjörer som redan finns i branschen. 
Det borde vara önskvärt att åstadkomma något liknande även inom den 
trämekaniska sektom. 

Det bör egentligen inte vara fråga om branschspecifika kurser utan kurser 
av mera grundläggande slag kanske inte minst i elektronik. Sådana kurser 
skulle då ordnas inom högskoleväsendet som distanskurser - enstaka kurser 
och inte specifikt vända sig till trämekaniska sektom. Däremot är det 
nödvändigt att branschen aktivt verkar för deltagande i kurserna och skapar 
arbetsmässiga möjligheter för detta. 

Inom den trämekaniska industrin finns det ingen tradition när det gäller 
satsning på högskolekurser som ett led i en vidareutbildning. Att delta i 
kurser av det slag det här är fråga öm kräver ett stort engagemang från 
deltagamas sida om studiema skall ge resultat. Det fordras att deltagarna är 
mycket målinriktade och veridigen är beredda att satsa den tid som krävs 
och även har tillräcklig uthållighet. 

Arbetsgivarna måste på olika sätt stötta studiema. Det kan ske genom att 
studiema till en del får bedrivas på betald tid. Inom vissa företag anslår 
man sådan tid att hälften av studiema beräknas ske på arbetstid. Det är ock -
så viktigt att arbetsgivarna betraktar vidareutbildning som en väsentlig 
merit vid befordran. 

Utredningen är medveten om att studier av det här slaget ställer stora krav 
på såväl deltagare som arbetsgivare. Det är dock enligt utredningens upp -
fattning synnerligen angeläget att den nödvändiga tekniska nivåhöjningen 
inom branschen till en del kan ske genom vidareutbildning av redan anställd 
personal. 

Bedöms ett behov av sådana kurser föreligga bör man börja i ett område 
med många trämekaniska industrier. Starten skulle därför lämpligen ske 
genom kurser knuma endera till Högskolan i Jönköping eUer till Tekniska 
högskolan i Linköping. Högskolan i Karlstad kan också vara ett alternativ. 
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10.15. Utbildning i träteknik för byggnadsingenjörer och arkitekter 

Utredningen har konstaterat att arkitekter och civilingenjörer inom väg-
och vattenbyggnad oftast har relativt begränsade kunskaper om trä och att 
utbildningen i träets egenskaper och användningen av trä är av ganska liten 
omfattning. 

Hur mycket kunskaper om trä som bibringas teknologema kan växla en del 
mellan olika studieorter främst beroende på läramas olika intresseinrikt -
ning. Vid KTH ingår på V-linjen i grundkursen i byggmateriallära två 
föreläsningstimmar och fyra laborationstimmar om trä. I fjärde årskursen 
finns en kurs i träbyggnadsteknik om tre poäng. Denna kurs är dock valfri 
för samtiiga studieinriktningar. För de blivande arkitekterna är utbild -
ningen om trä ännu mindre. De tekniska ämnena som ingår i utbildningen 
är av relativt liten omfattning och kunskaper om trä kommer främst in 
genom vad som kan ingå i konstruktionslära. 

Utredningen anser det otillfredsställande att de yrkeskategorier som i sin 
framtida yrkesverksamhet så starkt påverkar materialval har så ringa kun -
skaper om trä. Enligt utredningens uppfattning är det därför angeläget att 
det i utbildningen på V- och A-linjema vid de tekniska högskoloma blir ett 
större inslag om träets egenskaper och om träets användning för byggande. 
En modell för hur en sådan kurs kan utformas framgår av bilaga. Det faller 
dock utan för detta utredningsuppdrag att i detalj ange hur utbildningen 
skall inrymmas inom kursplanerna eller att lägga förslag om 
genomförande. Det för träbranschen otillfredsställande förhållandet bör 
påtalas för rektorsämbetena vid de tekniska högskoloma. 

De under punkt 10.12 föreslagna kurserna om trä som material bör kunna 
utnyttjas jämväl av byggnadsingenjörer och arkitekter som vill skaffa sig 
djupare kunskaper om trä. Dessa kurser löser dock inte det grundläggande 
problemet att alla blivande arkitekter och civilingenjörer på V-linjen bör få 
en tillfredsställande gmndkunskap om trä. 

