
TMF I SIFFROR
STATISTIK OM DEN SVENSKA TRÄ- OCH MÖBELINDUSTRIN NR 2  |  OKTOBER 2020 

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

Traomobel

Omsättningen för fönster 
och dörrar ökade under 
första halvåret 2020

Gröna renoveringar
fortsatt i fokus

Mörka prognoser
har ljusnat något

Exporten av kontors-
möbler minskade  
med 12 procent

I TMF:s Marknadsrapport
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Välkommen till ett nytt nummer med statistik om den svenska 
trä- och möbelindustrin. Detta nummer speglar första halvåret 
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 med-
lemsföretag. Arbetsskadestatistik för branschen följs kontinu-
erligt i varje nummer. From 2014 mäts utförda renoveringar av 
miljonprogrammet en gång per år och redovisas i halvårsnumret 
av TMF i siffror, bland annat som ett grönt index.

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 650 med-
lemsföretag med 30 000 anställda inom trä- och möbelindustrin. 
Trä- och möbelindustrin omsätter 80 miljarder kronor med ett 
mycket högt förädlingsvärde. TMF:s medlemsföretag represen-
terar 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. Jan-juni 2016-2020.
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 Export trähus
Export monteringsfärdiga trähus i miljoner SEK. 
Jan-juni 2018-2020.
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 Småhus av trä
Antal levererade småhus, fördelat på stycke-
byggda och gruppbyggda. Jan-juni 2016-2020. 
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Sveriges trähusindustri omfattar 541 företag 
enligt SCB:s senaste siffror från 2019. Av dessa är 
283 enmansföretag utan anställda och 258  
är företag med sammanlagt 6 629 anställda.  
111 företag har mer än 5 anställda. Produktions
värdet för monteringsfärdiga trähus var  
21 miljarder kronor enligt SCB:s senaste siffror.

Småhus av trä
Diagram 1 visar antal levererade småhus för  
januari–juni 2016 - 2020 enligt TMF:s marknads-
statistik. Antal leveranser under första halvåret 
2020 var sammanlagt 2 686 styckebyggda och 
gruppbyggda småhus, en ökning med 9 procent 
jämfört med samma period 2019. Den totala order-
ingången för TMF:s trähusföretag var sammanlagt 
3 044 ordinära styckebyggda och gruppbyggda 
småhus under första halvåret 2020, en minskning 
med 1 procent jämfört med samma period 2019.

Flerbostadshus med stomme av trä
Diagram 2 visar antal levererade lägenheter i fler-
bostadshus och student- och speciallägenheter un-
der halvåren 2016–2020. 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 2 410 lägenheter med 

stomme av trä inklusive student- och special-
boende under första halvåret 2020, vilket är 
en ökning med 10 procent jämfört med samma 
period 2019.

Export och import av  
monteringsfärdiga trähus
Exporten av monteringsfärdiga trähus minskade 
med 16 procent till 387 miljoner kronor under 
första halvåret 2020 enligt SCB:s siffror jämfört 
med samma period 2019. De största exportländer-
na är Norge, Tyskland och Finland. Se diagram 3.  
Exporten till Norge minskade med 17 procent till 
236 miljoner kronor, exporten till Tyskland ökade 
med 37 procent till 73 miljoner kronor och expor-
ten till Finland ökade med 89 procent till  
64,5 miljoner kronor. Importen av trähus ökade 
med 11 procent till 294 miljoner kronor under 
första halvåret 2020 jämfört med samma period 
2019. De största importländerna är Estland,  
Litauen och Norge. Importen från Estland ökade 
med 19 procent till 133 miljoner kronor och im-
porten från Litauen ökade med 62 procent till  
57 miljoner kronor.

NYBYGGNATION AV BOSTÄDER 
– Monteringsfärdiga trähus 
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Levererade lägenheter i flerbostadshus 
med stomme av trä ökade med 10 procent 

under första halvåret 2020.
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Påbörjade lägenheter – SCB
Diagram 4 visar antal påbörjade lägenheter halv-
åren 2010–2020. Det totala bostadsbyggandet 
ökade med 6 procent till 27 300 lägenheter under 
första halvåret 2020 jämfört med samma period 
2019 enligt de senaste siffrorna från Statistiska 
centralbyrån, SCB. Påbörjade småhus minskade 
med 9 procent till 4 900 småhus och påbörjade 
lägenheter i flerbostadshus ökade med 10 procent 
till 22 400 lägenheter under samma period. Av 
lägenheterna i flerbostadshus är preliminärt 65 
procent upplåtna som hyresrätter. Siffrorna för 

2019 är preliminära och uppräknade med 10 pro-
cent, vilket är den genomsnittliga eftersläpningen i 
rapporteringen de senaste åren enligt SCB.

