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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.
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Välkommen till ett nytt nummer med statistik om den svenska 
trä- och möbelindustrin. Detta nummer speglar helåret 2021.
  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 till- 
verkar 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 utveck-
ling. Statistiken sammanställs av TMF från egna och andra käl-
lor. TMF, som bransch- och arbetsgivarorganisation, företräder 
cirka 650 medlemsföretag med 30 000 anställda inom trä- och 
möbelindustrin. 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. Helåren 2017-2021.
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 Småhus av trä
Antal levererade småhus, fördelat på stycke-
byggda och gruppbyggda. Helåren 2017-2021. 
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Sveriges trähusindustri omfattar 588 (567) 
företag enligt SCB:s senaste siffror från 2021. Av 
dessa är 338 enmansföretag utan anställda och 
250 är företag med sammanlagt 7 384 (6 603) 
anställda.141 företag har mer än 5 anställda.  
Produktionsvärdet för monteringsfärdiga trähus 
var 20 miljarder kronor enligt SCB:s senaste  
siffror. (Siffror inom parentes avser 2020).

Småhus av trä
Diagram 1 visar antal levererade småhus av trä 
enligt TMF:s marknadsstatistik där 31 trähus- 
företag ingår. Leveranserna för småhus ökade 
med 13 procent under 2021 till totalt 5 591  
småhus, varav 3 772 var styckebyggda. 

Den totala orderingången för småhus ökade 
med 27 procent till 8 358 småhus under 2021, 
varav 5 985 var styckebyggda hus. Ökningen för 
styckebyggda småhus var 35 procent under 2021. 
En stark efterfrågan och önskan om att bo i eget 
ägt småhusboende har drivit på orderingången för 
styckebyggda hus. Under senare delen av 2021 
har dock långa leveranstider, kraftiga prishöjning-
ar för träråvaran samt ett osäkert omvärldsläge 
dämpat orderingången. 
  
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 4 915 lägenheter inklusive 
student- och specialboende under 2021, en  
ökning med 10 procent jämfört med 2020. Av 
dessa var 524 lägenheter i student- och special-
boende. Andelen hyresrätter av totalt levererade 
lägenheter var 57 procent under 2021. 

Andelen flerbostadshus med stomme av trä 
SCB:s siffror för 2021 publiceras först i november 
2022. Enligt SCB:s senaste siffror för ordinära 
lägenheter med stomme i trä påbörjades 4 110 
lägenheter under 2020, en ökning med 2 procent 
jämfört med 2019. Student- och speciallägenheter 
är inte inkluderat i SCB:s statistik. 

Andelen lägenheter med stomme av trä av 
totalt påbörjade lägenheter minskade till 19 
procent i andel under 2020. 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 6 procent till 732 miljoner kronor under 
2021 jämfört med 2020 enligt SCB:s siffror. De 
största exportmarknaderna är Norge, Tyskland 
och Finland. Se diagram 4. Exporten till Norge 
minskade med 9 procent till 446 miljoner kronor. 
Exporten till Tyskland ökade med 1 procent till 
134 miljoner kronor och exporten till Finland 
minskade med 18 procent till 95 miljoner kronor 
under 2021.

Importen ökade med 41 procent till 816 
miljoner kronor under samma period. De största 
importländerna är Estland, Litauen och Finland. 
Importen från Estland ökade med 28 procent 
till 351 miljoner kronor och från Litauen ökade 
importen med 53 procent till 174 miljoner kronor. 
Importen från Norge ökade med 26 procent till 79 
miljoner kronor och importen från Finland ökade 
med över 100 procent till 91 miljoner kronor.

NYBYGGNAD AV BOSTÄDER 
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 Export trähus
Export monteringsfärdiga trähus i miljoner SEK, helåren 2020–2021.
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Påbörjade lägenheter – SCB
Under 2021 påbörjades nybyggnad av bostäder 
med ungefär 63 900 bostadslägenheter enligt  
preliminära uppgifter från Statistiska centralbyrån, 
SCB. Av dessa var 12 750 småhus och 51 150 
lägenheter i flerbostadshus.