Utredningen anser att en professur i träbyggnadsteknik vid någon av våra 
tekniska högskolor är synnerligen angelägen. Andra materialslag är väl 
representerade i ämnesinnehåll för professurer inom V-linjen. Skall trä 
som material användas på önskat sätt för byggande är det också nödvändigt 
att forskning och utbildning inom området får en tillräcklig status och 
omfattning. 

Utredningen vill också uppmäiksamma vikten av att examensarbeten 
förmedlas till teknologer på V- och A-linjema. Det är ett betydelsefullt sätt 
att ge kunskap om användningen av trä och att vid linjema sprida kännedom 
om träets möjligheter. 
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Branschen bör förmedla speciallärare i trämateriallära. Trätek fyller i viss 
utsträckning denna uppgift. Det är dock angeläget att denna verksamhet 
utvecklas och inte faller helt på Trätek. 

10.16. Behov av facklitteratur 

Handböcker och annan facklitteratur om trä som material finns i alltför 
begränsad utsträckning. Genom Trätekrs försorg har arbetet med att 
framställa sådana böcker igångsatts även om denna verksamhet egentligen 
faller utanför Trätek: s primära uppgifter. Utredningen anser det angeläget 
att denna verksamhet ges ökat stöd och att detta betraktas som en 
prioriterad verksamhet vid anslag. 

Detta är viktigt inte minst för att trä skall kunna konkurrera med andra 
material. Användarna behöver lätttillgängliga handböcker och sådana finns 
för andra områden. Trä som material behöver uppmärksammas på samma 
sätt. 

10.17. Förmedling av teknisk kompetens inom branschen 

Den trämekaniska industrin domineras av små och medelstora företag som 
ofta inte kan bära kostnaden för en årsanställd civilingenjör och som heller 
inte kan hålla sig med specialister på olika områden. Det är viktigt att även 
dessa företag får del av den tekniska utvecklingen och kan hålla sig ä jour 
med nyheterna inom branschen och se hur de skall kunna utnyttjas och 
anpassas till det egna företaget. 

I utredningens uppdrag ingår att överväga hur tekniköverföringen till de 
mindre företagen skall utformas. De tjänster det här är fråga om kan 
tillgodoses genom konsultmedverkan och genom att företagen delar 
tjänster. 

Erfarenheten visar att det långsiktigt är svårt för två eller flera företag att 
dela på befattningshavare. Det är svårt för företagen att tillgodogöra sig 
tjänsterna på ett likvärdigt sätt och därmed också att finna rättvisa former 
för kostnadsfördelning. 

Sett ur företagens synpunkt är det lättare att utnyttja och ersätta en konsult. 
Man utnyttjar honom när man har behov och betalar för den faktiska tid 
man utnyttjar. För konsulten är problemen framförallt att få en jämn 
beläggning och att ständigt hålla sig framme på den tekniska utveckling som 
vid varje tillfälle efterfrågas. 

Utredningen anser att i första hand bör en tekniköverföring 
tillgodoses genom konsultmedverkan. En ytterligare utveckling av Trätekis 
Industriservice är då ett näraliggande alternativ. Det är dock önskvärt att 
konsultverksamheten får en större bredd och därför bör nybildning och 
utveckling av andra företag inom området ses positivt. 
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Det måste också vara angeläget att företagen betraktar kostnader på det här 
området som en nödvändig och kontinuerhg del av verksamheten. Konsult -
medverkan skall inte ses som en åtgärd som tillgrips först när företaget 
befinner sig i kris utan i stället som en återkommande kostnadspost för att 
företaget inte skall hamna i krissituationer. Att abonnera på 
konsultmedverkan kan ofta vara en riktig väg. 

Under avsnitt 10.8 har utredningen föreslagit att nyutexaminerade civil -
ingenjörer anställs på Trätek för att sedan slussas ut till industrin. Denna 
verksamhet kan också utvecklas så att det skapas en pool av civilingenjörer 
som företagen kan utnyttja för längre tids uppdrag och som sedan kan leda 
till anställning i det företag som utnyttjar den poolanställde. 

Utredningen vill också fösta uppmärksamheten på att företagen på ett biUigt 
och bra sätt kan tillföras kompetens genom styrelsemedveikan. Genom att 
till företagets styrelse knyta specialister kan företagen få tillgång til l en 
specialistmedverkan som på annat sätt många gånger blir dyrare och inte 
ger samma kontinuitet och ansvar. 