Under helåret 2019 påbörjades nybyggnad av 
bostäder med ungefär 49 000 bostadslägenheter 
enligt preliminära uppgifter från SCB. Av dessa 
var 9 850 småhus och 39 000 lägenheter i fler-
bostadshus.

Färdigställda lägenheter – SCB
Totalt antal färdigställda lägenheter minskade med 
15 procent till 24 650 lägenheter under första 
halvåret 2020 jämfört med samma period 2019 
enligt Statistiska centralbyrån, SCB. Av totalt antal 
färdigställda lägenheter var 5 750 småhus, en 
ökning med en procent jämfört med samma period 
2019 och 18 900 var lägenheter i flerbostadshus, 
en minskning med 19 procent. Siffrorna för 2019 
är preliminära och uppräknade med 18 procent, 
vilket är den genomsnittliga eftersläpningen i  
rapporteringen de senaste åren enligt SCB.

Diagram 5 visar färdigställda lägenheter i  
småhus respektive flerbostadshus helåren  
1990–2019.

Bygglov
Diagram 6 visar beviljade bygglov. Under första 
halvåret 2020 beviljades bygglov för totalt  
24 943 lägenheter enligt SCB, en minskning med 
16 procent jämfört med samma period 2019. 
Eftersläpningar i rapporteringen gör att 2020 års 
siffror troligtvis är underskattade. Av de beviljade 
byggloven var 4 901 småhus, en minskning med 
23 procent jämfört med samma period 2019. 
Byggloven för lägenheter i flerbostadshus var  
16 374, en minskning med 12 procent. 2 537 
bygglov var lägenheter i specialbostäder, en 
minskning med 21 procent. Byggloven för fritids-
husen var 1 131, en minskning med 25 procent. 

Byggfakta AB tar fram statistik för antal sökta 
bygglov. Antal sökta bygglov för styckebyggda 
småhus var totalt 2 605 under första halvåret 
2020, en ökning med 4 procent. Andelen monte-
ringsfärdiga hus var 89,6 procent. Andelen hus 
byggda med lösvirke var 9 procent och andelen 
stenhus var 1,4 procent.

 Antal påbörjade lägenheter genom nybyggnad
Januari-juni 2010-2020.

Småhus Flerbostadshus
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 Beviljade bygglov
Antal lägenheter januari–juni 2017–2020. 
2020 års siffror är ej uppräknade.
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 Dörrar, svensk marknad
I tusental. Jan–juni 2016–2020.
Total svensk marknad=produktion-export+import.
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Dörrar
SCB:s senaste siffror från 2019 visar att det 
finns 162 företag som tillverkar dörrar av trä 
i Sverige. Av dessa är 87 enmansföretag utan 
anställda och 75 är företag med sammanlagt  
1 450 anställda. 

TMF:s statistik för dörrar omfattar 1 104 an-
ställda, ungefär 75 procent i andel av totalt antal 
anställda inom dörrföretagen. 

Omsättningen för dörrar under första halvåret 
2020 var 1,1 miljarder kronor, en ökning med  
2 procent jämfört med samma period 2019.

Drygt 780 000 dörrar levererades under första 
halvåret 2020, en minskning med 5 procent. 
Levererade innerdörrar minskade med 6 procent 
till 506 000 dörrar och 65 procent i andel av  
totalt levererade dörrar. Ytterdörrar minskade 
med 2 procent till 61 000 dörrar. Klassade 
institutionsdörrar minskade med 5 procent till 
119 300 dörrar. Exporten av dörrar minskade 
med 9 procent till knappt 364 000 dörrar och  
47 procent i andel av den totala produktionen. 
Den största delen av exporten går till Norge.

Importen av dörrar minskade med 11 procent 
till 144 900 dörrar. 