Diagram 5 visar antal påbörjade lägenheter. Det 
totala bostadsbyggandet ökade med 16 procent 
under 2021 jämfört med 2020. Påbörjade lägen-
heter i flerbostadshus ökade med 16 procent och 
påbörjade småhus ökade med 17 procent jämfört 
med 2020. Siffrorna för 2021 är preliminära och 
uppräknade med 5 procent, vilket är den genom-
snittliga eftersläpningen i rapporteringen de senaste 
åren enligt SCB.

Färdigställda lägenheter – SCB
Totalt antal färdigställda lägenheter minskade med 
9 procent till 46 100 lägenheter under 2021 enligt 
SCB. Av totalt antal färdigställda lägenheter var  
9 450 lägenheter i småhus, en minskning med  
18 procent jämfört med 2020 och 36 650 lägen-
heter var i flerbostadshus, en minskning med 6 
procent jämfört med 2020. Siffrorna för 2021 är 
preliminära och uppräknade med 5 procent, vilket 
är den genomsnittliga eftersläpningen i rappor-
teringen de senaste åren enligt SCB. Diagram 6 
visar färdigställda lägenheter i småhus respektive 
flerbostadshus.

Bygglov
Under 2021 beviljades bygglov för totalt 71 563 
lägenheter, samtliga material enligt SCB. Av de 
beviljade byggloven avsåg 15 038 nybyggnad av 
småhus, 48 906 avsåg nybyggnad av lägenheter 
i flerbostadshus och 3 610 avsåg lägenheter i 
specialbostäder. 4 009 avsåg bygglov för fritidshus. 
Se diagram 7. Eftersläpning i rapporteringen gör att 
2021 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 6 047, 
en ökning med 15 procent jämfört med 2020. Ande-
len monteringsfärdiga hus var 89,5 procent. Andelen 
hus byggda med lösvirke var ungefär 9 procent och 
andelen stenhus knappt 2 procent.

Det totala bostadsbyggandet

63 900 bostadslägenheter  
påbörjades under 2021.  
Av dessa var 12 750 småhus  
och 51 150 lägenheter i  
flerbostadshus.

20 000

10 000

 Antal påbörjade lägenheter genom nybyggnad
Helåren 2011 –2021.

Småhus Flerbostadshus

5

Källa: SCB

0

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

10 000

20 000

40 000

50 000

60 000

70 000

30 000

 Antal färdigställda lägenheter i småhus respektive flerbostadshus
Helåren 2011 –2021.

Småhus Flerbostadshus

6

Källa: SCB

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

 Beviljade bygglov (Eftersläpningen i rapporteringen gör att 2020 års siffror är underskattade)
Helåren 2017 –2021.

Specialbostäder Fritidshus

7

Källa: SCB

0

2017 2018 2019 2020 2021

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000 Småhus Flerbostadshus

2020

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2021

2021

Foto: Unilin Pergo

4



Bygginredningar omfattar dörrar, fönster, trägolv 
och trappor. De bygginredningar som TMF:s 
medlemmar producerar finns i både bostäder, 
lokaler och offentlig miljö. Utvecklingen följer i 
stort sett nybyggnationen för bostäder men med 
en eftersläpning i tid.

Dörrar 
SCB:s senaste siffror från 2021 visar att det finns 
176 (171) företag som tillverkar dörrar av trä i 
Sverige. Av dessa är 96 enmansföretag utan anställda 
och 80 är företag med sammanlagt 1 611 (1 587) 
anställda. Siffror inom parentes avser 2020. 

TMF:s statistik för dörrar omfattar 1 090 an-
ställda, nästan 70 procent i andel av totalt antal 
anställda inom dörrföretagen. Omsättningen för  
dörrar under 2021 var 2,1 miljarder kronor, en  
ökning med 2 procent i jämförelse med 2020.

Under 2021 producerades och levererades  
1,5 miljoner dörrar, en minskning med 1 procent 
jämfört med 2020. Levererade lätta bostads- 
innerdörrar minskade med 1,3 procent till 987 000 
dörrar och 66 procent i andel av totalt levererade 
dörrar. Klassade institutionsdörrar minskade med  
5 procent till 209 000 dörrar och oklassade institu-
tionsdörrar ökade med 9 procent till 95 000 dörrar. 