Rent allmänt rekommenderas etablerandet av högt kvalificerade styrelser -
i den mån det inte förekommer - och nära samverkan i utvecklingen av 
lämpliga strategier mellan ägare, företagsledning och styrelse. Detta före -
kommer i dag inte i den omfattning som kan ansesnaturi ig och eftersträ -
vansvärt. 
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11. Genomförande av utredningens förslag 

11.1. Utredningens målgrupper 

Utredningens förslag vänder sig mot olika målgrupper. Redan i målsätt -
ningen för utredningen angavs som en viktig uppgift för utredningen att 
sprida kunskap om de problemställningar som ligger till grund för utred -
ningen och att föra ut utredningens resultat till näringen. Utredningens 
uppläggning och disposition tar främst sikte på att nå näringen med pro -
blemställningar och förslag. 

En viktig målgrupp för utredningen är också myndigheter och högskolor. 
Utredningens förslag myrmar på flera punkter ut i förändringar inom 
högskoleväsendet. För att nå önskad effekt mot derma målgrupp är det 
nödvändigt att utredningens förslag preciseras i särskild missivskrivelse 
och att det sker en argumentering för ställningstagandena vid föredragning. 

11.2. Marknadsföring av utredningen inom näringen 

Det är enligt utredningens uppfattning angeläget att de problem, framtids -
visioner och förslag som utredningen för fram blir föremål för allvarliga 
överväganden inom branschen och då inte bara inom de centrala organen 
och deras styrelser utan särskilt inom industriföretagen. 

En viktig del i utredningens förslag innebär, som framgår av tidigare av
snitt, att skapa bättre kontakter mellan industrin och teknologema och de 
nyutexaminerade civilingenjörerna. Den delen kan inte genomföras om inte 
industrin aktiverar sig och tar del i kontaktema. 

Det är därför viktigt att få en bred diskussion kring utredningen. Detta bör 
kurma ske genom att utredningen tas upp till föredragning och diskussion 
vid regionala sammankomster inom branschen. Det är också angeläget att 
utredningen presenteras i fackpressen. 

11.3. Genomförande av forslagen 

Utredningens förslag syftar till åtgärder på såväl kort som lång sikt. Det är 
i hög grad åtgärder som kräver engagemang av många företag i branschen 
om det skall bli ett verkligt resultat. För att sådana förslag skall bli genom
förda krävs det dock att någon tar initiativ och aktivt arbetar för ett för
verkligande. 

Inom utredningen har förutsatts att de organ som ställt sig bakom utred -
ningsuppdraget också aktivt arbetar för att utredningens förslag skall bli 
förverkligade. 
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För genomförande av vissa förslag måste någon ta på sig ett ansvar och 
vissa kosmader för anställning men också för samordningsuppgifter. Så 
som utredningens förslag utformats faller detta ansvar i hög grad på 
Trätek. Det har fömtsatts att Trätek svarar för den pool av nyutexamine
rade civilingenjörer som sedan tänks bU slussade till industriföretagen. 

När det gäller aspiranter för marknadsutbildning är det inte lika självklart 
vem som skall ha ansvaret. Ett altemativ är att Trätek även här har samord -
ningsansvaret. Ett annat kan vara att Träinformation samordnar. Svenska 
Sågverks- och Trävamexportföreningen är också ett naturligt altemativ 
för de som skall till sågverksindustrin. Inom organisationema bör snarast 
klarläggas var samordningsansvaret skall ligga. 

En kontaktgmpp bör skapas för sommaipraktik och examensarbeten. Det 
är då också lämpligt att tiU industriföretagen sända ut förfrågan om de är 
villiga att ta sig an teknologer för praktik och examensarbeten. 

När det gäller vidareutbildning genom högskolekurser är det en uppgift 
som kräver stort engagemang av såväl deltagare som företag. Det behövs 
också att regionala högskolor engageras. Det är angeläget att få en start 
någonstans och detta borde kunna ske endera inom ramen för det s.k. Berg
slagspaketet eller genom engagemang av någon högskola i Södra Sverige. 
Det bör också undersökas om det inom aktuella länsstyrelser eller utveck
lingsfonder fmns några medel som kan användas för introduktionsinsatser. 

Det faller sig naturligt att Trätek samordnar de initiativ som föreslås för 
kompletterande högskolekurser enligt utredningens förslag. Det gäller då 
koncentrerad kurs i träteknologi, kurser i ledarskap och kurser för byggare 
och arkitekter. 



