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 Antal påbörjade lägenheter genom nybyggnad
Helåren 2007–2017.

 Antal färdigställda lägenheter i flerbostadshus resp småhus
Helåren 1970–2017.

Välkommen till ett nytt nummer med statistik om 
den svenska trä- och möbelindustrin. Statistiken 
är inriktad på byggande och boende och visar 
siffror för produktion, export och import av bl.a. 
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. TMF i siffror 
 redovisar även löneutveckling och arbets-
skadestatistik för branschen.

TMF i siffror publiceras två gånger per år 
med uppdaterad, jämförande statistik och 
 kommentarer om branschens utveckling. Detta 
nummer speglar helåret 2017.

TMF, som bransch- och arbetsgivarorganisation, 
företräder ungefär 700 medlemsföretag med  
30 000 anställda inom trä- och möbelindustrin. 
Trä- och möbelindustrin omsätter 70 miljarder 
kr med ett mycket högt förädlingsvärde. TMF:s 
medlemsföretag representerar cirka 80 procent av 
industrins totala antal anställda och omsättning. I 
TMF i siffror hittar du en aktuell marknadsrapport 
som är producerad av Prognoscentret i samarbete 
med TMF, se sidan 7. Rapporten följer regelbundet 
faktorer som påverkar medlemsföretagens mark-
nader. Utvecklingen av byggandet påverkar direkt 
behovet av möbler och inredning, därav kopp-
lingen mellan byggande och boende. Övrig statistik 
sammanställs av TMF från egna och andra källor. 
Materialet får gärna citeras om källan anges.

13 250 småhus påbörjades 2017, 
en ökning med 3 procent jämfört med 2016.

Se marknads-
rapporten på 
sidan 7.

Påbörjade lägenheter
Under 2017 påbörjades nybyggnad av bostäder 
med sammanlagt 64 000 bostadslägenheter enligt 
uppgifter från Statistiska centralbyrån, SCB. Av 
dessa var 13 250 småhus och 50 750 lägenheter  
i flerbostadshus.
  Diagram 1 visar antal påbörjade lägenheter 
2007–2017. Det totala bostadsbyggandet ökade 
med 8 procent under 2017 jämfört med 2016 
och påbörjade lägenheter i flerbostadshus ökade 
med 9 procent. Antal påbörjade småhus ökade 
med 3 procent. Siffrorna för 2017 är preliminära 
och uppräknade med 4 procent, vilket är den 
genomsnittliga eftersläpningen i rapporteringen de 
senaste åren enligt SCB.

Färdigställda lägenheter
Totalt antal färdigställda lägenheter ökade med 
19 procent till 50 550 lägenheter under 2017 
enligt SCB. Av totalt antal färdigställda lägenheter 
var 13 400 lägenheter i småhus, en ökning med 
17 procent jämfört med 2016. 37 150 lägenheter 
var i flerbostadshus, en ökning med 20 procent 
jämfört med 2016. Siffrorna för 2017 är prelimi-
nära och uppräknade med 8 procent, vilket är den 
genomsnittliga eftersläpningen i rapporteringen de 
senaste åren enligt SCB.
  Diagram 2 visar färdigställda lägenheter i små-
hus respektive flerbostadshus helåren 1970–2017.
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Källa: Swedbank, bearbetning Prognoscentret AB

TMF:s MARKNADSRAPPORT

I SAMARBETE MED PROGNOSCENTRET AB

Text: Thomas Ekvall, Joel Jönsson och Christian Brander 

Prognoscentret AB, Tel. 08-440 93 60

Denna marknadsrapport är ett samarbete mellan 

TMF och Prognoscentret AB för att regelbundet 

följa de faktorer som påverkar medlemmarnas 

marknader. I dessa rapporter följer vi utvecklingen 

för faktorer som 1) påverkar marknaden generellt, 

2) påverkar marknaden för bostäder – såväl nya 

som befintliga, samt 3) påverkar marknaden för 

yrkesbyggnader, d.v.s. byggnader som används för 

yrkesmässigt bruk. I slutet finns även ett stycke 

som behandlar möbelförsäljningens utveckling.

Svensk ekonomi befinner sig i  högkonjunktur och 

begränsas i allt högre grad av brist på arbetskraft. 

Byggsektorn, som tidigare tillhört den bransch 

där arbetskraftsbristen varit störst, utgör i dag 

endast en i mängden av branscher där tydliga 

brister finns. Trots arbetskraftsbrist ligger ande-

len arbetslösa på 6,7 procent vilket innebär att 

matchnings problemen är en tydlig begränsning 

för ytterligare sysselsättningstillväxt. Det finns 

folk som vill ha jobb men som har fel kompetens. 

Att det blir allt svårare att finna personal innebär 

dessutom att möjligheterna för en fortsatt BNP-

tillväxt är begränsade och risken för en överhett-

ning i  ekonomin tilltar, något som späds på av en 

 expansiv penning- och finanspolitik. Samtidigt har 

den mycket låga räntan stimulerat byggmarknaden 

som i sin tur varit den främsta drivkraften för 

investeringar under de senaste åren. 

Den inhemska efterfrågan växer lite långsammare 

under 2018 men kompenseras till viss del av en 

tilltagande efterfrågan från utlandet. Under 2018 

väntas därmed BNP-tillväxten bli lite högre än 

under 2017 men därefter dras tillväxten ned av en 

långsammare ökning i utrikeshandeln. 

Bostadsbyggandet har med stor sannolikhet  toppat 

och industrins ökade investeringar kommer inte 

kunna kompensera fullt ut för bortfallet. Det 

tillsammans med en allt mognare internationell 

konjunktur gör att den svenska konjunkturen 

 börjar mattas av från och med 2019. 

Den största risken för ekonomin är en tilltagande 

nedgång i bostadspriserna som sprider sig till 

hushållens konsumtion. På kort sikt ser vi det 

som osannolikt. Även om pressen på priserna är 

nedåt på grund av ett stort bostadsutbud och allt 

 stramare kreditgivning så håller den låga räntan 

och starka arbetsmarknaden bostadspriserna 

under armarna. Däremot är faran mer omfattande 

när konjunkturen vänder ned 2019–2020 då 

 framförallt en ökad arbetslöshet kan komma att 

pressa priserna nedåt.

För byggmarknaden innebär den konjunkturella ut-

vecklingen att efterfrågan på nyproducerade bostads- 

och ägarrätter faller under perioden samtidigt som 

låg ränta, bostadsbrist och offentliga prioriteringar 

 stimulerar byggandet av hyresrätter. För lokal-

marknaden fortsätter den starka konjunktursitua-

tionen att stimulera efterfrågan av privat finansierade 

byggtyper och byggandet bör öka ytterligare en tid.

Konsumentindex

Konsumentförtroendet har tydligt 

stärkts under det senaste året. Under 

det fjärde kvartalet låg barometer-

värdet på 107,3 vilket är något lägre 

än 110 som definieras som gränsen 

för högkonjunktur. Framförallt är 

hushållen optimistiska kring den 

egna ekonomin och där har tillförsikten fortsatt att 

öka under det senaste halvåret. Däremot har förtroen-

det för den svenska ekonomin inte stärkts i motsva-

rande takt även om indikatorn är svagt positiv. 

