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Trä- och Möbelföretagen, TMF, är bransch- och  
arbetsgivarorganisationen för hela den träförädlande  
industrin och möbelindustrin i Sverige. TMF företräder  
cirka 650 medlemsföretag med omkring 30 000 anställda.

Traomobel

Ökad orderingång  
för trähusföretagen

Bostadsbyggandet i Sverige ökade under 2020

– uppgång med 6 procent

Analys av det 
ekonomiska läget 
ger en positiv bild

Försäljningen av  
köksinredningar  
steg under 2020

I TMF:s Marknadsrapport
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Välkommen till ett nytt nummer med statistik om den svenska  
trä- och möbelindustrin. Detta nummer speglar helåret 2020.
Statistiken är inriktad på byggande och boende och visar siffror 
för produktion, export och import av bland annat trähus, möbler, 
köksinredningar, dörrar, fönster, trägolv, trätrappor och träskivor. 
Bland TMF:s medlemmar finns företag som tillverkar hus eller  
material till byggandet av hus och företag som tillverkar  
inredning och möbler. Utvecklingen av byggandet påverkar  
direkt behovet av möbler och inredning, därav kopplingen  
mellan byggande och boende. 

Från och med 2019 är helårsnumret utökat med ett nytt avsnitt 
om löneutveckling och åldersstruktur för anställda i TMF:s  
medlemsföretag. Arbetsskadestatistik för branschen följs  
kontinuerligt i varje nummer.

TMF i siffror publiceras två gånger per år med uppdaterad,  
jämförande statistik och kommentarer om branschens utveckling. 
Statistiken sammanställs av TMF från egna och andra källor.  
TMF, som bransch- och arbetsgivarorganisation, företräder cirka 
650 medlemsföretag med 30 000 anställda inom trä- och möbel-
industrin. Trä- och möbelindustrin omsätter drygt 75 miljarder  
kronor med ett mycket högt förädlingsvärde. TMF:s medlemsföretag 
representerar cirka 80 procent av industrins totala antal anställda 
och omsättning. Materialet får gärna citeras om källan anges.
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 Flerbostadshus av trä
Flerbostadshus med stomme av trä. Antal levererade 
lägenheter i flerbostadshus, fördelat på ordinära och 
student- och speciallägenheter. Helår.
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 Export trähus
Export monteringsfärdiga trähus i miljoner SEK, helåren 2019–2020.
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 Småhus av trä
Antal levererade småhus, fördelat på stycke-
byggda och gruppbyggda. Helår. 
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Sveriges trähusindustri omfattar 567 (541)  
företag enligt SCB:s senaste siffror från 2020.  
Av dessa är 324 enmansföretag utan anställda 
och 243 är företag med sammanlagt 6 603 (6 629) 
anställda. 134 företag har mer än 5 anställda.  
Produktionsvärdet för monteringsfärdiga trähus 
var 20 miljarder kronor enligt SCB:s senaste  
siffror. Siffror inom parentes avser 2019.

Småhus av trä
Diagram 1 visar antal levererade småhus av trä en-
ligt TMF:s marknadsstatistik där 31 trähusföretag 
ingår. Leveranserna ökade med 4 procent till totalt 
4 967 småhus under 2020 jämfört med 2019. Av 
dessa  var 1 564 gruppbyggda. Den totala order-
ingången ökade med 15 procent till 6 585 småhus 
under 2020. Av småhusen var 2 142 gruppbyggda. 

Flerbostadshus med stomme av trä
Diagram 2 visar antal levererade lägenheter i 
flerbostadshus och student- och speciallägenheter. 
Statistiken tas fram två gånger per år av TMF och 
omfattar huvuddelen av de företag som har egen 
industriell tillverkning av trästommar i Sverige. 

Totalt levererades 4 485 lägenheter inklusive 
student- och specialboende under 2020, en  
ökning med 18 procent jämfört med 2019.  
Andelen hyresrätter var 58 procent under 2020. 

Andelen flerbostadshus med stomme av trä
SCB:s siffror för 2020 publiceras först i november 
2021. Enligt SCB:s senaste siffror för ordinära 

lägenheter med stomme i trä påbörjades 4 034 
lägenheter under 2019, en ökning med 48 procent 
jämfört med 2018. Student- och speciallägenheter 
är inte inkluderat i SCB:s statistik. 