87 

Bilaga 1 

Några utbildningsbegrepp 

Allmän utbildningslinje är en sammanhållen utbildning, uppdelad på olika 
kurser, som är inriktad mot ett visst yrkesområde eller en viss sektor av 
arbetslivet. 

Studieinriktning. En allmän utbildningslinje kan ges olika inriktningar 
vilket innebär att de studerande kan välja på olika kombinationer inom 
linjen. 

Påbyggnadslinje bygger på en allmän utbildningslinje och är en vidare -
utbildning eller specialisering. 

Utbildningsplanen anger linjen innehåll och uppläggning, vilka kurser som 
läses på linjen samt övriga fakta. 

Enstaka kurs kan vara en kurs som ingår i en linje, men som även kan läsas 
separat, eller en fristående kurs. De enstaka kurserna är främst tänkta som 
fort- och vidareutbildning. 

Kursplanen beskriver mål och innehåll i varje enskild kurs. 

Poäng. För att ange omfattningen av en kurs eller linje används ett 
poängssystem. En veckas heltidsstudier motsvarar en poäng. En heltidskurs 
som pågår en termin ger 20 poäng. 

Behörighet. För tillträde till grundläggande högskoleutbildning gäller dels 
krav på allmän behörighet enligt uppställningen nedan, dels - i många fall -
krav på särskild behörighet. 

Den allmänna behörigheten är gemensam för de flesta av högskolans 
utbildningar. Den särskilda behörigheten innebär krav på speciella 
förkunskaper för viss utbildningsHnje eller kurs. För att bh antagen till en 
utbildning måste man alltså uppfylla både de allmänna och de särskilda 
behörighetskraven. 

Allmän behörighet. Man har alhnän behörighet för högskolestudier om 
man 
antingen 
• genomgått minst tvåårig utbildning i gymnasieskola 
• har kunskaper i svenska motsvarande två årskurser på tvåårig linje i 
gymnasieskola 
• har kunskaper i engelska motsvarande två årskurser på tvåårig linje i 
gymnasieskola 
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eller 
• uppnått 25 års ålder och varit yrkesverksam i minst fyra år 
• har kunskaper i engelska motsvarande två årskurser på tvåårig linje i 
gymnasieskola 
• är svensk medborgare eller bosatt i Sverige och har bosatt sig här 
huvudsakligen i annat syfte än att bedriva studier samthar tillräckliga 
kunskaper i svenska 

eller 
• har minst 11-årig utländsk skolutbildning, som normalt avslutas tidigast 
då eleven är 17 år, eller på annat vis är behörig för högskolestudier i det 
land där han fått skolutbildning 
• har kunskaper i engelska motsvarande två årskurser på tvåårig linje i 
gymnasieskola 
• har tillräckliga kunskaper i svenska. 

Särskild behörighet. Den särskilda behörigheten anger vilka förkunskaper 
som behövs för att studera på en viss linje. Förkimskapskravet anges som 
krav på lägst betyget 3 på viss linje i gymnasieskolan i varje enskilt ämne 
som krävs för särskild behörighet. 

Urval. I de fall det finns fler behöriga sökande än antalet tillgängliga platser 
måste ett urval göras bland de sökande. De sökande delas in i grupper efter 
utbildningsmeriter och/eller arbetslivserfarenhet. Denna indelning 
(kvotering) görs på olika sätt för utbildningslinjer och enstaka kurser. 
Rangordningen av de sökande görs inom varje grupp. 
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Bilaga 2 

Kursinnehåll för maskinteknik-träteknisk inriktning vid KTH 
årskurs 3 och 4 

o=obligatorisk kurs 
l=lämplig kurs 

Årskurs 3 poäng o resp 1 

Träteknologi, allmän kurs 6 o 
Tillverkningsteknik, divisionskiu*s 8 o 
Industriell produktion 4 o 
Mikrodatorteknik 3 o 
Elektroteknik grundkurs 8 o 
Transportteknik, allmän kurs 2,5 o 
Konstruktionsmaterial,allmän kurs 6 o 
Hydraulik och pneumatik, allmän kurs 3,5 1 

Årskurs 4 

Träteknologi, högre kurs 10 o 
Projekthantering 1,5 o 
Transportteknik, fortsättningskurs 2 o 
Konstruktionsmaterial, allmän kurs 6 o 
Informationssökning 1 o 
Industribullerbekämpning 2 1 
Teknisk akustik, allmän kurs 4 1 
Svenska 1 1 
Engelska 1 1 