Exporten av dörrar minskade med 5 procent till 
682 500 dörrar och 46 procent i andel av den totala 
produktionen. Den största delen av exporten går till 
Norge. Andra exportmarknader är Danmark, Japan 
och Tyskland.

Importen av dörrar ökade med 7 procent till  
276 000 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, ökade med 4,4 procent till  
1,1 miljoner dörrar under 2021 jämfört med 2020.  
Diagram 8 visar respektive produktgrupp och  
ökning/minskning jämfört med tidigare år. 

Fönster
SCB:s senaste siffror från 2021 visar att det finns 
147 (146) företag som tillverkar fönster av trä 
i Sverige. Av dessa är 80 enmansföretag utan 
anställda och 67 är företag med 3 053 (2 998) 
anställda. Siffrorna inom parentes avser 2020.

TMF:s statistik för fönster omfattar i stort sett 
hela marknaden. Antal anställda inom TMF:s föns-
terföretag var 3 087 under 2021. Omsättningen för 
fönsterluft ökade med 10 procent till 5,4 miljarder 
kronor under 2021 jämfört med 2020.

Under 2021 levererades 1,7 miljoner fönster-
luft, en ökning med 3 procent jämfört med 2020. 
Av totalt levererade luft var 81 procent av trä-
aluminium och 19 procent träfönster. 

De största produktgrupperna är vridfönster, 
fasta fönster och inåtgående fönster. Andelen  
levererade vridfönster var 33 procent av totalt 

antal levererade fönsterluft, fasta fönster 25 
procent i andel och inåtgående fönster 19 procent 
i andel. Leveranserna för vridfönster och fasta 
fönster ökade med 3 procent under 2021 jämfört 
med 2020. Inåtgående fönster ökade med 10  
procent. Diagram 9 visar fördelning produkt- 
grupper och ökning/minskning av levererade 
fönsterluft under 2021 jämfört med 2020. 

Exporten av fönsterluft ökade med 17 procent 
till 79 000 fönsterluft och 4,7 procent i andel av 
totalt levererade fönsterluft under 2021 jämfört 
med 2020. Norge är den största exportmarknaden 
med 65 procent i andel av den totala exporten 
och därefter kommer Storbritannien med  
22 procent i andel. Importen av fönsterluft  
beräknas till 120 000 luft. 

Den svenska marknaden, produktion minus 
export plus import ökade med 3 procent till  
1 700 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
Industrin för sammansatta parkettgolv omfattar 
12 företag enligt SCB:s senaste siffror från 2021. 
Av dessa är 7 enmansföretag utan anställda och 
5 företag med 849 (813) anställda. Siffror inom 
parentes avser 2020.

Enligt siffror från Golvbranschen, GBR, ökade 
försäljningen av trägolv svagt med 1,5 procent 
till drygt 9 miljoner kvm under 2020 jämfört med 
föregående år. Det var främst de massiva trägolven 
som bidrog till uppgången men även fanérgolv 
utvecklades i positiv riktning. Ökningen innebär att 
marknadsandelen för trägolv nu närmar sig 37  
procent och fortsätter att vara den största materi-
algruppen. Laminatgolv uppvisade den mest  
positiva försäljningsutvecklingen bland golv-
materialen 2020 med en tillväxt på drygt 8  
procent. Marknadsandelen var 16 procent. 

Enligt preliminära siffror från FEP, European 
Federation of the Parquet Industry, minskade 
Sveriges produktion av trägolv, lamellparkett  
och massiva trägolv med nästan 2 procent till  
12 091 tusen kvm under helåret 2020 jämfört 
med samma period 2019. 

Importen av trägolv, lamellparkett och massiva 
trägolv minskade med 11 procent under 2020 
jämfört med 2019 och exporten minskade med  
9 procent under samma period enligt preliminära 
siffror från FEP. 