Det ser än så länge inte ut som att fallande 

 bostadspriser påverkat framtidstron vilket kan 

vara en risk på sikt om priserna fortsätter att 

backa. Att indexet fortfarande inte nått 110 

 indikerar dock att den svenska konjunkturen ännu 

har en liten bit kvar till toppen. Historiskt har 

såväl IT-kraschen, finanskrisen och skuldkrisen 

föranletts av konjunkturuppgångar där barometer-

indikatorn nått 110 innan den snabbt fallit tillbaka.

*Konsumentindex, eller konfidensindikatorn hushåll är 

ett sammanvägt mått på hur hushållen bedömer sin 

egen och Sveriges ekonomi samt hur fördelaktigt det 

är att köpa kapitalvaror.

Inköpschefsindex

Inköpschefsindex tog ett ordentligt skutt uppåt under 

inledningen av 2017 och har sedan dess legat på en 

hög nivå. Under det fjärde kvartalet låg indexet  

på 61, vilket är högt ur ett historiskt perspektiv, och 

en indikation om en stark utveckling inom  industrin. 

Produktion och orderingång har ökat  stadigt 

sedan 2014 vilket nu även avspeglas i positiva 

anställnings planer i inköpschefsindex. Generellt 

ligger alla delindex, som tillsammans utgör inköps-

chefsindex, i en tillväxtfas, men med en tendens till 

avmattning i uppgången. Flera delindex, exempel-

vis index för planerad produktion och orderstock, 

 toppade under mitten av 2017 och har sedan dess 

fallit tillbaka något även om de fortsatt ligger i 

tillväxtspannet. Detta indikerar fortsatt ökning men 

med en avmattande tillväxttakt. 

 Inköpschefsindex

Källa: Konjunkturinstitutet, bearbetning 

Prognoscentret AB
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Stark men 
avmattande 
konjunktur.

*Inköpschefsindex avspeglar hur 

inköpscheferna i tillverknings

företagen upplever utvecklingen 

för orderingång, leveranstider, 

 produktion, sysselsättning och 

lager. Överstiger indexet 50 indike

rar det en tillväxt för industrin.

*Kalenderkorrigering; Korrigering för 

olika antal arbetsdagar mellan åren. 

*Konfidensindikatorer; Indikatorer 

som visar hur företag och hushåll 

uppfattar omvärlden i nutid och 

framtid. Ger en tidig indikation om 

hur ekonomin och dess delsektorer 

förändrar sig. Ett exempel är CCI 

(Consumer Confidence Indicator).
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Bygglov
Under 2017 beviljades bygglov för 69 033 lägen-
heter enligt SCB, en ökning med 3 procent jämfört 
med 2016. Av de beviljade byggloven avsåg  
13 363 nybyggnad av småhus, 47 052 avsåg ny-
byggnad av lägenheter i flerbostadshus och 6 055 
avsåg lägenheter i specialbostäder. 2 563 bygglov 
för fritidshus beviljades under 2017.  
Se diagram 3. Eftersläpning i rapporteringen gör 
att 2017 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  
5 632 under 2017, en minskning med  5  procent. 
 Andelen monteringsfärdiga var 88 procent. 
 Andelen hus byggda med lösvirke var ungefär  
9 procent och andelen stenhus 3 procent.

Monteringsfärdiga trähus 
Sveriges trähusindustri omfattar 527 företag 
med 6 062 anställda enligt SCB:s senaste siffror 
från 2017. 111 företag har mer än 5 anställda 
och 285 företag är enmansföretag utan anställda. 
Produktionen, försäljningsvärdet för leveranser 
av monteringsfärdiga trähus var 13,9 miljarder 
kr enligt SCB:s senaste siffror från 2016. 

Småhus av trä
Diagram 4 visar antal levererade småhus av trä 
enligt TMF:s marknadsstatistik där 32 trähus-
företag ingår. Leveranserna ökade med 3 procent 
till totalt 6 717, varav 2 215 var gruppbyggda. 
  Den totala orderingången för TMF:s trähus-
företag ökade totalt med en procent till  
7 288 ordinära småhus under 2017, varav  
1 910 var gruppbyggda. 

Flerbostadshus med stomme av trä
Diagram 5 visar antal  levererade lägenheter i 
flerbostadshus och student- och speciallägenheter 
under helåren 2014–2017. 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 3 797 lägenheter  inklusive 
student- och specialboende under 2017, en  ökning 
med 29 procent jämfört med 2016.  Andelen hyres-
rätter var 29 procent under 2017. Siffrorna för 
2017 är inte helt jämförbara med 2016 eftersom 
ett företag har tillkommit under 2017.

Andelen flerbostadshus 
med stomme av trä
Enligt SCB:s senaste siffror för ordinära lägenheter 
med stomme i trä påbörjades 3 598 lägenheter 
 under 2016, en ökning med 55 procent. Student- och 
speciallägenheter ingår inte i SCB:s statistik. SCB:s 
siffror för 2017 publiceras först i november 2018. 

  Andelen lägenheter med stomme av trä av 
totalt påbörjade lägenheter var 10,9 procent 2016 
jämfört med 8,7 procent 2015. 

98 procent av totalt antal lägenheter med 
stomme av trä var helt eller delvis förtillverkade. 

Diagram 6 visar andel påbörjade ordinära lägen-
heter med stomme av trä, 2010–2016. 

Export och import av  
monteringsfärdiga trähus
Exporten av monteringsfärdiga trähus ökade 
med 19 procent till 682 miljoner kr under 
2017 jämfört med 2016 enligt SCB:s siffror. De 
största exportländerna är Norge, Japan, T yskland, 
 Storbritannien och Finland. Se diagram 7.  
 Exporten till Norge ökade med 17 procent till  
324 miljoner kr. Även exporten till Finland, 
 Tyskland och Storbritannien ökade under 2017. 

Importen ökade med 121 procent till  
982 miljoner kr. Importen från Estland, Litauen 
och Lettland ökar starkt och andelen av den totala 
importen är 73 procent. Även importen från Polen 
och Finland har ökat under perioden. De största 
importländerna är Estland, Litauen, Norge, Finland 
och Polen. 

Källa: SCB/Bearbetat Svandata/TMF

 Export trähus
I miljoner SEK. Helåren 2016–2017.
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Dörrar och Fönster
Dörrar
SCB:s senaste siffror från 2017 visar att det 
finns 155 företag som tillverkar dörrar av trä 
i Sverige. Av dessa är 90 enmansföretag utan 
anställda och 65 är företag med sammanlagt  
1 486 anställda. 

  TMF:s statistik för dörrar omfattar 1 128 
anställda och ungefär 85 procent av den  
svenska marknaden. 

  Under 2017 producerades och levererades 
nästan 1,7 miljoner dörrar, en ökning med en 
procent jämfört med 2016. Levererade inner-
dörrar ökade med 9 procent till drygt 1,1 miljon 
och 67 procent i andel av totalt levererade 
 dörrar. Levererade ytterdörrar ökade med  
4 procent till 132 600 dörrar. Varmförrådsdörrar 
ökade med 24 procent till 36 000.