Andelen lägenheter med stomme av trä av  
totalt påbörjade lägenheter var 20 procent 2019, 
en ökning med 7 procentenheter jämfört med 
2018 då andelen var 13 procent. 96 procent av 
totalt antal lägenheter med stomme av trä var helt 
eller delvis förtillverkade. Diagram 3 visar antal 
påbörjade ordinära lägenheter med stomme av trä. 

Export och import av monteringsfärdiga 
trähus, exklusive mobila hus
Exporten av monteringsfärdiga trähus minskade 
med 32 procent till 777 miljoner kronor under 
2020 jämfört med 2019 enligt SCB:s siffror. De 
största exportländerna är Norge, Tyskland och  
Finland. Se diagram 4. Exporten till Norge  
minskade med 10 procent till 491 miljoner kronor. 
Exporten till Finland minskade med 69 procent till 
116 miljoner kronor under 2020 och exporten till 
Tyskland ökade med 13 procent till 132 miljoner 
kronor. 

Importen ökade med 6 procent till 580 miljoner 
kronor under samma period. De största import-
länderna är Estland, Litauen och Norge. 

Importen från Estland ökade med 38 procent  
till 275 miljoner kronor och från Litauen ökade 
importen med 16 procent till 114 miljoner kronor. 
Importen från Norge ökade med 92 procent till  
63 miljoner kronor.

NYBYGGNAD AV BOSTÄDER 
– Monteringsfärdiga trähus 
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Påbörjade lägenheter – SCB
Under 2020 påbörjades nybyggnad av bostäder 
med ungefär 51 550 bostadslägenheter enligt 
preliminära uppgifter från Statistiska central- 
byrån, SCB. Av dessa var 9 850 småhus och  
41 700 lägenheter i flerbostadshus.

Diagram 5 visar antal påbörjade lägenheter.  
Det totala bostadsbyggandet ökade med  
6 procent under 2020 jämfört med 2019.  
Påbörjade lägenheter i flerbostadshus ökade med 
10 procent och påbörjade småhus minskade med 
7 procent jämfört med 2019. Siffrorna för 2020 
är preliminära och uppräknade med 2 procent, 
vilket är den genomsnittliga eftersläpningen i 
rapporteringen de senaste åren enligt SCB.

Färdigställda lägenheter – SCB
Totalt antal färdigställda lägenheter minskade med 
13 procent till 48 550 lägenheter under 2020 
enligt SCB.

Av totalt antal färdigställda lägenheter var  
10 750 lägenheter i småhus, en ökning med  
5 procent jämfört med 2019 och 37 800 lägen-
heter var i flerbostadshus, en minskning med  
17 procent jämfört med 2019. Siffrorna för 2020 
är preliminära och uppräknade med 4 procent, 
vilket är den genomsnittliga eftersläpningen i  
rapporteringen de senaste åren enligt SCB.  
Diagram 6 visar färdigställda lägenheter i småhus 
respektive flerbostadshus.

Bygglov
Under 2020 beviljades bygglov för totalt 58 890 
lägenheter, samtliga material enligt SCB. Av de 
beviljade byggloven avsåg 11 182 nybyggnad av 
småhus, 38 807 avsåg nybyggnad av lägenheter i 
flerbostadshus och 6 277 avsåg lägenheter i  
specialbostäder. 2 624 avsåg bygglov för fritids-
hus. Se diagram 7. Eftersläpning i rapporteringen 
gör att 2020 års siffror är underskattade.

Byggfakta AB tar fram statistik som visar antal 
sökta bygglov för styckebyggda hus. Antal sökta 
bygglov för styckebyggda småhus var totalt  
5 259, en ökning med 13 procent jämfört med 
2019. Andelen monteringsfärdiga hus var 89 
procent. Andelen hus byggda med lösvirke var 
ungefär 9 procent och andelen stenhus 2 procent.

 Antal påbörjade lägenheter genom nybyggnad
Helåren 2010 –2020.

Småhus Flerbostadshus
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Dörrar
SCB:s senaste siffror från 2020 visar att det finns 
171 (162) företag som tillverkar dörrar av trä i 
Sverige. Av dessa är 98 enmansföretag utan  
anställda och 73 är företag med sammanlagt  
1 587 (1 450) anställda. Siffror inom parentes 
avser 2019. 

TMF:s statistik för dörrar omfattar 1 157 anställ-
da. Omsättningen för dörrar under 2020 var 2,2 
miljarder kr, en ökning med 6 procent i jämförelse 
med 2019.