Den mesta importen kommer från Baltikum 
och de nordiska länderna. Statistik för direktim-
port till byggvaruhandeln saknas och kan vara 
relativt betydande.

Den svenska marknaden, produktion minus 
export plus import, minskade med 4 procent till 
drygt 561 000 dörrar. Diagram 7 visar respek-
tive produktgrupp och ökning/minskning jämfört 
med tidigare år.

Fönster
SCB:s senaste siffror från 2019 visar att det finns 
145 företag som tillverkar fönster av trä i Sveri-
ge. Av dessa är 74 enmansföretag utan anställda 
och 71 är företag med 2 888 anställda.

TMF:s statistik för fönster omfattar i stort sett 
alla tillverkare. Antal anställda inom TMF:s föns-
terföretag var 2 684 under första halvåret 2020.   
Omsättningen under första halvåret 2020 ökade 
med en procent till 2,5 miljarder kronor jämfört 
med samma period 2019.

827 000 luft levererades, en ökning med  
2 procent. Av totalt levererade luft var 80 procent  
av trä/aluminium. 33 procent av totalt antal 
levererade luft var vridfönster, 25 procent var 
fasta fönster och 18 procent var inåtgående 
fönster. Fasta fönster ökade med 3 procent och 
vridfönster ökade med 4 procent under första 
halvåret 2020 jämfört med samma period 2019. 
Inåtgående fönster minskade med 4 procent.

Diagram 8 visar fördelning produktgrupper 
och ökning/minskning av levererade fönsterluft 
under första halvåret 2020 jämfört med 2019. 

Av totalt levererade fönsterluft under första 
halvåret 2020 exporterades 31 760 fönsterluft, 
en minskning med 6 procent till 3,8 procent i  
andel av totalt levererade fönsterluft jämfört 

med samma period 2019. De största export-
länderna är Norge och Storbritannien. 

Importen av fönsterluft minskade med 60 
procent till 1 283 fönsterluft. 

 
*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 2019 omfattade in-
dustrin för sammansatta parkettgolv 10 företag. 
Av dessa är 5 enmansföretag utan anställda och 
5 företag med 915 anställda. 

Enligt siffror från Golvbranschen, GBR mins-
kade försäljningen av trägolv med tre procent 
under 2019 jämfört med föregående år. Ned-
gången 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 FEP, European 
Federation of the Parquet Industry 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 mins-
kade 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 9 visar Sveriges produktion, export, 
import och konsumtion av massiva trägolv och 
lamellgolv. 

Källa: SCB
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I tusental. Jan-juni 2019–2020.
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 Trä-, lamell-, parkettgolv
Sveriges produktion, export, import och
konsumtion i tusental kvm. Helåren 2016–2019.
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 Produktion av träskivor
Januari–juni 2015–2019. Tusen m3. Produktionen
för 2020 kan inte visas förrän 2021.
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Trappor
Den fakturerade försäljningen för den totala trapp-
industrin i Sverige uppskattades till 326 miljoner 
kronor för 2019 och antal anställda till 290.

Enligt trappföretagens statistik som är ungefär 
80 procent av den totala marknaden ökade 
den fakturerade försäljningen av trappor med 
4 procent till drygt 153 miljoner kronor under 
första halvåret 2020 jämfört med samma period 
2019. Av den totala fakturerade försäljningen var 
94 procent försäljning i Sverige och 6 procent 
försäljning till övriga Norden. 

Försäljningen på den svenska marknaden 
ökade med 13 procent till 143 miljoner kronor 
under första halvåret 2020 jämfört med samma 
period 2019 och försäljningen till övriga Norden 
minskade med 55 procent till 9 miljoner kronor. 

Försäljningen av totalt antal trappor ökade 
med 3 procent till 5 567 trappor under första 
halvåret 2020 jämfört med samma period 2019. 
Diagram 10 visar fakturerad försäljning av trap-
por halvåren 2016 – 2019.

Träskivor
Under 2019 omfattade träskiveindustrin tre 
anläggningar; Byggelit AB, Lit, Ikea Industry 
Hultsfred AB och Moelven Vänerply AB.

Den totala produktionen av träskivor var  
356 000 m3 under första halvåret 2019, en ökning 
med 3 procent jämfört med samma period 2018 
då produktionen var 346 000 m3. 2020 års siffror 
för produktionen visas med ett års eftersläpning.