Årskurs4 -examensarbete 
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Bilaga 3 

Kursinnehåll för maskinteknik-träteknlsk inriktning 
Luleå/Skellefteå årskurs 3 och 4 

Årskurs 3 hösttermin i Luleå PQ n̂g 

Reglerteknik 2 
Informationsbehandl. m. kval.kontroll 4 
Kemi för träteknik 4 
Planering o. optimering av transport
system o materialflöden 4 

Argkyrs 3 vårtermin j Skellgftga 

Trämateriallära 4 
Träbearbetningstekn i k 4 
Träproduktionsteknik 6 
Träkonstruktioner 2 
Samhällskunskap 4 
Engelska 4 

Årskurs 4 hösttermin = praktiktermin 

Årskurs 4 vårtermin i Skellefteå 

Träbyggnadsteknik 4 
Träproduktionsteknik 4 
Trämaterialkemi 4 
Möbel- o snickerikonstruktioner 4 
Företagets funktioner 4 

Årskurs 5 - examensarbete 
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Utrednmgen om högre Bilaga 4 
träteknisk utbildning 

ENKÄT ANGÅENDE KOMPETENSBEHOV 

På initiativ av TräteknikCentrum har en utredning angående högre 
träteknisk utbildning startats. Utredningen finansieras av Statens 
Industriverk, Träindustriförbundet, Sveriges Skogsindustriförbund och 
Svenska Sågverks- och Trävamexportföreningen. I utredningens styrelse 
fmns representanter för branschorganisationema, TräteknikCentrum och 
de närmast berörda högskoleinstitutionema. 

Med utgångspunkt från den trämekaniska industrins storlek och struktur 
skall utredningen försöka göra en analys av behovet av akademiskt utbildad 
personal för den trämekaniska industrin. En viktig forutsättning för 
analysen skall vara möjligheten för industrin att utnyttja mer avancerad 
teknik. Hänsyn bör därför tas till den tekniska utveckling som kan tänkas 
vara möjlig att utnyttja för den närmaste tioårsperioden. 

Analysen bör syfta till att kartlägga önskemål om lämplig utbildningsprofil 
d.v.s. en avvägning av behov av kunskaper inom teknik, ekonomi och 
marknadskunskaper. Hänsyn skall i det sammanhanget tas till att många 
företag i branschen är små och inte har möjlighet att anställa skilda 
specialister. 

På grundval av analysen skall utredningen ge förslag på hur nuvarande 
högre utbildningar skall inriktas och eventuellt förändras samt eventuellt 
initiera ny utbildning. 

För att förbättra underlaget för utredningens ställningstaganden vore vi 
tacksamma för att få bifogade enkät besvarad. 

I de fall företaget har verksamhet inom andra områden än den trämekaniska 
sektom skall svaret avse den företagsenhet, division eller dylikt som är 
verksam inom det trämekaniska området. För företag med flera divisoner 
inom olika helt avgränsade områden av den trämekaniska sektom bör ett 
svar avges för varje sådan enhet. 
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ENKÄT ANG KOMPETENSBEHOV 
Företagets namn 
Antal anställda 
Omsättning 

Huvudsaklig verksamhet 

Nuvarande befattningshavares utbildning 

Företagsledare: 

Produktionschef: 

Marknadschef: 

Ekonomichef: 

Uppehåller någon person mer än en av ovanstående befattningar och i så 
fall vilka: 

Ange antal personer inom företaget med någon av nedanstående 
utbildningar: 

Civilingenjör: 

Civilekonom: 

Jägmästare: 

Jurist: 

Annan akademisk examen: 

Gymnasieingenjör: 

Behov av kompetenshöjning 

Ange utefter skalan 1-5 om det finns behov av kompetenshöjning inom 
företaget på kort sikt (närmaste 2-3 åren) inom nedanstående områden för 
högre befattningshavare inom företaget. Skalan skall därvid användas så att 
1= inget behov, 2= knappast något behov, 3= visst behov, 4= stort behov, 
5= mycket stort behov. Ringa in aktuell siffra. 
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Grundläggande matema
tiska kunskaper 1 i 3 i 5 

Produktionsstyrning 1 2 1 4 5 

Bearbetningsteknik 1 1 1 4 5 

Teknisk datateknik 1 i 3 4 5 

Administrativ datateknik 1 2 3 4 5 

Ekonomisk planering 1 2 i 4 5 

Redovisning o ekon. kontroll 1 2 i 4 5 

Marknadsföring 1 2 4 5 

Produktutveckling 1 2 3 4 5 

Ange utefter skalan 1-5 om det fmns behov av kompetenshöjning inom 
företaget på lång sikt (inom tidsrymden 3-10 år) inom nedanstående 
områden för högre befattningshavare inom företaget. Skalan skall därvid 
användas så att 1= inget behov, 2= knappast något behov, 3= visst behov, 4= 
stort behov, 5= mycket stort behov. Ringa in aktuell siffra. 