Under 2020 producerades och levererades  
1,5 miljoner dörrar, en ökning med 1,5 procent 
jämfört med 2019. Levererade innerdörrar ökade 
med 1,8 procent till drygt 1 miljon dörrar och  
65 procent i andel av totalt levererade dörrar. 
Ytterdörrar ökade med 3 procent till drygt  
128 000 dörrar. Institutionsdörrar, klassade och 
oklassade minskade med 2 procent till samman-
lagt 334 000 dörrar.

Exporten av dörrar var i stort sett oförändrad 
med 723 000 dörrar och 47 procent i andel av 
den totala produktionen. Den största delen av 
exporten går till Norge.

Importen av dörrar minskade med 8 procent 
till 280 000 dörrar. Den mesta importen kommer 
från de baltiska och nordiska länderna. Statistik 
för direktimport till byggvaruhandeln saknas och 
kan vara relativt betydande.

Den svenska marknaden, produktion minus 
export plus import, minskade med 0,5 procent 
till 1,1 miljoner dörrar under 2020 jämfört med 
2019. Diagram 8 visar respektive produktgrupp 
och ökning/minskning jämfört med tidigare år.

Fönster
SCB:s senaste siffror från 2020 visar att det finns 
146 (145) företag som tillverkar fönster av trä 
i Sverige. Av dessa är 83 enmansföretag utan 
anställda och 63 är företag med 2 998 (2 888) 
anställda. Siffrorna inom parentes avser 2019.

TMF:s statistik för fönster omfattar i stort sett hela 
marknaden. Antal anställda inom TMF:s fönster-
företag var 2 888 under 2020. Omsättningen för 
fönsterluft ökade med 1 procent till 4,9 miljarder 
kronor under 2020 jämfört med 2019.

Under 2020 levererades 1,6 miljoner luft, i  
stort sett oförändrat jämfört med 2019. Av totalt 
levererade luft var 79 procent av trä-aluminium. 
33 procent av totalt antal levererade luft var  
vridfönster, 25 procent var fasta fönster och  
18 procent var inåtgående fönster. Inåtgående 
fönster minskade med 8 procent under 2020  
jämfört med 2019 och utåtgående fönster ökade 
med 8 procent. 

Diagram 9 visar fördelning produktgrupper och 
ökning/minskning av levererade fönsterluft under 
2020 jämfört med 2019. 

Av totalt levererade fönsterluft under 2020  
exporterades 68 000 fönsterluft, en minskning 

med 2 procent till 4 procent i andel av totalt leve-
rerade fönsterluft jämfört med 2019. De största  
exportländerna är Norge och Storbritannien. 
Importen av fönsterluft beräknas till 120 000 luft. 
Den svenska marknaden, produktion minus export 
plus import, var i stort sett oförändrad med 1 659 
miljoner luft under 2020. 

 
*Fönsterluft – En luft är ungefär detsamma som en 
fönsterbåge. Ett fönster kan alltså innehålla flera 
luft det vill säga flera bågar i samma karm.

Trägolv
Enligt SCB senaste siffror för 2020 omfattade in-
dustrin för sammansatta parkettgolv 11 företag, 
(10). Av dessa är 6 enmansföretag utan anställda 
och 5 företag med 813 (915) anställda. Siffror 
inom parentes avser 2019. 

Enligt de senaste siffrorna från Golvbranschen, 
GBR, minskade försäljningen av trägolv med tre 
procent under 2019 jämfört med föregående år. 
Nedgången berörde samtliga produktgrupper men 
var särskilt märkbar när det gäller massiva trä-
golv. På totalmarknaden var trägolv fortsatt den 
största materialgruppen med en marknadsandel 
på knappt 36 procent. 

Enligt preliminära siffror från European Fe-
deration of the Parquet Industry, FEP, minskade 
Sveriges produktion av trägolv, lamellparkett och 
massiva trägolv med drygt 1 procent under 2019 
jämfört med 2018. 

Importen av trägolv, lamellparkett och massiva 
trägolv minskade med 1,7 procent under 2019 
jämfört med 2018 samtidigt som exporten  
minskade med 6 procent under samma period.  

Försäljningsvolymerna på den svenska  
marknaden är dock osäkra, då direktimporten 
av lamell/parkettgolv är svårbedömd eftersom 
tillförlitlig statistik saknas. 

Träslaget ek dominerade med 85 procent i 
andel under 2019 enligt FEP. Därefter kommer 
träslaget ask med 10 procent i andel och furu 
med 3 procent.