  Omsättningen för dörrar under 2017 var drygt 
2 miljarder kr, i stort sett oförändrat med 2016.

  Exporten av dörrar ökade med 10 procent 
till 829 000 dörrar och 50 procent i andel av 
den totala produktionen. Den största delen av 
exporten går till Norge.

  Importen av dörrar ökade med 58 procent 
till 348 000 dörrar. Den största ökningen stod 
spegeldörrar för som ökade med 151 procent 
under 2017. Den mesta importen kommer från 
Baltikum och de nordiska länderna. Statistik för 
direktimport till byggvaruhandeln saknas och 
kan vara relativt betydande.

  Den svenska marknaden, produktion minus 
export plus import ökade med 7 procent till  
1,2 miljoner dörrar under 2017 jämfört med 
2016. Diagram 8 visar respektive produktgrupp 
och ökning/minskning jämfört med tidigare år.

Fönster
SCB:s senaste siffror från 2017 visar att det 
finns 144 företag som tillverkar fönster av trä 
i  Sverige. Av dessa är 72 enmansföretag utan 
 anställda och 72 är företag med 3 061 anställda.

  TMF:s statistik för fönster omfattar i stort 
sett alla tillverkare. Antal anställda inom TMF:s 
fönsterföretag var 2 900 under 2017. 

Omsättningen under 2017 ökade med  
4 procent till 5,2 miljarder kr jämfört med 2016.

  Under 2017 levererades nästan 1,8 miljoner 
luft, en ökning med 5 procent jämfört med 2016. 
Av totalt levererade luft var 76 procent av trä/
aluminium. 34 procent av totalt antal levererade 
luft är vridfönster, 26 procent är fasta fönster 

och 18 procent är inåtgående fönster. Vrid fönster 
ökade med 5 procent och inåtgående fönster 
ökade med 10 procent. 

  Diagram 9 visar fördelning produktgrupper 
och ökning/minskning av levererade fönsterluft 
under 2017 jämfört med 2016. 

  Av totalt levererade fönsterluft under 2017 
exporterades 78 000 fönsterluft, en minskning 
med 7 procent till 4 procent i andel jämfört 
med 2016. De största exportländerna är Norge, 
Storbritannien, Finland och Japan. Importen 
av fönsterluft beräknas till 120 000 luft. Den 
svenska marknaden (produktion minus export 
plus import) ökade med 4 procent till drygt  
1,8 miljarder kr.  

*Fönsterluft – En luft är ungefär detsamma som en 
fönsterbåge. Ett fönster kan alltså innehålla flera 
luft, d.v.s flera bågar i samma karm.

Trägolv
Enligt SCB senaste siffror för 2017 omfattade 
 industrin för sammansatta parkettgolv 8 företag. 
Av dessa är 4 enmansföretag utan anställda och  
4 företag med 871 anställda. 

  Försäljningen av trägolv ökade med 11 procent 
under 2016 enligt Golvbranschen, GBR. På total-
marknaden är trägolv fortsatt den största material-
gruppen med en marknadsandel på drygt  
35 procent enligt GBR. Försäljningen av lamell-
parkett ökar och följer gruppens andelsökning och 
massiva trägolv minskar något. 

  Enligt FEP, European Federation of the Parquet 
Industry, ökade Sveriges produktion av trägolv, 
lamellparkett och massiva trägolv med 4,7 procent 
till 11,1 miljoner kvm under 2016.

  Försäljningen på den svenska marknaden 
var 7,7 miljoner kvm, en ökning med 4 procent 
under 2016, jämfört med 2015. Prognosen för 
2017  indikerar att produktionen och den totala 
 försäljningen i Sverige troligtvis kommer att öka. 
Försäljningsvolymerna är dock osäkra, då direkt-
importen av lamell-parkettgolv är svårbedömd 
eftersom tillförlitlig statistik saknas. 

  Träslaget ek dominerade med 91,5 procent i 
andel under 2016 enligt FEP. Därefter kommer 
träslaget ask med 5 procent i andel och furu  
med 3 procent.

Diagram 10 visar Sveriges produktion,  
export, import och konsumtion av massiva  
trägolv och lamell-parkettgolv 2015–2016  
samt prognos för 2017. 

 Trä-, lamell-, parkettgolv
Sveriges produkton, export, import 
och i tusental kvm, 2014–2017

Källa: GBR, FEP

1,8 miljoner fönsterluft levererades under 2017, 
en ökning med 5 procent jämfört med 2016.
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Total svensk marknad = produktion–export+import. 
Källa: TMF
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Källa: SCB

 Import träskivor
I tusen m3. Helåren 2013–2017.
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Spånskivor Plywood Träfiberskivor

 Produktion och export 
av träskivor
I tusen m3. Helåren 2013–2017. 
Fr.om 2012 omfattas endast spån skivor och plywood. 
Produktionen för 2017 kan inte visas.
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Trappor
Den fakturerade försäljningen för den totala trapp-
industrin i Sverige uppskattades till 371 miljoner kr 
för 2017 och antal anställda till 300.

Enligt trappföretagens statistik som är ungefär 
80 procent av den totala marknaden ökade den 
fakturerade försäljningen av trappor med 7 procent 
till 309 miljoner kr under 2017 jämfört med 2016. 
Av den totala fakturerade försäljningen var  
86 procent försäljning i Sverige och 13 procent var 
försäljning till övriga Norden. 

Försäljningen på den svenska marknaden ökade 
med 11 procent till 267 miljoner kr under 2017 
och försäljningen till övriga Norden minskade med 
8 procent till 39 miljoner kr. 

Försäljningen av antal trappor ökade med 2,5 
procent till 12 955 trappor under 2017 jämfört 
med 2016. Diagram 11 visar fakturerad försäljning 
av trappor 2013–2017.

 

Träskivor
Under 2017 omfattade träskiveindustrin 3 anlägg-
ningar; Byggelit AB, Lit, Ikea Industry Hultsfred AB 
och Moelven Vänerply AB.

  Den totala produktionen av träskivor var  
631 000 m3 under 2016, en ökning med en procent 
jämfört med 2015. 2017 års siffror är inte till-
gängliga förrän nästa år.

Exporten av träskivor var 53 000 m3 under 2017, 
en ökning med 15 procent under 2017.

Diagram 12 visar produktion av träskivor  
2013–2016 och export av träskivor 2013–2017. 
From 2012 ingår endast spånskivor och plywood i 
gruppen träskivor eftersom den svenska produktio-
nen av träfiberskivor och MDF har upphört.

Import av spånskivor och OSB
Importen av spånskivor ökade med 12 procent till 
365 000 m3 under 2017 jämfört med 2016 enligt 
SCB. Se diagram 13. Andelen ytbelagda spånskivor 
är 32 procent. Den mesta importen av spånskivor 
kommer från Norge, Danmark, Tyskland, Estland, 
Polen och Lettland.
  Importen av OSB, Oriented strand board, var 
 oförändrad med 158 000 m3 under 2017 jämfört 
med 2016. Den mesta importen av OSB kommer 
från Lettland och Tyskland.