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

Träslaget ek dominerade med 91,5 procent i 
andel under 2020 enligt FEP. Därefter kommer 
träslaget ask med 5 procent i andel. Diagram 10 
visar Sveriges produktion, export, import och  
konsumtion av massiva trägolv och lamellgolv. 
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2021

2020

 Dörrar, svensk marknad
I tusental. Helåren 2020–2021.
Total svensk marknad=produktion-export+import

8

Innerdörrar

Spegeldörrar

Inst. dörrar,  
klassad

Inst. dörrar, 
oklassad

Ytterdörrar

Varmförrådsdörr

kallförrådsdörr

6004002000

Källa: TMF

Källa: SCB

9 Levererade fönsterluft
I tusental. Helår 2020–2021.

2020 2021

200100 300 400 5000

Utåtg. fönster

Inåtg. fönster

Vridfönster

Fasta fönster

Fönsterdörr

Övriga

Träfönster Trä/aluminium

600

Produktion Import Export Konsumtion

2020 est.2019

0

2000

4000

6000

8000

10 000

12 000

        Trä-, lamell-, parkettgolv
Sveriges produktion, export, import och
konsumtion i tusental kvm. Helåren 2018–2020.

10

2018

Källa: FEB, European Federation of the 
Parquet Industry

Foto: Elitfönster

5



Trappor
Den fakturerade försäljningen för den totala 
trappindustrin i Sverige uppskattades till 378 
miljoner kronor under 2021 och antal anställda 
till 300.
  Enligt trappföretagens statistik som är ungefär 
80 procent av den totala marknaden ökade den 
fakturerade försäljningen av trappor med 11 pro-
cent till 315 miljoner kronor under 2021 jämfört 
med 2020. Av den totala fakturerade försäljning-
en var 93 procent försäljning i Sverige och  
7 procent försäljning till övriga Norden. 

Försäljningen på den svenska marknaden  
ökade med 12 procent till 296 miljoner kronor 
under 2021 och försäljningen till övriga Nor-
den ökade med 4 procent till drygt 17 miljoner 
kronor. 

Försäljningen av totalt antal trappor ökade 
med 5 procent till 10 649 trappor under 2021 
jämfört med 2020. Diagram 11 visar fakturerad 
försäljning av trappor 2017–2021.

Träskivor
Under 2021 omfattade träskiveindustrin tre 
anläggningar; Byggelit AB, Lit, Ikea Industry 
Hultsfred AB och Moelven Vänerply AB.

Den totala produktionen av träskivor var  
651 400 m3 under 2020, en minskning med  
1,7 procent jämfört med 2019 då produktionen 
var 662 900 m3. 2021 års siffror för produktio-
nen visas med ett års eftersläpning. Exporten av 
träskivor var 57 200 m3 under 2021 en ökning 
med 53 procent jämfört med 2020.

Diagram 12 visar produktion av träskivor 
2017–2020 och export av träskivor 2017–2021. 
Fr.om 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 
411 000 m3 under 2021 jämfört med 2020  
enligt Statistiska centralbyrån, SCB. Se diagram 
13. Andelen ytbelagda spånskivor var 33 procent. 
Den mesta importen av spånskivor, 78 procent 
kommer från Norge, Danmark, Tyskland och 
Ryssland. Rysslands andel motsvarade 12 procent 
i andel av den totala importen under 2021. 

Importen av OSB, Oriented strandboard 
minskade med 17 procent till 121 000 m3 under 
2021 jämfört med 2020. Den mesta importen av 
OSB, 71 procent kommer från Tyskland och  
Lettland. Rysslands andel motsvarade 12 pro-
cent i andel av den totala importen.

Import av plywood
Importen av plywood minskade med 12 procent 
till 205 000 m3 under 2021 jämfört med 2020 
enligt SCB. Se diagram 13. Importen av plywood 
av furu och gran minskade med 11 procent till 
95 000 m3 och 46 procent i andel av den totala 
importen under 2021. Plywood av björk och 
lövträ ökade däremot med 9 procent till 77 000 
m3. Plywood med ytskikt av annat lövträ mins-
kade med 40 procent till 33 000 m3.