Diagram 10 visar Sveriges produktion, export, 
import och konsumtion av massiva trägolv och 
lamellgolv.  

2019
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 Dörrar, svensk marknad
I tusental. Helåren 2018–2020.
Total svensk marknad=produktion-export+import
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 Produktion och export 
av träskivor
Tusen m3. Helår 2016–2020.
From 2012 är det bara spånskivor och plywood 
som produceras i Sverige.
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Den fakturerade försäljningen för den totala trap-
pindustrin i Sverige uppskattades till 340 miljoner 
kronor för 2020 och antal anställda till 280.

Enligt trappföretagens statistik som är ungefär 
80 procent av den totala marknaden ökade den 
fakturerade försäljningen av trappor med  
4,5 procent till 283 miljoner kronor under 2020 
jämfört med 2019. Av den totala fakturerade 
försäljningen var 93 procent försäljning i Sverige 
och 6 procent försäljning till övriga Norden. 

Försäljningen på den svenska marknaden ökade 
med 12 procent till 264 miljoner kronor under 
2020 och försäljningen till övriga Norden  
minskade med 46 procent till 17 miljoner kronor. 

Försäljningen av totalt antal trappor minskade 
med 1 procent till drygt  
10 000 trappor under 2020 
jämfört med 2019. Diagram 
11 visar fakturerad försälj-
ning av trappor 2016–2020.

Träskivor
Under 2020 omfattade trä-
skiveindustrin tre anlägg-
ningar; Byggelit AB, Lit, Ikea 
Industry Hultsfred AB och 
Moelven Vänerply AB.

Den totala produktionen av träskivor var  
663 000 m3 under 2019, en liten minskning jäm-
fört med 2018 då produktionen var 673 000 m3. 
2020 års siffror visas med ett års eftersläpning.

Exporten av träskivor var 37 000 m3 under 2020, 
en ökning med 37 procent jämfört med 2019.

Diagram 12 visar produktion av träskivor  
2016–2019 och export av träskivor 2016–2020. 
From 2012 ingår endast spånskivor och plywood 
i gruppen träskivor eftersom den svenska pro-
duktionen av träfiberskivor och MDF har upphört.

Import av spånskivor och OSB
Importen av spånskivor ökade med 6 procent 
till 386 000 m3 under 2020 jämfört med 2019 
enligt SCB. Se diagram 13. Andelen ytbelagda 
spånskivor är 33 procent. Den mesta importen 
av spånskivor kommer från Norge, Danmark, 
Tyskland och Estland.  

Importen av OSB, Oriented strandboard, ökade 
med 17 procent till 146 000 m3 under 2020 
jämfört med 2019. Den mesta importen av OSB 
kommer från Lettland och Tyskland.

Import av plywood
Importen av plywood minskade med 5 procent 
till 233 500 m3 under 2020 jämfört med 2019 
enligt SCB. Se diagram 13. Importen av plywood 

av furu och gran ökade med 
4 procent till 107 000 m3 och 
46 procent i andel av den 
totala importen under 2020. 
Plywood av björk och lövträ 
minskade med 13 procent till 
71 000 m3 och plywood med 
ytskikt av annat lövträ mins-
kade med 10,5 procent till  
56 000 m3. De största import-
länderna är Brasilien, Finland 
och Ryssland.

 
Import av träfiberskivor och MDF-skivor
Importen av träfiberskivor minskade med  
1 procent till 84 482 m3 under 2020 jämfört 
med 2019. Se diagram 13. 

Den totala importen av MDF-skivor ökade  
med 3 procent till knappt 178 000 ton. Importen 
av obearbetade MDF-skivor minskade med  
2 procent till knappt 61 000 ton och importen 
av bearbetade MDF-skivor ökade med 6 procent 
till 117 000 ton.

2016 2017 2018 20202019

 Fakturerad 
försäljning trappor
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 Produktion, export och 
import av möbler
14

Källa: TMF:s medlemsföretag

Import Export

Konsumtion

25

I miljarder SEK. Helår 2010–2020. 