Import av plywood
Importen av plywood ökade med 19 procent till 
204 000 m3 under 2017 jämfört med 2016 enligt 
SCB. Se diagram 13. Importen av plywood av furu 
och gran ökade med 4 procent till 81 200 m3 och 
40 procent i andel av den totala importen under 
2017. Plywood av björk och lövträ ökade med  
27 procent till drygt 85 000 m3 och plywood med 
ytskikt av annat lövträ ökade med 43 procent  
till 38 000 m3.

De största importländerna är Finland och  
Ryssland.

Import av träfiberskivor och MDF-skivor*
Importen av träfiberskivor ökade med 1 procent 
till 102 000 m3 under 2017 jämfört med 2016.  
Se diagram 13. 

Den totala importen av MDF-skivor var i stort 
sett oförändrad med  158 000 ton. Importen av 
obearbetade MDF- skivor minskade med 3 procent 
till 50 000 ton och importen av bearbetade MDF-
skivor ökade med 2 procent till 108 000 ton.
*MDF = Medium Density Fibreboard 

 Försäljning trappor
I miljoner SEK. Helåren 2013–2017.
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Möbler och köksinredningar
Produktion och företagens struktur
Under 2017 beräknades produktionen av möbler 
och köksinredningar till 23 miljarder kr. Möbel-
industrin inklusive köksinredningar omfattar 
 totalt 2 286 företag varav 1 452 är enmans-
företag utan anställda. Totalt har 834 företag 
mer än en anställd. Antal anställda inom möbel-
industrin var 13 045, en minskning med  
3 procent under 2017 enligt SCB. Antal syssel-
satta inom möbelindustrin beräknas till drygt  
14 500 personer. De flesta tillverkande företagen 
finns i södra delen av Sverige, bl.a. i Jönköping 
län, Västra Götaland, och Skåne. Diagram 14–17 
visar produktion, export och import av möbler. 

Ungefär 30 000 personer beräknas vara syssel-
satta inom möbelindustrin och den totala möbel-
handeln i Sverige.

Export av möbler
Sveriges export av möbler ökade med 4 procent till 
16,6 miljarder kr under 2017 jämfört med 2016. 
Exporten till EU ökade med 8 procent till  
9,3 miljarder kr och 56 procent i andel av den 
totala exporten. Exporten till övriga Europa ökade 
med 1 procent till 5,8 miljarder kr och 35 procent i 
andel. Exporten till Asien minskade med 11 procent 
till 378 miljoner kr. De största exportländerna är 
Norge, Danmark, Finland, Tyskland, USA, Stor-
britannien och Frankrike. Exporten till Danmark 
ökade med 6 procent och exporten till Finland 
ökade med 8 procent under 2017. Diagram 14–17 
visar produktion, export och import av möbler.

Import av möbler
Sveriges import av möbler ökade med 8 procent 
till 18 miljarder kr under 2017 jämfört med 
2016. Importen från EU ökade med 6 procent till 
12,5 miljarder kr och 69 procent i andel av den 
totala importen. Importen från övriga Europa 
ökade med 20 procent till 6 procent i andel. 
Importen från Asien ökade med 10 procent till 
24 procent i andel. De största importländerna är 
Polen, Kina, Litauen, Danmark, Tyskland, Italien 
och Estland. Importen från Polen ökade med  
7 procent till 19 procent i andel, importen från 
Kina ökade med 13 procent till 19 procent i andel 
och importen från Litauen ökade med 10 procent 
till 13 procent i andel. 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 22 procent i 
andel av den totala möbelproduktionen i Sverige. 

Exporten av kontorsmöbler ökade med  
3 procent till 2,5 miljarder kr under 2017  jämfört 
med 2016. De största export länderna under  
året var Norge, Finland, Danmark,  Frankrike  
och  Nederländerna. 

Exporten till Norge minskade med 9 procent 
till 31 procent i andel under 2017 jämfört med 
2016. Exporten till Nederländerna ökade med 
112 procent till 8 procent i andel under 2017.

Importen av kontorsmöbler minskade med  
5 procent till 1,1 miljarder kr under 2017.  
De största importländerna var Kina, Norge,  
Polen,  Litauen och Danmark. Diagram 17  
visar export och import av möbler fördelad  
på produktgrupper.

Köksinredningar av trä
Produktionen av köksinredningar av trä är 
 ungefär 16 procent i andel av den totala möbel-
produktionen. Under 2017 omfattade industrin 
313 företag. Av dessa var 151 företag med  
2 723 anställda. 162 företag var enmansföretag 
utan anställda.

Exporten av köksinredningar ökade med  
13 procent till 713 miljoner kr. De största export-
länderna är Norge, Danmark och Finland.  Exporten 
till Norge ökade med 16 procent till 83 procent  
i andel av den totala exporten av köksinredningar. 
Exporten till Danmark och  Finland minskade  
under året.  

Importen av köksinredningar ökade med  
5 procent till 801 miljoner kr under 2017. De 
största importländerna är Danmark, Litauen, 
 Tyskland och Tjeckien. Diagram 17 visar export 
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 försäljningen av köksinredningar på 
den svenska marknaden ökade med 7 procent till 
5,1 miljarder kronor under 2017. Antal stommar/
skåp enheter ökade med 11 procent till  3,1 miljo-
ner stommar. 15 procent av företagen rapporterar  
inte stommar.

Exporten av köksinredningar ökade 
med 13 procent till 713 miljoner kr 
under 2017.

 Export/import av möb-
ler fördelat på produktgrupp
I miljoner SEK. Januari–december 2017.

 Import av möbler 
fördelat på länder, andel %
Januari–december 2017.
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Löneutveckling inom  
träindustrin 
Löneutvecklingen för de anställda som omfattas 
av träindustriavtalet beräknas genom ett snitt 
mellan fast tidlön och prestationslön (T+P). Tids-
intervallet är september 2016–september 2017. 
För träindustrin ligger ökningen på 2,76 procent. 

Genomsnittslönen blir 158,08 kr/timme i 
 september 2017 att jämföra med 153,83 kr/
timme i september 2016. Genomsnittslönen för 
anställda som omfattas av träindustriavtalet för 
2017 är 27 664 kr/månad jämfört med 26 920 kr/
månad 2016. Se diagram 18.

Arbetsmiljö
Arbetsskador är ett samlingsbegrepp för arbets-
olyckor och arbetssjukdomar. Underlaget till 
statistiken baseras på antalet anmälda skador till 
Arbetsmiljöverket och antalet anställda inom trä- 
och möbelindustrin enligt Statistiska centralbyrån, 
SCB. Obs! siffrorna för 2017 är preliminära. 

Arbetsolyckor inom trä- och  
möbelföretagen
Diagram 19 visar antalet anmälda arbetsolyckor 
med sjukfrånvaro per tusen sysselsatta mellan  
åren 2007–2017 inom både möbeltillverkning  
(SNI 31***) och trävarutillverkning (SNI 16.2**). 
De siffror som visas är antalet rapporterade och 
 registrerade arbetsskador med minst en dag 
sjukfrånvaro i Arbetsmiljöverkets databas (ISA). 
 Diagrammet visar de sammanvägda relativa talen 
för trävaru- och möbeltillverkningen samt genom-
snittet för hela tillverkningsindustrin, som normalt 
är 11/1 000 sysselsatta.