Exporten av träskivor var 17 400 under första 
halvåret 2020, en ökning med 24 procent jämfört 
med samma period 2019.

Diagram 11 visar produktion av träskivor 
halvåren 2015–2019. Träskivor avser spånskivor 
och plywood.

Import av spånskivor och OSB
Importen av spånskivor ökade med 7 procent till 
202 000 m3 under första halvåret 2020 jämfört 
med samma period 2019 enligt SCB. Se diagram 
12. Andelen ytbelagda spånskivor är 32 procent. 
Den mesta importen av spånskivor kommer från 
Norge, Danmark, Tyskland och Estland. Importen 
av OSB, Oriented strandboard ökade med 21 
procent till 79 200 m3 under första halvåret 2020 
jämfört med samma period 2019.

Den mesta importen av OSB kommer från  
Lettland och Tyskland.

Import av plywood
Importen av plywood minskade med 11 procent  
till 123 800 m3 under första halvåret 2020 
jämfört med samma period 2019 enligt SCB. Se 
diagram 12. Importen av plywood av furu och 
gran minskade med 10 procent till 57 800 m3 och 
47 procent i andel av den totala importen under 
första halvåret 2020. Plywood av björk och löv-
trä minskade med 6 procent till 39 000 m3 och 
plywood med ytskikt av annat lövträ minskade 
med 17 procent till 27 000 m3.

De största importländerna är Brasilien, Finland 
och Ryssland.

Import av träfiberskivor och MDF-skivor
Importen av träfiberskivor minskade med 3,5 
procent till 45 000 m3 under första halvåret 2020 
jämfört med samma period 2019. Se diagram 12. 

Den totala importen av MDF-skivor minskade 
med 3 procent till 90 800 ton. Importen av obe-
arbetade MDF-skivor minskade med 11 procent 
till 32 000 ton och importen av bearbetade MDF-
skivor ökade med 2 procent till 58 800 ton.

2016 2017 2018 20202019

 Fakturerad 
försäljning trappor
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 Import av träskivor
Tusen m3. Januari-juni 2016–2020.
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Produktion och företagens struktur
Under 2019 beräknades produktionen av möbler 
och köksinredningar till 25,3 miljarder kronor. 
Möbelindustrin inklusive köksinredningar omfat-
tar totalt 2 304 företag varav 1 462 är enmans-
företag utan anställda. Totalt har 842 företag mer 
än en anställd. Antal anställda inom möbelindu-
strin var 13 024 under 2019 enligt SCB. De flesta 
tillverkande företagen finns i södra delen av 
Sverige, bland annat i Jönköping län, V Götaland, 
och Skåne. Diagram 13–16 visar produktion, 
export och import av möbler. 

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

Export av möbler
Sveriges export av möbler minskade med  
4 procent till 8,8 miljarder kronor under första 
halvåret 2020 jämfört med samma period 2019. 
Exporten till EU minskade med 5 procent till  
5 miljarder kronor och 58 procent i andel av 
den totala exporten. Exporten till övriga Europa 
minskade med 4 procent till drygt 3 miljarder 
kronor och 34 procent i andel. Exporten till Asen 
minskade med 19 procent till 192 miljoner kronor  
och 2 procent i andel. 

De största exportländerna är Norge, Danmark, 
Finland och Tyskland. Exporten av kontors-
möbler minskade med 12 procent till 1,1 mil-
jarder kronor. Diagram 13–16 visar produktion, 
export och import av möbler.

Import av möbler
Sveriges import av möbler minskade med  
2 procent till 10,2 miljarder kronor under första 
halvåret 2020 jämfört med samma period 2019. 
Importen från EU ökade med 1 procent till  
7,1 miljarder kronor och 69 procent i andel av 
den totala importen. Importen från övriga 
Europa minskade med 6 procent till  
5 procent i andel. Importen från Asien 
minskade med 9 procent till 26 procent i 
andel. De största 
importländerna 
är Kina, Polen, 
Litauen, Danmark 
och Tyskland. Im-
porten från Kina 
minskade med 
7 procent till 19 
procent i andel. 
Diagram 13–16 
visar produktion, export och import av möbler.