Grundläggande matema
tiska kunskaper 

Produktionsstyming 

Bearbetningsteknik 

Teknisk datateknik 

Administrativ datateknik 

Ekonomisk planering 

Redovisning o ekon. kontroll 

Marknadsföring 

Produktutveckling 

Kompetensbehov vid nyrekrv 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

ering 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

Värdesätt efter skalan 1-5 kompetensbehovet om Ni skall nyrekrytera en 
produktionschef. Skalan skall därvid vara l=betydelselöst, 2= ganska 
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betydelselöst, 3= av viss betydelse, 4= viktigt, 5= mycket viktigt. Ange 
därvid högst tre femmor. 

Kännedom om företaget 1 2 3 4 5 

Kännedom om företagets 

produktsortiment 1 2 3 4 5 

Kännedom om branschen 1 2 3 4 5 

Arbetsledningsförmåga 1 2 3 4 5 

Hög teknisk-teoretisk 

kompetens 1 2 3 4 5 

Maskinteknisk kompetens 1 2 3 4 5 

Datateknisk kompetens 1 2 3 4 5 

Kunskap om trä som material 1 2 3 4 5 

Analytisk förmåga 1 2 3 4 5 

Kunskaper i företagsekonomi 1 2 3 4 5 

Kunskaper om marknaden 1 2 3 4 5 

Språkkunskaper 1 2 3 4 5 
Värdesätt efter skalan 1-5 kompetensbehovet om Ni skall nyrekrytera en 
ung kvalificerad assistent till produktionsenheten (alltså något att bygga på 
för framtiden V Skalan skall därvid vara l=betydelselöst, 2= ganska 
betydelselöst, 3= av viss betydelse, 4= viktigt, 5= mycket viktigt. Ange 
därvid högst tre femmor. 

Kännedom om företaget 

Kännedom om företagets 
produktsortiment 

Kännedom om branschen 

Arbetsledningsförmåga 

Hög teknisk-teoretisk 
kompetens 

Datateknisk kompetens 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

5 

5 

5 

5 

5 
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Maskinteknisk kompetens 1 2 3 4 5 

Kunskap om trä som material 1 2 3 4 5 

Analytisk förmåga 1 2 3 4 5 

Kunskaper i företagsekonomi 1 2 3 4 5 

Kunskaper om marknaden 1 2 3 4 5 

Språkkunskaper 1 2 3 4 5 

Värdesätt efter skalan 1-5 kompetensbehovet om Ni skall nyrekrytera en 
marknadschef. Skalan skall därvid vara l=betydelselöst, 2= ganska 
betydelselöst, 3= av viss betydelse, 4= viktigt, 5= mycket viktigt. Ange 
därvid högst tre femmor. 

Kännedom om företaget 1 2 3 4 5 

Kännedom om företagets 

produktsortiment 1 2 3 4 5 

Kännedom om branschen 1 2 3 4 5 

Arbetsledningsförmåga 1 2 3 4 5 

Hög teknisk-teoretisk 

kompetens 1 2 3 4 5 

Produktionsteknisk kompetens 1 2 3 4 5 

Kunskap om trä som material 1 2 3 4 5 

Kunskap om råvaran 1 2 3 4 5 

Analytisk förmåga 1 2 3 4 5 

Kunskaper i företagsekonomi 1 2 3 4 5 

Kunskaper om marknaden 1 2 3 4 5 

Språkkunskaper 1 2 3 4 5 

Utlandserfarenhet 1 2 3 4 5 
Värdesätt efter skalan 1-5 kompetensbehovet om Ni skall nyrekrytera en 
ung kvalificerad medarbetare till marknadsavdelningen (alltså något att 
bygga på för framtiden). Skalan skall därvid vara l=betydelselöst, 2= 
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ganska betydelselöst, 3= av viss betydelse, 4= viktigt, 5= mycket viktigt. 
Ange därvid högst tre femmor. 