Som framgår har antalet anmälda arbetsolyckor 
inom möbeltillverkning och trävarutillverkning 
ökat det senaste året. En trolig orsak är hög-
konjunkturen som vi är mitt inne i nu. Antalet 
anställda inom trävarutillverkning har ökat de 
senaste åren och det har varit fler i arbete. Vid 
lågkonjunktur kan vi se det omvända mönstret, 
dvs att arbetsolyckorna sjunker. Antal arbets-
olyckor inom trävarutillverkning var 20,8/1 000 
sysselsatta 2017 och för möbeltillverkningen var 
motsvarande siffra 11,5/1 000 sysselsatta.
 

Möbeltillverkning 
Som framgår av diagram 20 har antalet anmälda 
arbetsolyckor inom möbeltillverkning ökat från 
 föregående år och totalt inträffade 150 arbets-
olyckor 2017 varav gruppen köksinredningar stod 
för den största ökningen. 

Diagram 20 visar antalet anmälda arbetsolyckor 
med sjukfrånvaro mellan åren 2013–2017 inom 
Möbeltillverkning (SNI 31***), fördelade på produkt-
grupper och per tusen sysselsatta. De siffror som 
visas är antalet rapporterade och registrerade 
arbetsskador med minst en dag sjukfrånvaro enligt 
Arbetsmiljöverkets databas (ISA). 

Statistiken för arbetssjukdomar, som inte fram-
går i diagrammet, visar en vikande trend och sjönk 
för fjärde året i rad. 

Trävarutillverkning
Som framgår av diagram 21 har antalet anmälda 
arbetsolyckor inom trävarutillverkning ökat från 
 föregående år och totalt inträffade 369 arbets-
olyckor 2017. Gruppen golv och trädörrar stod 
för den största ökningen medan några branscher 
visade en sjunkande trend. 

Diagram 21 visar antalet anmälda arbetsolyckor 
med sjukfrånvaro mellan åren 2013–2017 inom 
trävarutillverkning (SNI 16.2**). De siffror som 
visas är antalet rapporterade och registrerade 
arbetsskador med minst en dags sjukfrånvaro 
enligt Arbetsmiljöverkets databas (ISA) fördelade 
på produktgrupper och per tusen sysselsatta. 
  Statistiken för arbetssjukdomar, som inte framgår 
i diagrammet, visar i stort sett en oförändrad trend 
de senaste fem åren. 

Olycksorsaker 
En av de främsta orsakerna till olyckorna inom 
både trä- och möbeltillverkning är hög konjunkturen 
som vi är mitt inne i nu och att antalet anställda 
inom trävarutillverkning har ökat de senaste åren 
och det har varit fler i arbete. Vid lågkonjunktur 
kan vi se det omvända mönstret, d.v.s att arbets-
olyckorna sjunker. En ytterligare bidragande orsak 
till  ökningen kan vara att många nyanställda saknar 
mångårig yrkeserfarenhet och detta kan utgöra en 
ökad risk. Över hälften av alla olyckor beror på 
 förlorad  kontroll över maskin, handverktyg, föremål 
och olika transportutrustningar. 

Källa: Svenskt Näringsliv
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Källa: Swedbank, bearbetning Prognoscentret AB

TMF:s MARKNADSRAPPORT

I SAMARBETE MED PROGNOSCENTRET AB
Text: Thomas Ekvall, Prognoscentret AB, Tel. 08-440 93 60

Denna marknadsrapport är ett samarbete mellan 
TMF och Prognoscentret AB för att regelbundet 
följa de faktorer som påverkar medlemmarnas 
marknader. I dessa rapporter följer vi utvecklingen 
för faktorer som 1) påverkar marknaden generellt, 
2) påverkar marknaden för bostäder – såväl nya 
som befintliga, samt 3) påverkar marknaden för 
yrkesbyggnader, d.v.s. byggnader som används för 
yrkesmässigt bruk. I slutet finns även ett stycke 
som behandlar möbelförsäljningens utveckling.

Svensk ekonomi befinner sig i  högkonjunktur och 
begränsas i allt högre grad av brist på arbetskraft. 
Byggsektorn, som tidigare tillhört den bransch 
där arbetskraftsbristen varit störst, utgör i dag 
endast en i mängden av branscher där tydliga 
brister finns. Trots arbetskraftsbrist ligger ande-
len arbetslösa på 6,7 procent vilket innebär att 
matchnings problemen är en tydlig begränsning 
för ytterligare sysselsättningstillväxt. Det finns 
folk som vill ha jobb men som har fel kompetens. 
Att det blir allt svårare att finna personal innebär 
dessutom att möjligheterna för en fortsatt BNP-
tillväxt är begränsade och risken för en överhett-
ning i  ekonomin tilltar, något som späds på av en 
 expansiv penning- och finanspolitik. Samtidigt har 
den mycket låga räntan stimulerat byggmarknaden 
som i sin tur varit den främsta drivkraften för 
investeringar under de senaste åren. 

Den inhemska efterfrågan växer lite långsammare 
under 2018 men kompenseras till viss del av en 
tilltagande efterfrågan från utlandet. Under 2018 
väntas därmed BNP-tillväxten bli lite högre än 
under 2017 men därefter dras tillväxten ned av en 
långsammare ökning i utrikeshandeln. 

Bostadsbyggandet har med stor sannolikhet  toppat 
och industrins ökade investeringar kommer inte 
kunna kompensera fullt ut för bortfallet. Det 
tillsammans med en allt mognare internationell 
konjunktur gör att den svenska konjunkturen 
 börjar mattas av från och med 2019. 

Den största risken för ekonomin är en tilltagande 
nedgång i bostadspriserna som sprider sig till 
hushållens konsumtion. På kort sikt ser vi det 
som osannolikt. Även om pressen på priserna är 
nedåt på grund av ett stort bostadsutbud och allt 
 stramare kreditgivning så håller den låga räntan 
och starka arbetsmarknaden bostadspriserna 
under armarna. Däremot är faran mer omfattande 
när konjunkturen vänder ned 2019–2020 då 
 framförallt en ökad arbetslöshet kan komma att 
pressa priserna nedåt.

För byggmarknaden innebär den konjunkturella ut-
vecklingen att efterfrågan på nyproducerade bostads- 
och ägarrätter faller under perioden samtidigt som 
låg ränta, bostadsbrist och offentliga prioriteringar 
 stimulerar byggandet av hyresrätter. För lokal-
marknaden fortsätter den starka konjunktursitua-
tionen att stimulera efterfrågan av privat finansierade 
byggtyper och byggandet bör öka ytterligare en tid.

Konsumentindex
Konsumentförtroendet har tydligt 
stärkts under det senaste året. Under 
det fjärde kvartalet låg barometer-
värdet på 107,3 vilket är något lägre 
än 110 som definieras som gränsen 
för högkonjunktur. Framförallt är 
hushållen optimistiska kring den 
egna ekonomin och där har tillförsikten fortsatt att 
öka under det senaste halvåret. Däremot har förtroen-
det för den svenska ekonomin inte stärkts i motsva-
rande takt även om indikatorn är svagt positiv. 