30

10

15

20

Produktion

14 15 16 17 18 19

Källa: SCB. Bearbetning Svandata/TMF

15 Export/import av  
möbler fördelat på marknader
I miljoner SEK. Helår 2020. 
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16 Export möbler
Andel % länder. Helår 2020. 
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MÖBLER OCH KÖKSINREDNINGAR
Produktion och företagens struktur
För 2020 beräknades produktionen av möbler och 
köksinredningar till 24,5 miljarder kronor. Möbel-
industrin inklusive köksinredningar omfattar  
totalt 2 319 (2 304) företag varav 1 531 är  
enmansföretag utan anställda. Totalt har 788  
företag en eller flera anställda. Antal anställda 
inom möbelindustrin var 12 436 (13 024) under 
2020 enligt SCB. Siffror inom parentes avser 2019. 
 
De flesta tillverkande företagen finns i södra delen 
av Sverige, bland annat i Jönköping län, Västra 
Götaland, Skåne och Kronobergs län. Diagram 
14–17 visar produktion, export och import av 
möbler. Ungefär 30 000 personer beräknas vara 
syssel satta inom möbelindustrin och den totala 
möbelhandeln i Sverige. 

Export av möbler
Sveriges export av möbler minskade med 3 procent 
till 18 miljarder kronor under 2020 jämfört med 
2019. Exporten till EU minskade med 3 procent till 
10,7 miljarder kronor och 58 procent i andel av 
den totala exporten. Exporten till övriga Europa 
minskade med 4 procent till 6,1 miljarder kronor 
och 33 procent i andel. Exporten till Asien  
minskade med 14 procent till 2 procent i andel.  
De största exportländerna är Norge, Danmark, 
Tyskland och Finland. Exporten till Finland mins-
kade med 13 procent till 10 procent i andel och 
exporten till Norge minskade med 4 procent till 30 
procent i andel. Till Danmark ökade exporten med 
6 procent till 14 procent i andel. Diagram 14–17 
visar produktion, export och import av möbler.

Import av möbler
Sveriges import av möbler minskade med  
2 procent till 20,3 miljarder kronor under 2020 
jämfört med 2019. Importen från EU minskade 
med 1 procent till 14,2 miljarder kronor och  
70 procent i andel av den totala importen.  
Importen från övriga Europa minskade med  
3 procent till 5 procent i andel. Importen från Asien 
minskade med 4 procent till 25 procent i andel. 
De största importländerna är Kina, Polen, Litauen, 
Danmark och Tyskland. Importen från Polen 
minskade med 6 procent till 18 procent i andel och 
importen från Danmark och Tyskland visade en 
liten ökning under perioden. Diagram 14–17 visar 
produktion, export och import av möbler.

SCB:s siffror för export och import mäter  
export och import av möbler som går via Sveriges 
gränser. Eventuell reexport framgår inte av de 
mätningar som görs. 

Kontorsmöbler 
Produktionen av kontorsmöbler är drygt  
4 miljarder kronor och 17 procent i andel av den 
totala möbelproduktionen i Sverige. 

Exporten av kontorsmöbler minskade med 5 pro-
cent till 2,6 miljarder kronor under 2020 jämfört 
med 2019. De största exportländerna under året 
var Norge, Tyskland, Danmark och Finland.

Exporten till Norge minskade med 13 procent till 
30 procent i andel under 2020 jämfört med 2019 
och exporten till Finland minskade med 10 procent. 
Exporten till Danmark och Tyskland var på samma 
nivå som 2019. Importen av kontorsmöbler ökade 
med 5 procent till 1,4 miljarder kronor under 2020. 
De största importländerna var Kina, Norge, Polen 
och Litauen. Diagram 17 visar export och import 
av möbler fördelad på produktgrupper.

Köksinredningar av trä
Produktionen av köksinredningar av trä är drygt 
4 miljarder kronor och 17 procent i andel av den 
totala möbelproduktionen. Under 2019 omfattade 
industrin 302 (307) företag. Av dessa var 133 
företag med 2 649 (2 668) anställda. 169 företag 
var enmansföretag utan anställda. Siffror inom 
parentes avser 2019.

Exporten av köksinredningar minskade med 9 
procent till 641 miljoner kronor under 2020 jämfört 
med 2019. De största exportländerna är Norge, 
Danmark och Finland. Exporten till Norge minskade 
med 9 procent till 77 procent i andel av den totala 
exporten av köksinredningar. Exporten till Danmark 
minskade med 8 procent till 13 procent i andel och 
exporten till Finland ökade med 1 procent till 8 
procent i andel.

Importen av köksinredningar ökade med  
2 procent till 886 miljoner kronor under 2020. De 
största importländerna är Danmark och Litauen. 
Diagram 17 visar och import av möbler fördelad 
på produktgrupper.