Den mesta importen av plywood kommer från 
Finland, Brasilien och Ryssland. Rysslands andel 
av den totala importen av plywood motsvarade  
13 procent. 

Import av träfiberskivor och MDF-skivor
Importen av träfiberskivor ökade med 11 procent 
till 94 000 m3 under 2021 jämfört med 2020. Se 
diagram 13. Den totala importen av MDF-skivor 
ökade med 14 procent till 201 000 ton. Importen 
av obearbetade MDF-skivor ökade med  
18 procent till 72 000 ton och importen av  
bearbetade MDF-skivor ökade med 11 procent 
till 129 000 ton.

 Produktion och export 
av träskivor
Tusen m3. Helår 2017–2021.
From 2012 är det bara spånskivor och plywood 
som produceras i Sverige.
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MÖBLER OCH KÖKSINREDNINGAR

Möbelindustrin inklusive köksinredningar 
omfattar 2 379 (2 319) företag av vilka 774 är 
företag med 12 618 (13 436) anställda enligt 
SCB:s senaste siffror från 2021. 1 605 företag är 
enmansföretag utan anställda. Branschen kän
netecknas av små och medelstora företag med en 
genomsnittlig storlek på 16 anställda. Siffror inom 
parentes avser 2020. 

De flesta tillverkande företagen finns i södra 
delen av Sverige, bland annat i Jönköping län, 
Västra Götaland, Skåne och Kronobergs län.

Produktionen av möbler och köksinredningar beräk-
nades till 26 miljarder kronor för 2021. De största 
produktgrupperna är delar av möbler och övriga 
möbler som tillsammans representerar 45 procent 
av den totala produktionen. Kontorsmöbler repre-
senterar 17 procent och köksinredningar 17 procent. 
Konsumtionen av möbler var 30 miljarder kronor 
under 2021, (produktion minus export plus import). 

Butikshandeln med möbler omsatte 42,4 miljar-
der kronor under 2021 och 13 300 var anställda. 

Ungefär 31 000 personer, inklusive B2B,  
beräknas vara sysselsatta inom möbelindustrin och 
den totala möbelhandeln i Sverige. Diagram 14–17 
visar produktion, export och import av möbler.
 
Export av möbler
Den svenska exporten av möbler uppgick till  
19,7 miljarder kronor under 2021, en ökning med 
7 procent jämfört med 2020. 75–80 procent av den 
svenska produktionen exporteras till andra länder. 
Hur mycket som är reexport framgår dock inte. 
Exportandelen för EU och Europa är 90 procent 
och de viktigaste exportmarknaderna för svenska 
möbeltillverkare är Norge (30 procent), Danmark 
(13 procent), Tyskland (10 procent) och Finland  
(8 procent). Exporten till Asien ökade med 27  
procent till 3 procent i andel. 

Exporten till USA ökade med 20 procent till  
6 procent i andel av den totala exporten.

Import av möbler
Importen av möbler var 23,7 miljarder SEK  
under 2021, vilket motsvarade en ökning med  
17 procent under året. 72 procent av alla impor-
terade möbler kommer från EU och övriga Europa. 
28 procent importeras från Asien. 

De största importländerna är Kina (23 procent), 
Polen (16 procent), Litauen (13 procent) och 
Danmark (10 procent). Importen från Kina ökade 
kraftigt med 36 procent till 23 procent i andel av 
den totala importen under 2021 och många av 
produktgrupperna visade en ökning av importe-
rade möbler från Kina. 

Importen från Polen ökade med 5 procent till 
16 procent i andel av den totala importen och im-
porten från Litauen ökade med 13 procent till en 
andel av 13 procent under 2021. 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 
Kontorsmöbler är en av de största produkt- 
grupperna inom möbler med en produktion som är 
drygt 4 miljarder kronor och 17 procent i andel av 
den totala möbelproduktionen i Sverige. 

Exporten av kontorsmöbler ökade med 11 pro-
cent till 2,8 miljarder kronor under 2021 jämfört 
med 2020. De största exportländerna under året 
var Norge, Tyskland, Danmark och Frankrike.