Kännedom om företaget 1 2 3 4 5 

Kännedom om företagets 

produktsortiment 1 2 3 4 5 

Kännedom om branschen 1 2 3 4 5 

Arbetsledningsförmåga 1 2 3 4 5 

Hög teknisk-teoretisk 

kompetens 1 2 3 4 5 

Produktionsteknisk kompetens 1 2 3 4 5 

Kunskap om trä som material 1 2 3 4 5 

Kunskap om råvaran 1 2 3 4 5 

Analytisk förmåga 1 2 3 4 5 

Kunskaper i företagsekonomi 1 2 3 4 5 

Kunskaper om marknaden 1 2 3 4 5 

Språkkunskaper 1 2 3 4 5 

Utlandserfarenhet 1 2 3 4 5 
Värdesätt efter skalan 1-5 kompetensbehovet om Ni skall nyrekrytera en 
ekonomichef. Skalan skall därvid vara l=betydelselöst, 2= ganska 
betydelselöst, 3= av viss betydelse, 4= viktigt, 5= mycket viktigt. Ange 
därvid högst tre femmor. 

Kännedom om företaget 1 2 3 4 5 

Kännedom om företagets 

produktsortiment 1 2 3 4 5 

Kännedom om branschen 1 2 3 4 5 

Arbetsledningsförmåga 1 2 3 4 5 

Hög ekonomisk-teoretisk 

kompetens 1 2 3 4 5 

Datateknisk kompetens 1 2 3 4 5 
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Kunskap om trä som material 1 2 3 4 5 

Analytisk förmåga 1 2 3 4 5 

Kunskaper i företagsekonomi 1 2 3 4 5 

Kunskaper i redovisning 1 2 3 4 5 

Kunskaper om marknaden 1 2 3 4 5 

Språkkunskaper 1 2 3 4 5 

Värdesätt efter skalan 1-5 kompetensbehovet om Ni skall nyrekrytera en 
ung kvalificerad medarbetare till ekonomiavdelningen (alltså något att 
bygga på för framtiden). Skalan skall därvid vara l=betydelselöst, 2= 
ganska betydelselöst, 3= av viss betydelse, 4= viktigt, 5= mycket viktigt. 
Ange därvid högst tre femmor. 

Kännedom om företaget 1 2 3 4 5 

Kännedom om företagets 

produktsortiment 1 2 3 4 5 

Kännedom om branschen 1 2 3 4 5 

Arbetsledningsförmåga 1 2 3 4 5 

Hög ekonomisk-teoretisk 

kompetens 1 2 3 4 5 

Datateknisk kompetens 1 2 3 4 5 

Kunskap om trä som material 1 2 3 4 5 

Analytisk förmåga 1 2 3 4 5 

Kunskaper i företagsekonomi 1 2 3 4 5 

Kunskaper i redovisning 1 2 3 4 5 

Kunskaper om marknaden 1 2 3 4 5 

Språkkunskaper 1 2 3 4 5 

Enkäten besvarad av: 

Befattning: 
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Grundläggande matematiska kunskaper 
3 0 T 

Teknisk datateknik 

10 

Redovisn o. ekon. kontroll 
20n 

10 H 

1 2 3 4 S 1 2 3 4 8 

Produktionsstyrning Administrativ datateknik 

1 2 3 4 S 

Marfcnadsffiring 
20n 

Bearbetningsteknik 
» 1 

mm 
\ X % A % 

Ekonomisk planering Produktutveckling 

10 10 H 

1 a s 4 

Sågverk - Behov av koinpetenshöjning på kort s i k t 
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Grundläggande matematiska kunskaper Teknisk datateknik 

30-1 " " T 

Redovltn. o. ekon. kontroll 

20 H 

10 H 

1 2 3 4 1 t t a * • 

Produktionsstyrning 

» 1 

10 

1 2 3 4 1 

Administrativ datateknik 

1 2 3 

Marknadsföring 

mm. 
i 8 3 4 • 

Bearbetningsteknik Ekonomisk planering 

» 1 

10 H 

Produktutveckling 
2D-, 

10 H • 
1 I a 4 • 

1 8 a 4 I 

Sågverk - Behov av kompetenshöjning på lång s i k t . 