I samarbete med Prognoscentret tar TMF fram 
statistik som visar försäljning av köksinredningar 
på den svenska marknaden. Totalt är det 20 
aktörer med åtskilliga varumärken som deltar i 
statistiken. Den totala fakturerade försäljningen av 
köksinredningar ökade med 3,4 procent till 5 450 
miljoner kronor under 2020 jämfört med 2019. 
Totalt antal stommar minskade med 0,2 procent 
till 3 miljoner stommar, i stort sett oförändrat med 
2019. Ett kök omfattar ungefär 14 stommar eller 
skåpsenheter. 15 procent av företagen rapporterar 
inte stommar.
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Statistiken visar löneutvecklingen och ålders-
strukturen för anställda i TMF:s medlemsföretag. 
Mätperiod är september månad. Uppgifterna 
baseras på lönestatistik som samlas in av Svenskt 
Näringsliv. Statistiken är bearbetad av TMF.

Åldersstruktur, arbetare och tjänstemän
Totalt antal anställda i TMF, Trä-och möbel- 
företagen var 23 057 i september 2020, en 
minskning med 2,7 procent jämfört med 2019. 
16 109 var arbetare, en minskning med  
3,2 procent och 6 948 var tjänstemän, en  
minskning med 1,2 procent.  

Diagram 18 visar åldersstrukturen för kategorin 
arbetare. 2019 omfattade undersökningen  
16 109 anställda i kategorin arbetare. Åldersstruk-
turen ser olika ut i åldersklasserna och förändras 
hela tiden. Antal unga i åldersklasserna 18–25 år 
minskade med 10 procent till 10,5 procent i andel 
under 2020 jämfört med 2019. 

Antal anställda i åldersklasserna 26–50 år 
minskade med 3,7 procent till 54,3 procent i andel 
under samma period. I åldersklasserna 51–69 år  
minskade anställda med 0,4 procent till  
35,2 procent i andel. 

Diagram 19 visar åldersstrukturen för kategorin 

Källa: Svenskt Näringsliv, Bearbetat av TMF.

18 Åldersgrupper trä- och 
möbelindustrin, arbetare
Helåren 2019–2020. 
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Källa: Svenskt Näringsliv, Bearbetat av TMF.

19 Åldersgrupper trä- och 
möbelindustrin, tjänstemän
Helåren 2019–2020. 
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     Andel kvinnor och män
Helåren 2016–2020.
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     Löneskillnader mellan män och kvinnor, arbetare månadslön
Helåren 2016–2020.
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Helåren 2016–2020.
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tjänstemän. 2020 omfattade undersökningen  
6 948 tjänstemän jämfört med 7 035 tjänstemän 
2019, en minskning med 1,2 procent. Antal unga 
i åldersklasserna 18–25 år minskade med 25 
procent till 2,7 procent i andel under 2020 jämfört 
med 2019. Antal anställda i åldersklasserna 26–50 
år minskade med 2,3 procent till 63,9 procent i 
andel och i åldersklasserna 51–69 år ökade antal 
anställda med 3,5 procent till 33,4 procent i andel.

Fördelning kvinnor och män, arbetare  
och tjänstemän totalt
Diagram 20 visar fördelningen för kvinnor och 
män i branschen. Totalt antal anställda har minskat 
med 9 procent, från totalt 25 243 anställda 2016 
till 23 057 anställda under 2020. Fördelningen av 
män och kvinnor har dock varit oförändrad under 
perioden och andelen kvinnor i branschen har 
genomgående under perioden varit 22 procent och 
andelen män 78 procent. 

Löneskillnader mellan kvinnor och män, 
arbetare
Diagram 21 visar löneskillnader mellan kvinnor 
och män i kategorin arbetare. Vid en jämförelse 
av kvinnors och mäns genomsnittliga löner per 
månad visar diagrammet att kvinnors lön var 
97,2 procent i andel av männens lön under 2020, 
i stort sett oförändrat jämfört med 2019. Andelen 
har minskat med 0,4 procentenheter under perio-
den 2016–2020.  För män var genomsnittslönen 
29 342 kronor per månad 2020, samtidigt som 
kvinnors genomsnittslön var 28 516 kronor per 
månad. Löneutvecklingen för de anställda som 
omfattas av träindustri- och stoppmöbelindu-
striavtalet beräknas genom ett snitt mellan fast 
tidlön och prestationslön, (T+P). 
 