Det ser än så länge inte ut som att fallande 
 bostadspriser påverkat framtidstron, vilket kan 
vara en risk på sikt om priserna fortsätter att 
backa. Att indexet fortfarande inte nått 110 
 indikerar dock att den svenska konjunkturen ännu 
har en liten bit kvar till toppen. Historiskt har 
såväl IT-kraschen, finanskrisen och skuldkrisen 
föranletts av konjunkturuppgångar där barometer-
indikatorn nått 110 innan den snabbt fallit tillbaka.

*Konsumentindex, eller konfidensindikatorn hushåll är 
ett sammanvägt mått på hur hushållen bedömer sin 
egen och Sveriges ekonomi samt hur fördelaktigt det 
är att köpa kapitalvaror.

Inköpschefsindex
Inköpschefsindex tog ett ordentligt skutt uppåt under 
inledningen av 2017 och har sedan dess legat på en 
hög nivå. Under det fjärde kvartalet låg indexet  
på 61, vilket är högt ur ett historiskt perspektiv, och 
en indikation om en stark utveckling inom  industrin. 
Produktion och orderingång har ökat  stadigt 
sedan 2014 vilket nu även avspeglas i positiva 
anställnings planer i inköpschefsindex. Generellt 
ligger alla delindex, som tillsammans utgör inköps-
chefsindex, i en tillväxtfas, men med en tendens till 
avmattning i uppgången. Flera delindex, exempel-
vis index för planerad produktion och orderstock, 
 toppade under mitten av 2017 och har sedan dess 
fallit tillbaka något även om de fortsatt ligger i 
tillväxtspannet. Detta indikerar fortsatt ökning men 
med en avmattande tillväxttakt. 

 Inköpschefsindex

Källa: Konjunkturinstitutet, bearbetning 
Prognoscentret AB

 Konsumentindex1

2

Nr 1, april 2018

Stark men 
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konjunktur.

*Inköpschefsindex avspeglar hur 
inköpscheferna i tillverknings-
företagen upplever utvecklingen 
för orderingång, leveranstider, 
 produktion, sysselsättning och 
lager. Överstiger indexet 50 indike-
rar det en tillväxt för industrin.

*Kalenderkorrigering; Korrigering för 
olika antal arbetsdagar mellan åren. 
*Konfidensindikatorer; Indikatorer 
som visar hur företag och hushåll 
uppfattar omvärlden i nutid och 
framtid. Ger en tidig indikation om 
hur ekonomin och dess delsektorer 
förändrar sig. Ett exempel är CCI 
(Consumer Confidence Indicator).
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Byggmarknaden i Sverige
Bostadsindex
Bostadsindex illustrerar antal beviljade och 
påbörjade bostäder indexerat. Den enormt starka 
uppgången sedan 2012 har flera orsaker. Främst 
är det den låga räntan som i  kombination med 
en stark utveckling på arbetsmarknaden tryckt 
bostads priserna uppåt och därmed höjt efter-
frågan på nyproduktion samtidigt som högre 
 priser gjort att mer mark blivit lönsam att 
bebygga. De snabbt stigande priserna har även 
höjt lönsamheten bland bostadsutvecklarna, 
vilket lockat till sig en mängd nya företag. Fler 
företag som bygger leder automatiskt till ett ökat 
påbörjande. Till viss del har även en aktivare 
markpolitik i många kommuner, främst riktad mot 
flerbostadshus, och kortade handläggningstider 
(åtminstone initialt i uppgången) möjliggjort att 
den stora efterfrågan kunnat mötas. 

Att bostadspriserna började falla under hösten 
2017 har lett till en tydlig vändning i beviljandet 
som backade under det fjärde kvartalet 2017. På-
börjandet har däremot fortsatt att öka men det är 
en sanning med modifikation. Påbörjandet baseras 
på ett startbesked som ges av kommunen, alltså då 
byggandet får påbörjas. Oftast är det inget  direkt 
problem i och med att den som söker bygglov 
avser att påbörja bygget. Vid snabba vändningar 
nedåt hänger statistiken dock inte med då projekt 
stoppas med kort varsel på grund av vikande efter-
frågan. Det är därför troligt att även på börjandet 
minskade något under det fjärde kvar talet, även 
om det inte kan utläsas i statistiken.

Svensk trähusindustris orderingång
och leveranser 
Den samlade orderingången för TMF:s medlems-
företag har ökat kraftigt sedan 2013 men nivån 

planar nu ut på den svenska marknaden. Utveck-
lingen är likartad för styckebyggda- och grupp-
byggda hus samt flerbostadshus. Utplaningen har 
varit en effekt av att allt fler företag har haft svårt 
att öka produktionen till följd av kapacitetsbrist, 
dels en effekt av dämpad efterfrågan i och med 
skärpta kreditregler samt en ökad oro för högre 
boendekostnader. Även om det främst är bygglo-
ven för bostadsrätter som dämpades under det 
fjärde kvartalet så mattades även byggloven för 
småhus av. Fortsätter bostadspriserna att utveck-
las svagt, vilket vi tror att de gör, bedömer vi att 
såväl bygglov som orderingång för småhus vänder 
nedåt under 2018 även om utvecklingen inte blir 
lika dramatisk som för flerbostadshusen.

Småhus- och bostadsrättsbarometern
Sedan 1996 har bostadspriserna haft fyra mer  
eller mindre tydliga nedgångar. Runt millennie-
skiftet, i samband med IT-kraschen, var den första 
vilken främst påverkade bostadsmarknaden i 
Stockholm då arbetslösheten snabbt ökade. Den 
andra kom 2007, före finanskrisen, och orsakades 
främst av snabbt stigande bostadsräntor. Efter-
som arbetsmarknaden klarade sig relativt bra 
och räntan sänktes till följd av finanskrisen steg 
priserna snabbt igen. Den tredje nedgången kom 
2011, strax före skuldkrisen, och orsakades även 
den av en snabbt stigande ränta. Därefter sänktes 
räntan åter igen och har legat kvar på en låg nivå 
till och med dagens datum, inkomstskatterna har 
sänkts avsevärt och sysselsättningen har växt 
starkt ända sedan 2010. Den nedgång som kom 
under hösten 2017 berodde i stället på ett snabbt 
stigande utbud (fler bostäder till salu) samtidigt 
som kreditgivningen strypts allt mer (färre som 
kan köpa). Den här gången, till skillnad vid tidigare 
bostadsprisfall, finns det dock ingen ränta eller 

Källa: Svensk trähusindustri/TMF, bearbetning 
Prognoscentret AB

1996 = 100. Källa: Mäklarsamfundet samt SCB, 
bearbetning Prognoscentret AB.
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*Projektstorlekar: genomsnittlig bruttoyta (m2) per beviljat bygglov. 
**Kultur & sport: byggnader för kulturella eller idrottsliga ändamål, exempelvis teatrar eller idrottshallar.