Kännedom om företaget 
103 

Arbetsledningsförmåga 
20-1 

Datateknisk kompetens 

20H 

Kännedom om (öretagets produktsortiment 
20-x 

Hög teknisk teoretisk kompetens Kunskap om t r i som material 

10 H 

Kännedom om branschen 

1 2 3 

Maskinteknisk kompetens 
30-1 

Analytisk förmäga 

1 t S 4 • 

Kunskaper I företagsekonomi 

Kunskaper om marknaden 

Sågverk - Kompetenskrav f ö r produktionschef 

Språkkunskaper 



Kånnedom om företaget 

20-i 

Kflnnedom om föratagets produktsortimant 
15 T 

Kflnnedom om branschen 

m 

Kunskaper I företagsekonomi 

Kunskaper om marknaden 

10 H 

1 2 3 4 

Språkkunskaper 
20-, 

10 H 

Arbetsledningsförmåga 
20n 

Hög teknisk-teoretisk kompetens 
20-1 

10 H 

30n 

20H 

l o H 

Maskimeknisk kompetens 

m 

w 
t 2 3 4 • 

Oatateknisk kompetens 

1 t 3 4 g 

Kunskip om trfl som materiai 

1 2 3 4 S 

Analytisk (flrmflga 

Sågverk - Kompetenskrav f ö r as s i s t ent t i l l 
produkt i onsavde1n i ngen. 



Kännedom om företaget 
105 

Arbetsledningsförmåga Kunskap om trä som material 
30-, 

2 3 4 9 

Kännedom om företagets produktsortiment 
30T 

Hög teknisk-teoretisk kompetens 

1 2 3 

Kunskap om råvaran 
30n 

Kännedom om branschen Produktionsteknisk kompetens 

m 

2o^ 

10 ^ 

Analytisk förmåga 

1 » 3 4 • 

Kunskaper i företagsekonomi 

-1 

m 
t 2 3 4 S 

Kunskaper om marknaden 

Sågverk - Kompetenskrav f ö r tnarknadschef 

Språkkunskaper 

1 2 3 

Utlandserfarenhet 

1 2 3 4 



Kfinnedom om företaget 
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Artjetsledningsförmäga 

20H 

Kunskap om trA som material 
Ml 

20 

1 2 3 4 8 1 2 3 4 

KAnnedom om f Aratagets produktsortiment HAg teknlsk-teoratisk kompatens 
» T S O T 

10 H 

1 2 3 4 B 

KAnnadom om branschen 
a - . 

m 

20 

1 2 3 4 1 

Produktionateknisk kompetens 
301 

1 2 3 4 8 

Kunskap om rAvaran 

Analytisk tfirmAga 

1 1 3 4 8 
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Bilaga 7 

Förslag till kursinnehåll för kurs i träteknik för V-linjen 

Kursen är tänkt som ett komplement till kurs VD 230 Träbyggnadsteknik 3 
poäng. 
Kursen är avsedd att omfatta 3,0 poäng, där 1 poäng motsvarar 40 timmar. 
Poängen fördelar sig på följande sätt: 

0,5 p Material 
0,5 p Tillverkning 
2,0 p Användning 

Material 

• Träslag 
• Egenskaper 

- styrka O^orttidsbelastning resp. långtidsbelastning) 
- anisotropi 
-fukt 
- värme 
- övrigt 

• Homogent trä 
- sågat trä 
- hyvlat trä 
- slipning 
- sorteringar 
-mått 

• Limträ 
- limträ 
- övrigt 

• Skivor 
- spånskivor 
- plywood 
- träfiberskivor 
- kompositer 

• övrigt 
- microlam fanerträ m.m. 
- förbandsteknik 

• Sammansatta produkter 
- takstolar 
- kasetter/ytbärande material 
- lättbalkar 
- kompositer stål/trä 

Användning 
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• Träskydd mot mikrobiologiska angrepp 
-konstruktivt 
-kemiskt 

• Brandskydd 
- konstruktivt 
- kemiskt 

• Fuktskydd 
- konstruktivt/byggnadstekni skt 
- ytbehandling 
- hantering 

• Förband - inklusive fingerskarvat trä 
• Bärverk 

- typer 
- spännvidder 

• Snickerier, möbler 
• Emballage 

De två första delama förmedlas i huvudsak genom föreläsningar, medan i 
den tredje delen ingår dels föreläsningar dels projektuppgift. Eventuellt 
kan poängfördelningen förskjutas än mer mot användningsdelen. 
Projektuppgiften bör behandla så många träprodukter som möjligt^t.ex. alla 
dem som ingår i en villa. 
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