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

Kontorsmöbler 
Produktionen av kontorsmöbler är ungefär  
20 procent i andel av den totala möbelproduktio-
nen i Sverige. 

Exporten av kontorsmöbler minskade med 
12 procent till 1,1 miljarder kronor under första 
halvåret 2020 jämfört med samma period 2019. 
De största exportländerna under året var Norge, 
Tyskland, Finland och Danmark.

Exporten till Norge minskade med 12 procent 
till 31 procent i andel av den totala exporten 
under första halvåret 2020 jämfört med 2019. 
Exporten till Danmark minskade med 24 procent 
till 10 procent i andel och exporten till Finland 
minskade med 7 procent till 11 procent i andel.  

Importen av kontorsmöbler ökade med 1 pro-
cent till 605,5 miljoner kronor under samma pe-
riod. De största importländerna var Kina, Norge, 
Polen och Litauen. Diagram 16 visar export och 
import av möbler fördelad på produktgrupper.

Köksinredningar av trä
Produktionen av köksinredningar av trä är unge-
fär 18 procent i andel av den totala möbelpro-
duktionen. Under 2019 omfattade industrin 307 
företag. Av dessa var 141 företag med 2 668 
anställda. 166 företag var enmansföretag utan 
anställda.

Exporten av köksinredningar minskade med 
15 procent till 333,1 miljoner kronor under 
första halvåret 2020 jämfört med samma period 
2019. De största exportländerna är Norge, Dan-
mark och Finland. Exporten till Norge minskade 
med 18 procent till 77 procent i andel av den 
totala exporten av köksinredningar. Exporten 
till Danmark minskade med 7 procent till 12 
procent i andel och exporten till Finland ökade 
med 22 procent till 9 procent i andel.

Importen av köksinredningar ökade med  
3 procent till 459 miljoner kronor under första 
halvåret 2020 jämfört med samma period 2019. 

De största importländerna är Dan-
mark och Litauen.  

Diagram 16 visar import 
av möbler fördelad på 

produktgrupper.
I samarbete 

med Prognos-
centret tar TMF 

fram statistik 
som visar 
försäljning 
av köksin-
redningar 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  
2,5 procent till 2,9 miljarder kronor under första 
halvåret 2020 jämfört med samma period 2019. 
Antal stommar/skåpenheter minskade med  
1,2 procent till 1,6 miljoner stommar. Ett kök 
omfattar ungefär 14 stommar/skåpsenheter. 

15 procent av företagen rapporterar inte stommar.

10 11 1312

 Export och import 
av möbler
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Källa: TMF:s medlemsföretag
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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 SCB. I halvårsnumret av 
TMF redovisas enbart antal arbetsolyckor i samt
liga diagram. Anledningen är att arbetssjukdomar 
har en lång eftersläpning och att de inte går att 
redovisa månadsvis. 

Siffrorna för januari–juni 2020 är preliminära.

Möbeltillverkning 
Diagram 17 visar antal anmälda arbetsolyckor 
med sjukfrånvaro inom möbeltillverkning (SNI 31) 
första halvåret 2020. De siffror som visas är antal 
rapporterade och registrerade arbetsskador med 
minst en dag sjukfrånvaro enligt Arbetsmiljöver-
kets databas (ISA). Diagrammet visar att under 
första halvåret 2020 inträffade totalt 73 stycken 
arbetsolyckor. Branschen sysselsätter 13 000 
anställda. Troligtvis är det också en viss eftersläp-
ning av anmälda arbetsolyckor. Under helåret 
2019 var det relativa talet för möbeltillverkningen 
9,7 arbetsolyckor per tusen anställda.

Trävarutillverkning
Diagram 18 visar antalet anmälda arbetsolyckor 
inom trävarutillverkning (SNI 16.2) med sjuk-
frånvaro första halvåret 2020. De siffror som 
visas är antalet rapporterade och registrerade 
arbetsskador med minst en dag sjukfrånvaro i 

Arbetsmiljöverkets databas (ISA). Diagrammet 
visar att under första halvåret 2020 inträffade 
totalt 156 stycken arbetsolyckor. Branschen 
sysselsätter 17 700 anställda. Troligtvis är det 
också en viss eftersläpning av anmälda arbets-
olyckor. Under helåret 2019 var det relativa talet 
för trävarutillverkningen 19,2 arbetsolyckor per 
tusen anställda.