**Kultur & sport: byggnader för kulturella eller idrottsliga ändamål, exempelvis teatrar eller idrottshallar.

2012 2013 2014 2015 2016 2017

 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Fritidshus 1 602 1 731 1 661 2 038 2 308 2 351

Kontor 138 109 126 114 145 115

Affär 126 139 135 130 139 149

Hotell/rest. 96 79 93 75 105 103

Undervisning 153 166 192 161 217 214

Kultur/sport** 120 98 101 92 79 122

Sjukvård 28 26 29 31 23 30

Totalt 2 263 2 348 2 337 2 641 3 016 3 083

 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Fritidshus 112 110 112 123 123 123

Kontor  3 155 3 596 4 111 2 618 2 375 2 723

Affär 3 051 2 953 1 640 1 725 2 455 2 077

Hotell/rest. 1 076 965 951 1 413 1 219 619

Undervisning 1 139 1 601 1 656 1 504 1 849 1 675

Kultur/sport** 1 654 1 439 1 656 1 661 1 272 2 254

Sjukvård 3 571 2 158 5 429 4 010 2 924 6 049

Totalt 696 652 721 530 553 580
exkl. fritidshus 2 111 2 174 2 218 1904 1953 2 046

Källa: SCB, bearbetad av Prognoscentret AB

Källa: SCB, bearbetad av Prognoscentret AB

Tabell1

Tabell2

 Antal beviljade bygglov per byggtyp
2012–2017, Q1–Q4

 Projektstorlekar i byggloven per byggtyp, antal m2
2012–2017, Q1–Q4

 Bygglov yrkesbyggnader och fritidshus i antal m2

2012–2017, Q1–Q4
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skatt att sänka och arbetsmarknaden för bostads-
köpare (hög- och medelinkomsttagare) kan inte 
bli bättre. I stället kommer skatterna troligtvis att 
 höjas, räntan stiga (om än långsamt) och arbets-
marknaden försvagas. Så länge konjunkturen inte 
viker och räntan förblir låg förväntar vi oss att 
priserna rör sig i sidled på kort sikt. Det finns 
dock en tydlig risk för mer omfattande bostads-
prisfall när konjunkturen viker, särskilt om arbets-
marknaden snabbt försämras och högt belånade 
hushåll tvingas sälja. Det är dock inte ett troligt 
scenario under det närmsta året. 

Yrkesbyggnader och fritidshus
När det gäller yrkesbyggnader (lokaler) och 
fritidshus följer vi olika faktorer som påverkar 
marknadens utveckling. Fritidshus är en del av 
yrkes byggnaderna (ingår således inte i bo städerna) 
eftersom dessa inte avser permanent boende.

Beviljade bygglov
Byggandet av yrkesbyggnader har en nära  koppling 
till konjunkturutvecklingen. Högre ekonomisk 
 aktivitet kräver mer produktionsresurser varav 
lokaler är en. Dock ökar byggandet av yrkes-
byggnader lite senare i konjunkturcykeln och de 
mest prestigefulla byggnaderna brukar stå klara 
när konjunkturen når botten.

2017 var det andra året med god tillväxt i  
yrkesbyggandet och den totala arealen ökade med 
7 procent där uppgången främst drevs av kultur-/
sport- och sjukvårdsbyggandet.

Även antalet beviljade projekt har ökat liksom 
den genomsnittliga projektstorleken. Framför allt 
dras projektstorleken upp av tre större sjukhus-
projekt som beviljats i Östergötland, Jönköping  
och Västra Götaland. 

Byggföretagens orderläge
Konjunkturinstitutets förväntningsindikatorer 
beskriver byggentreprenörernas uppfattning om 
nuläget och förväntningar om framtiden för hus-
byggandet. Tendensen är tydlig sedan  sommaren 
2017 med snabbt fallande framtidstro. Order-
stockarna har fortsatt att utvecklas positivt men 
tendensen är fallande. Förväntningarna på anbuds-
priserna är nu negativa liksom förväntningarna på 
hur byggmarknaden utvecklas under det närmsta 
året. Byggandet (utfall) ligger dock fortsatt tydligt 
över noll vilket indikerar att byggaktiviteten fort-
farande ökar. Även om byggstarterna av bostäder 
börjat falla ska de bostäder som tidigare startats 
färdig ställas vilket gör att byggandet i sig fort-
satt ligger högt. Indikatorerna pekar dock mot en 
 försvagad marknad under det närmsta året.

Källa: SCB, bearbetad av Prognoscentret AB
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Industrins orderingång och leveranser
Industrins orderingång och leveranser fortsätter att 
växa. Den årliga tillväxttakten i såväl orderingång 
som leveranser låg under det fjärde kvartalet på  
6 procent i kalenderkorrigerade tal. Efterfrågan 
växer  ungefär lika starkt på såväl den svenska som 
 på exportmarknaderna men under det närmsta året 
väntas framför allt det bli allt  viktigare för order-
ingångens tillväxt.

Länsindelade indikatorer
En del av den information som har behandlats 
i de tidigare avsnitten finns även nedbruten på 
länsnivå och presenteras i tabellerna 3–5. 

Tendensen för bostadsbyggandet
Efter flera år av stark utveckling har den uppåt-
gående trenden i bostadsbyggandet nu brutits. 
Påbörjandet av flerbostadshus har planat ut  
men som nämndes i stycket om bostadsindex  
är  påbörjandet förmodligen lite lägre än vad 
statistiken visar. 

Byggandet av flerbostadshus har drivit uppgången 
i bostadsbyggandet under de senaste åren. Främst 
är det bostadsrätter som ökat tack vare hög efter-
frågan och stark bostadsprisupp-
gång. Även hyresrättsbyggandet 
har ökat som ett resultat av ökade 
politiska prioriteringar och att allt 
mer  privat kapital har sökt sig mot 

fastighetssektorn. Under det närmsta året väntar 
vi oss en sättning i bostads rättsbyggandet då det 
blivit allt svårare för bostadsutvecklarna att sälja 
bostäder på ritning. Vi tror dock att nedgången till 
viss del motverkas av ett ökat hyresrättsbyggande 
då det fortsatt råder brist på bostäder totalt sett 
och byggandet är  prioriterat från politiskt håll. I 
tillägg omvandlas vissa bostadsrättsprojekt till 
hyresrätter, något som även skedde kring finans-
krisen 2008–2009.

Påbörjandet av småhus fortsatte däremot att öka 
även under det fjärde kvartalet. Totalt på börjades 
15 000 småhus under 2017 varav 9 500 var 
ordinära småhus (villor), den högsta nivån sedan 
1992. Att byggandet ökat så pass starkt beror i 
mångt och mycket på att bostadspriserna även 
i mindre orter ökat till en nivå där det börjar bli 
ekonomiskt försvarbart att bygga nytt. Av de   
15 000 småhusen påbörjades omkring hälften 
utanför storstadslänen. Framöver väntar vi oss  
en viss nedgång i byggandet, främst som ett 
 resultat av svag bostadsprisutveckling, men 
 procentuellt blir nedgången mer begränsad än  
för flerbostadshusen.

Exportmarknaderna 
allt starkare drivare.

Källa: SCB, bearbetning Prognoscentret AB

Leveranser Orderingång
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Källa: SCB, bearbetning Prognoscentret AB
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*EH = egna hem, genomsnittligt pris per såld enhet, tusentals kronor. **BR = bostadsrätt, genomsnittlig kostnad per m2. 
Källa tabell 3: SCB och Mäklarsamfundet, bearbetat av Prognoscentret AB. Källa tabell 4–5: SCB, bearbetat av Prognoscentret AB.