Exporten till Norge ökade med 13 procent 
till 30 procent i andel under 2021 jämfört med 
2020. Exporten till Frankrike ökade med 30  
procent till 10 procent i andel.

Importen av kontorsmöbler ökade med  
32 procent till 1,8 miljarder kronor under 2021. 
De största importländerna var Kina, Norge och 
Polen. Importen från Kina ökade med 44 procent 
till 39 procent i andel. Diagram 17 visar export 
och import av möbler fördelad på produktgrup-
per.

Köksinredningar av trä
Produktionen av köksinredningar av trä är drygt 
4 miljarder kronor och 17 procent i andel av den 
totala möbelproduktionen. Under 2021 omfattade 
industrin 299 (302) företag. Av dessa var 137 
företag med 2 793 (2 649) anställda. 162 företag 
var enmansföretag utan anställda. Siffror inom 
parentes avser 2020.

Exporten av köksinredningar ökade med 6 pro-
cent till 677 miljoner kronor. De största export- 
länderna är Norge och Danmark. Exporten till 
Norge ökade med 11 procent till 81 procent i andel 
av den totala exporten av köksinredningar. Expor-
ten till Danmark minskade däremot med 8 procent 
till 11 procent i andel.

Importen av köksinredningar ökade med 15 pro-
cent till 1 023 miljoner kronor under 2021.  
49 procent av den totala importen kommer från 
Danmark och 28 procent från Litauen. Importen 
från Danmark ökade med 23 procent under 2021 
och importen från Litauen minskade med 8 procent. 
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 köksin-
redningar på den svenska marknaden ökade med 
9 procent till 5 933 miljoner kronor under 2021. 
Totalt antal stommar ökade med 1,3 procent till 
drygt 3 miljoner stommar. 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 möbelföreta-
gen, var 24 355 (23 057) i september 2021, en 
ökning med 6 procent jämfört med 2020. 16 937 
var arbetare, en ökning med 5 procent jämfört 
med 2020 och 7 418 var tjänstemän, en ökning 
med 7 procent.

Diagram 18 visar åldersstrukturen för kategorin 
arbetare. 2021 omfattade undersökningen 16 937 
anställda i kategorin arbetare jämfört med 16 109 
arbetare 2020, en ökning med totalt 5 procent. 
Åldersstrukturen ser olika ut i åldersklasserna och 
förändras hela tiden. Antal unga i åldersklasserna 
18–25 år ökade med 18 procent till 12 procent i 
andel under 2021 jämfört med 2020. Antal an-
ställda i åldersklasserna 26–50 år ökade med  
5 procent till 54 procent i andel under samma  
period.  I åldersklasserna 51–69 år ökade  
anställda med 2 procent till 34 procent i andel. 

LÖNER OCH ARBETSMARKNADENS STRUKTUR

Källa: Svenskt Näringsliv, Bearbetat av TMF.
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Diagram 19 visar åldersstrukturen för kategorin 
tjänstemän. 2021 omfattade undersökningen 7 
418 tjänstemän jämfört med 6 948 tjänstemän 
2020, en ökning med 7 procent. Antal unga i 
åldersklasserna 18–25 år ökade med 27 procent 
till 3 procent i andel under 2021 jämfört med 
2020. Antal anställda i åldersklasserna 26–50 år 
ökade med 6 procent till 64 procent i andel och 
i åldersklasserna 51–69 år ökade antal anställda 
med 7 procent till 33 procent i andel.