Arbetsolyckor fördelat på ålder och kön 
Diagram 19 visar fördelningen av arbetsolyckor 
i ålderskategorier under första halvåret 2020 för 
branscherna trävarutillverkning (SNI 16.2) och 
möbeltillverkning (SNI 31). Inom trävarutillverk-
ningen är det flest arbetsolyckor i åldersgruppen 
25–34. Andelen är 28 procent av totalt antal  
arbetsolyckor. Inom möbeltillverkningen är det 
flest arbetsolyckor i åldersgruppen 45–54 år. An-
delen är 32 procent av totalt antal arbetsolyckor.

Diagram 20 visar fördelningen mellan könen 
för de båda branscherna trävarutillverkning och 
möbeltillverkning under första halvåret 2020 och 
siffrorna visar att det är 68 procent män och 32 
procent kvinnor som har drabbats av arbets olyckor. 
Att det är en så stor andel med män som drabbats 
av arbetsolyckor kan förklaras av att andelen män 
i branschen är högre. Under 2019 var andelen män 
78 procent och andelen kvinnor 22 procent. 
 
Källa: Arbetsmiljöverket. 
Jan-juni 2020 är preliminära siffror.

ARBETSMILJÖ, SÄKERHET OCH HÄLSA
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RENOVERINGAR AV 
MILJONPROGRAMMET

Källa: Prognosverket

 Antal lägenheter som 
genomgått större renoveringar
Helåren 2013-2020.
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Under 2013 genomförde TMF i samarbete med 
Prognoscentret en kartläggning av det totala 
renoveringsbehovet i miljonprogrammet, hur 
många bostäder som var renoverade och vilka 
planer som fanns för framtiden. Undersökningen 
indikerade att omkring 260 000 av 922 000 
lägenheter klassades som renoverade samt att det 
fanns renoveringsplaner för ungefär lika många 
till. Vidare visade mätningen att byggnadstek
niska renoveringar i form av exempelvis nya 
kök har prioriterats men att behovet var störst 
för tekniska renoveringar såsom el, vatten och 
avloppsstammar. 

Sedan nollpunktsmätningen 2013 har sex upp
följningsstudier genomförts i syfte att följa upp 
bostadsbolagens agerande när det gäller reno
veringsarbetet inom miljonprogrammet. I årets 
uppföljningsstudie har vi även tittat lite närmare 
på fönsterrenoveringar samt på hur politiska 
initiativ påverkar planer och genomförande av 
renoveringsåtgärder.

Utförda renoveringar 2019-2020 
Renoveringsskulden, räknat som antalet lägenheter  
i behov av omfattande renoveringar, uppgick enligt 
nollpunktsmätningen 2013 till cirka 470 000 lägen-
heter. 

Alltsedan nollpunktsmätningen har nivån för 
antal lägenheter som har genomgått större eller 
mer omfattande åtgärder, med viss variation, 

legat kring 50 000 lägenheter per år. En nedgång 
noterades under perioden 2016–2018, vilket sam-
manföll med en kraftigt ökad nyproduktion. Under 
de två senaste åren noteras dock en återgång till 
en nivå strax över 50 000 lägenheter per år. 

I tidigare rapporter räknades de genomförda 
renoveringarna av mot ursprunglig skuld. I årets 
undersökning ombads de medverkande bostads-
bolagen att kvantifiera hur många lägenheter 
som kan anses återstå att renovera av det totala 
beståndet. Enligt bostadsbolagen uppgår den 
kvarvarande renoveringsskulden alltjämt till mer 
än hälften av det totala beståndet. Detta trots att 
en hög andel av lägenheterna anges ha genomgått 
större eller mer omfattande renoveringar.