Löneskillnader mellan kvinnor och män, 
tjänstemän
Diagram 22 visar löneskillnader mellan kvinnor 
och män i kategorin tjänstemän. 

Vid en jämförelse av kvinnors och mäns genom-
snittliga löner per månad visar diagrammet att 
kvinnors lön var 85,3 procent (36 505 kronor per 
månad) av männens lön, (42 790 kronor per  
månad) under 2020. 2017 var lönen för kvinnor 
83,2 procent i andel av männens lön och sedan 
dess har andelen ökat lite varje år. Den stora 
löneskillnaden mellan kvinnor och män kan för-
klaras av att cirka 20 procent av anställningarna i 
kategorin tjänstemän är ledande befattningar och 
andelen män med ledande befattningar är  
80 procent.

Källa: Huvuddelen av uppgifterna baseras på löne-
statistik som samlas in av Svenskt Näringsliv. På 
uppdrag av Svenskt Näringslivs medlemsorganisatio-
ner samlas löneuppgifter in från medlemsföretag med 
fler än tio arbetare eller med fler än tio tjänstemän. 
Mätperiod är september månad och statistiken om-
fattar löner för hel- och deltidsanställda.

18–25 år 26–50 år 51–69 år
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Arbetsskador är ett samlingsbegrepp för  
arbetsolyckor och arbetssjukdomar. Underlaget 
till statistiken baseras på antal anmälda skador  
till Arbetsmiljöverket och antal anställda inom 
trä- och möbelindustrin enligt SCB. Siffrorna för 
2020 är preliminära och kan vara underskattade 
på grund av eftersläpningen i hantering och  
rapportering.

Arbetsolyckor inom trä- och  
möbelföretagen
Diagram 23 visar antalet anmälda arbetsolyckor 
med sjukfrånvaro per tusen sysselsatta mellan 
åren 2010–2020 inom både möbeltillverkning 
(SNI 31***) och trävarutillverkning (SNI 16.2**). De 
siffror som visas är antal rapporterade och regist-
rerade arbetsskador med minst en dag sjukfrånva-
ro i Arbetsmiljöverkets databas (ISA). Diagrammet 
visar de sammanvägda relativa talen för trävaru- 
och möbeltillverkningen samt det sammanvägda 
snittet för hela trävaru- och möbeltillverkningen 
som var 13,1 under 2020.

Som framgår har antal anmälda arbetsolyckor 
inom möbeltillverkning och trävarutillverkning 
minskat från föregående år. 2020 inträffade det 
totalt 400 arbetsolyckor och en trolig orsak till 
att olyckorna har minskat är de åtgärder som 
vidtagits med anledning av den pågående covid-
19-pandemin, vilket kan jämföras med 2010, året 
efter den stora lågkonjunkturen då antal arbets-
olyckor uppgick till 475 stycken. 

Antal arbetsolyckor inom trävarutillverkning 
var 15,6/1000 sysselsatta 2020 och för möbel-
tillverkningen var motsvarande siffra 9,4/1000 
sysselsatta.
 
Möbeltillverkning 
Som framgår av diagrammet 24 har antalet 
anmälda arbetsolyckor inom möbeltillverkning 
minskat från föregående år och totalt inträffade 
117 arbetsolyckor under 2020 jämfört med 129 
arbetsolyckor 2019.

Diagram 24 visar antalet anmälda arbets- 
olyckor med sjukfrånvaro mellan åren 2016–2020 
inom Möbeltillverkning (SNI 31***) fördelade på 
produktgrupper. De siffror som visas är antal 
rapporterade och registrerade arbetsskador med 
minst en dag sjukfrånvaro enligt Arbetsmiljö-
verkets databas (ISA). 

Trävarutillverkning
Som framgår av diagram 25 har antalet anmälda 
arbetsolyckor inom trävarutillverkning minskat 
från föregående år. Totalt inträffade 293 arbets-
olyckor 2020 jämfört med 353 arbetsolyckor 
2019 och som grupp visar siffrorna en vikande 
trend. Diagram 25 visar antalet anmälda arbets- 
olyckor med sjukfrånvaro mellan åren 2016–2020 
inom trävarutillverkning (SNI 16.2**) fördelade på 
produktgrupper. De siffror som visas är antalet 
rapporterade och registrerade arbetsskador med 

minst en dag sjukfrån-
varo enligt Arbetsmil-
jöverket databas (ISA). 