Fördelning kvinnor och män,  
arbetare och tjänstemän totalt
Diagram 20 visar fördelningen för kvinnor och 
män i branschen. Fördelningen av män och kvin-
nor har varit oförändrad under de senaste åren 
med 22 procent i andel för kvinnor och 78 pro-
cent i andel för män. Under 2021 ökade andelen 
kvinnor till 23 procent samtidigt som andelen 
män minskade till 77 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 genom-
snittliga löner per månad visar diagrammet att 
kvinnors lön var 97,1 procent i andel av männens 
lön under 2021. Andelen har minskat med 0,4 
procentenheter under perioden 2017–2021.  För 
män var genomsnittslönen 30 121 kronor per må-
nad 2021, samtidigt som kvinnors genomsnittslön 
var 29 258 kronor per månad. Löneutvecklingen 
för de anställda som omfattas av träindustri- och 
stoppmöbelindustriavtalet 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 86,2 procent (38 029 kronor per 
månad) av männens lön, (44 127 kronor per  
månad) under 2021. 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 medlemsorganisa-
tioner samlas löneuppgifter in från medlemsföretag 
med fler än tio arbetare eller med fler än tio tjänste-
män. Mätperiod är september månad och statistiken 
omfattar löner för hel- och deltidsanställda.
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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. Obs! Siffrorna för 
2021 är preliminära. 

Arbetsolyckor inom trä- och  
möbelföretagen
Diagram 23 visar antalet anmälda arbetsolyckor med 
sjukfrånvaro per tusen sysselsatta mellan åren 2011–
2021 inom både möbeltillverkning (SNI 31***) och 
trävarutillverkning (SNI 16.2**). De siffror som visas 
är antalet rapporterade och registrerade arbetsskador 
med minst en dags sjukfrånvaro i Arbetsmiljöverket 
databas (ISA). Diagrammet visar de sammanvägda 
relativa talen för trävaru- och möbeltillverkningen.

Som framgår ökade antalet anmälda arbetso-
lyckor inom möbeltillverkning och trävarutillverk-
ning under 2021 jämfört med 2020. Under 2021 
inträffade det totalt 460 arbetsolyckor jämfört med 
418 arbetsolyckor under 2020. En trolig orsak till 
ökningen är en följd av en mer normal återgång till 
arbetsplatsen efter pandemin samt att det är fler 
nyanställda under 2021. 

Antal arbetsolyckor inom trävarutillverkning 
var 19,7/1000 sysselsatta 2021 och för möbel-
tillverkningen var motsvarande siffra 13,5/1000 
sysselsatta. Det relativa talet för den totala träva-
rutillverkningen och möbeltillverkningen tillsam-
mans var 14,2/1000 sysselsatta 2021 jämfört med 
13,7/1000 sysselsatta under 2020. 

Möbeltillverkning 
Som framgår av diagram 24 har antalet anmälda 
arbetsolyckor inom möbeltillverkning ökat från  
föregående år och totalt inträffade 163 arbetsolyckor 
2021 jämförbart med 118 arbetsolyckor 2020.

Diagrammet visar antalet anmälda arbetsolyckor 
med sjukfrånvaro mellan åren 2017–2021 inom Mö-
beltillverkning (SNI 31***) och fördelade på produkt-
grupper. De siffror som visar är antalet rapporterade 
och registrerade arbetsskador med minst en dags 
sjukfrånvaro enligt Arbetsmiljöverkets databas (ISA). 

Trävarutillverkning
Som framgår av diagram 25 har antalet anmälda 
arbetsolyckor inom trävarutillverkning ökat från 
föregående år och totalt inträffade 343 arbetsolyckor 
2021 jämförbart med 287 arbetsolyckor 2020 och 
som grupp visar siffrorna på en ökande trend. 

Diagrammet visar antalet anmälda arbetsolyckor 
med sjukfrånvaro mellan åren 2017–2021 inom 
trävarutillverkning (SNI 16.2**) fördelade på produkt-
grupper. De siffror som visas är antalet rapporterade 
och registrerade arbetsskador med minst en dags 
sjukfrånvaro i Arbetsmiljöverket databas (ISA). 

Olycksorsaker 
Över 50 procent av alla olyckor beror på "förlorad 
kontroll över maskin, handverktyg, föremål och 
olika transportutrustningar". "Belastningsskador"  
finns också med i statistiken för olycksorsaker.  

ARBETSMILJÖ – SÄKERHET OCH HÄLSA
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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.

• Fakta om den svenska trä- och möbelindustrin.
Diagram och powerpointpresentationer som 
uppdateras en gång per år och publiceras på 
TMF:s web.

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.