 Småhus- och
bostadsrättsbarometern
Q1–Q4 2016 och 2017

 Bygglov bostäder
Q1–Q4 2016 och 2017

 Bygglov yrkesbyggnader
Q1–Q4 2016 och 2017

Tabell3 Tabell4 Tabell5

 2016  2017  2016  2017  2016  2017

 EH* BR** EH* BR** Antal Areal m2 Antal Areal m2 Antal Areal m2 Antal Areal m2

Stockholm 5 511 56 973 5 874 58 308 18 201 1 993 814 19 020 1 953 136 437 626 464 376 450 272

Uppsala 3 108 34 464 3 158 36 126 4 906 508 758 5 117 541 386 134 105 114 162 259 825

Södermanland 2 371 18 380 2 586 20 575 1 893 245 317 3 643 423 951 105 34 704 124 69 743

Östergötland 2 426 23 236 2 568 26 158 3 189 387 519 3 054 365 679 260 170 596 283 273 815

Jönköping 1 887 21 022 2 014 23 551 1 801 245 152 1 865 252 216 173 153 094 187 231 683

Kronoberg 1 646 21 731 1 888 22 792 1 768 187 760 991 127 794 94 71 399 129 103 409

Kalmar 1 549 15 876 1 640 17 499 965 112 142 1 876 181 410 211 68 655 221 63 185

Gotland 2 463 28 559 2 780 32 613 415 40 308 210 21 458 132 34 584 101 15 440

Blekinge 1 549 15 201 1 634 19 404 401 50 391 531 72 075 46 15 713 74 41 138

Skåne 2 680 22 352 2 873 25 359 9 491 1 029 632 12 051 1 271 296 290 369 412 329 311 110

Halland 3 034 27 503 3 212 28 695 1 672 230 902 1 555 211 278 205 143 999 192 122 965

Västra Götaland 2 824 33 385 3 113 36 274 9 782 1 180 708 12 604 1 352 125 727 738 117 810 740 097

Värmland 1 472 17 393 1 585 18 898 970 111 598 822 85 755 130 105 398 190 80 411

Örebro 1 793 20 499 1 954 19 795 2 772 310 504 1 846 219 855 113 122 275 84 147 487

Västmanland 2 206 17 307 2 370 19 094 1 212 133 727 2 204 236 998 134 120 599 144 144 996

Dalarna 1 554 16 573 1 743 18 732 618 84 948 752 97 922 330 101 695 343 76 164

Gävleborg 1 470 16 493 1 592 17 959 1 099 96 881 925 107 564 163 55 017 171 83 926

Västernorrland 1 348 13 562 1 457 15 364 282 43 596 572 73 605 165 73 529 99 40 099

Jämtland 1 586 22 184 1 763 23 169 665 81 617 313 51 807 292 63 883 230 62 804

Västerbotten 1 797 22 160 1 961 23 607 2 241 205 876 1 721 177 227 432 108 760 417 196 867

Norrbotten 1 446 17 566 1 598 18 544 983 139 953 1 884 202 444 355 86 348 405 158 877

Sverige 2 760 37 986 2 958 39 891 65 328 7 421 102 73 555 8 026 982 4 929 3 369 354 5 072 3 674 310
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Möbelmarknaden
Indikatorer för möbelmarknaden
Handelns utredningsinstitut (HUI)  levererar 
 prognoser, utredningar och forskning om  handeln, 
där man bl.a. kartlägger möbelhandelns  omsättning 
och utveckling i Sverige. Omsättnings tillväxten i 
möbelhandeln har historiskt utvecklats  ungefär 
i paritet med bostadspriserna då ränta och 
 konjunktur påverkar både bostadspriser och 
möbelförsäljning på ett liknande vis. Då räntan allt-
jämt ligger still på en låg nivå och konjunkturen går 
starkt har omsättningen i möbelhandeln fortsatt att 
växa. Den genomsnittliga tillväxten låg 2017 på  
7,1 procent i fasta, kalenderkorrigerade priser. 
Möbel handeln var dessutom en av de branscher 
som utvecklades starkast under 2017. Den totala 
detaljhandeln ökade med 2,7 procent och den 
enda  branschen som utvecklades starkare i fasta 
kalender korrigerade termer var optikhandeln som 
växte med 8,5 procent. Då konjunkturen fortsatt 
är  gynnsam och försäljningstrenden fortsatt pekar 
uppåt indikerar det att även 2018 bör bli ett bra år 
för möbelhandeln.

I och med den starka utvecklingen tog även 
möbel handeln marknadsandelar inom handeln 
 totalt. Andelen ökade från 3,9 procent i december 
2016 till 4,2 procent i december 2017. Detta kan 
jämföras med beklädnadshandel vilken tappade 
mot svarande marknadsandel. Möbelhandeln 
gick därmed ovanligt starkt i julhandeln där 
julen traditionellt inte är någon stark period för 
 möbelförsäljning.

E-handeln blir allt viktigare för möbelhandeln. 
 Enligt E-barometern (ett samarbete mellan 
PostNord, Svensk Digital Handel och HUI Research) 
ökade möbelhandeln på nätet med 18 procent 
under 2017. Den totala omsättningen var  
3 miljarder vilket är ungefär 5 procent av möbel- 
och inrednings handelns totala omsättning. Möbel-
handelns digitaliseringstakt har hittills gått ganska 
långsamt, eventuellt till följd av att hushållen vill 
utvärdera dyrare produkter i butik innan köpet.  
E-handeln kommer dock otvivelaktigt att ta allt 
större  marknadsandelar framöver. 

Prognoscentret AB är specialiserat på analyser av utvecklingen i byggandet och alla dess delmarknader. Vi arbetar 
 kontinuerligt med att beskriva vad som sker på marknaden och varför. Det gäller såväl byggandet generellt som specifika 
byggkomponenter och byggmaterial i Sverige, Norden och Europa. Besök vår hemsida och se själv: www.prognoscentret.se. 
Kontakta Thomas Ekvall på te@prognoscentret.se eller på telefon: 08-440 93 60 för mer information..

Källa: SCB/HUI, bearbetning Prognoscentret AB
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Källa: HUI, bearbetning Prognoscentret AB
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TMF:s statistik
Förutom TMF i siffror tar TMF kontinuerligt fram 
rapporter och statistik för ett stort antal del-
brancher. Vissa delar av statistiken kan kontinuer-
ligt följas på vår publika hemsida www.tmf.se och 
andra delar är exklusiva för medlemsföretagen.

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 drygt 40 företag 

– både medlemsföretag och icke medlems-
företag, varje kvartal och återredovisas i en 
marknadsrapport.

Fönster
• Fönsterstatistik inrapporteras av 40 företag 
 – både medlemsföretag och icke medlems-

företag, 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.

• Möbelbarometern – Enkät till möbelföretagen 
två gånger per år. Resultatet visar totalt utfall 
och nuläge samt förväntningar och planer för 
hemmöbler och kontor- och offentlig miljö.

• 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.