Olycksorsaker 
Gruppen ”förlorad 
kontroll över maskin, 
handverktyg, föremål 
och olika transport-
utrustningar”, står 
för över 50% av alla 
olyckor följt av grupp-
erna ”belastnings- 
skador” och ”person 
som faller eller rasar”. 
 
Källa: Arbetsmiljöverket. 
2020 är preliminära 
siffror.
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     Antal arbetsskador fördelat på trävaru- resp möbeltillverkning
Per 1 000 sysselsatta. Helåren 2010–2020.
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LÖNER OCH ARBETSMARKNADENS STRUKTUR ARBETSMILJÖ  
– SÄKERHET OCH HÄLSA 

Fo
to

: O
B
O

S

9



Box 55525, 102 04 Stockholm
Tel: 08-762 72 50
www.tmf.se

15
7–

98
29

 M
ed

ia
sp

ju
th

Basfakta
• Uppdateras en gång per år och visar SCB:s 

 siffror enligt SNI, Svensk näringsgrens indelning. 
Statistiken visar trä- och möbel industrin jämfört 
med andra branscher och struktur för företag och 
anställda på olika nivåer.

Dörrar
• Dörrstatistik inrapporteras av både medlems-

företag och icke medlemsföretag varje kvartal 
och återredovisas i en marknadsrapport.

Fönster
• Fönsterstatistik inrapporteras av både 

 medlemsföretag och icke medlemsföretag  
varje kvartal och återredovisas i en  
marknadsrapport.

Möbler
• Möbelstatistik – Rapport varje kvartal, halvår 

och år på Sveriges produktion, export och 
 import av möbler fördelat på produkt grupper 
och totalt. Källa är SCB.

• Statistik möbler för kontor– och offentlig miljö 
i återförsäljarledet – visar total fakturerad 
försäljning och redovisas en gång per år.

• Kontorsmöbelindex för Planmöbler, Arbets stolar 
och Övriga möbler tas fram månadsvis och 
distribueras till kontorsmöbelföretagen.

• DHI, detaljhandelindex, tas fram av SCB och  visar 
omsättningen för butikshandeln med möbler.

Kök
• Köksinredningar av trä – i samarbete med 

Prognoscentret tar TMF fram en rapport på 
fakturerad försäljning på svenska marknaden 
kvartalsvis för i stort sett samtliga köksaktörer 
på den svenska marknaden. 

Trappor
• Fakturerad försäljning av trappor inrapporteras 

av trappföretagen varje kvartal och åter-
redovisas i en marknadsrapport.

Trähus
• Trähusbranschen publiceras en gång per år. 

Samlar SCB:s statistik och medlemsföretagens 
statistik om byggande och boende och visar 
helårsstatistik.

• Trähusbarometern visar orderingången och 
leveranser för antal småhus och flerbostadshus 
av trä. Innehåller också prognoser för trähus-
byggandet. Publiceras två gånger år.

• Marknadsrapport trähus – statistiken visar bl.a. 
 leveranser och orderingång för monterings-
färdiga trähus, styckebyggda och gruppbyggda 
småhus och flerbostadshus och rapporteras till 
trähusföretagen varje månad.

• Index MT74 tas fram av SCB på uppdrag av 
TMF och rapporteras till trähusföretagen en 
gång per månad. Indexet är avsett att utnyttjas 
för indexreglering av priset vid försäljning av 
monteringsfärdiga trähus.

• Import och export av monteringsfärdiga trähus 
rapporteras en gång per månad. Källa är SCB.

• Byggfaktas statistik för sökta bygglov, stycke-
byggda hus rapporteras varje halvår och helår.

• Andelen påbörjade lägenheter i ordinära fler-
bostadshus som är byggda av trä publiceras en 
gång per år. Källa är SCB. 

• Statistik flerbostadshus av trä – Statistiken 
visar siffror för orderingång och leveranser av 
flerbostadshus samt student- och special boende 
och redovisas två gånger per år.

Träskivor
• Månadsrapporter för träskiveföretagen som 

tillverkar spånskivor och plywood en gång 
 per månad.

• Import av spånskivor, plywood och träfiber-
skivor rapporteras en gång per kvartal till 
träskiveföretagen. Källa är SCB.

Förutom TMF i siffror och TMF Marknadsrapport tar TMF kontinuerligt fram rapporter och 
statistik för ett stort antal delbrancher. Vissa delar av statistiken kan kontinuerligt följas på 
vår publika hemsida www.tmf.se och andra delar är exklusiva för medlemsföretagen.

TMF:s statistik