Att det trots omfattande renoveringar fort-
farande anses kvarstå en stor andel lägenheter 
att renovera kan förklaras av flera orsaker. Till 
att börja med sker det i hög utsträckning större 
punktinsatser, som trots att de är omfattande, 
ändå innebär att det kvarstår ytterligare reno-
veringsbehov. I tillägg är det inte omöjligt att de 
lägenheter som för åtta år sedan inte ansågs vara 
i behov av renovering (188 000 lägenheter) nu 
har kommit till en punkt då behovet finns. Det är 
också värt att notera att det vid den här typen av 
urvalsundersökningar finns en felmarginal samt 
att åtgärder kan dubbelräknas eftersom större 
renoveringar sker över en längre tid och därmed 
kan rapporteras vid fler än ett års mättillfälle.
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Typ av renoveringar
I diagram 22 visas antalet renoveringsinsatser 
för olika byggnadsdelar som genomförts under 
det senaste året (så kallade byggnadstekniska 
renoveringar). För andra året i rad ökar antalet 
bostäder som genomgått någon form av reno-
veringsåtgärd till närmare 400 000 lägenheter, 
jämfört med cirka 340 000 lägenheter i fjol.

För att underlätta jämförelse mellan allmän-
nyttan och privata fastighetsägare studeras 
fördelningen mellan olika typer av renoveringar 
över en femårsperiod och vi ser då att allmän-
nyttan i högre grad än tidigare fokuserat på 
yttre åtgärder jämfört med de privata bolagen. 
En liknande tendens kan även ses i årets mät-
ning. Renovering av dörrar, fönster, fasader och 
tak är frekvent förekommande och det är ingen 
större skillnad i fördelningen inom allmännyttan 
jämfört med tidigare år. 

För de privata bolagen är det större variatio-
ner mellan åren vilket delvis beror på ett min-
dre urval och därmed större felmarginal, men 
det finns sannolikt också andra förklaringar. I 
årets undersökning ser det ut som att de privata 
fastighetsägarna prioriterat interiöra renove-
ringar av golv, väggar och dörrar. Samtidigt 
ligger även renovering av fasader på en högre 
nivå jämfört med ett femårigt medelvärde av 
utförda renoveringar. 

Bostadsrätternas renoveringsaktivitet följer 
allmännyttans och illustreras enbart för att 
ge en uppfattning om utvecklingen och möjlig 
storleksordning. Badrum/våtrum, kök och golv, 
åligger den enskilde bostadsrättsinnehavaren 
varför dessa sätts till noll i det här samman-
hanget. 

Grönt index
Energibesparande renoveringsinvesteringar 
fördelas i undersökningen på två huvudsakliga 
typer. Dessa är ”mer kostsamma renoveringar”, 
som generellt har en större energibesparande 
effekt, och ”mindre kostsamma renoveringar”, 
som har en lägre energibesparande effekt. Bland 
de mer kostsamma insatserna kan räknas bland 
annat FTX (från- och tilluftsventilation med 
återvinning), fönsterbyten och tilläggsisolering, 
medan mindre kostsamma utgörs av snålspolande 
munstycken, injustering och individuell mätning 
av värme och el. Baserat på hur stor energibe-
sparande effekt varje insats har samt antalet 
insatser som genomförts över tid kan ett ”grönt 
index” beräknas. Grönt index illustreras av den 
gröna linjen i diagrammet. 

Årets mätning visar att 2019 års ökade fokus 
på gröna renoveringar håller i sig under 2020. 
Grönt index är nu uppe i 96, vilket betyder att 
de gröna renoveringar som skett i beståndet 
under året har bidragit med nästan 100 procent 
av basårets energibesparingar. Värt att notera är 
även att ”mindre kostsamma” energibesparande 
åtgärder ökat kraftigast och i synnerhet för de 
privata fastighetsägarna.

När det gäller planerade gröna renoveringar no-
teras en sänkt ambitionstakt hos de allmännyttiga 
bostadsbolagen medan det omvända gäller för de 
privata. Samtidigt ses att utfallet ofta blir något 
högre än planerat för de gröna renoveringarna. 

I diagrammet visas ett vägt Grönt index samt ett 
ovägt index (som inte tar hänsyn till energibespa-
rande effekt) för antalet genomförda energibespa-
rande renoveringar fördelat på mindre kostsamma 
och mer kostsamma renoveringsåtgärder.  

Allmännyttan har i högre  
grad än tidigare fokuserat på 
yttre åtgärder. Renovering av 

dörrar, fönster, fasader och tak 
är frekvent förekommande.

 Grönt index
2013–2020. Referensår 2013.

Källa: Prognoscentret
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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 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.

• 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.


