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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.

Traomobel

Minskad orderingång  
för trähusföretagen

Möbelexport ökar igen
- större än före pandemin

Vändpunkt i  
konjunkturen

I TMF:s Omvärldsanalys
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Välkommen till ett nytt nummer med statistik om den svenska 
trä- och möbelindustrin. Detta nummer speglar januari – juni 
2022. 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. 

Helårsnumret av TMF i siffror är numera utökat med ett nytt 
avsnitt om löneutveckling och åldersstruktur för anställda i 
TMF:s medlemsföretag. Arbetsskadestatistik för branschen följs 
kontinuerligt i varje nummer. 

TMF i siffror publiceras två gånger per år med uppdaterad, 
jämförande statistik och kommentarer om branschens 
utveckling. Statistiken sammanställs av TMF från egna och 
andra källor. TMF, som bransch- och arbetsgivarorganisation, 
företräder cirka 650 medlemsföretag med 30 000 anställda 
inom trä- och 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 lägen-
heter i flerbostadshus, fördelat på ordinära och student- och 
speciallägenheter. Jan–juni 2018–2022.
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 Export trähus
Export monteringsfärdiga trähus i miljoner SEK. 
Jan–juni 2020–2022.
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 Småhus av trä
Antal levererade småhus, fördelat på stycke-byggda 
och gruppbyggda. Jan–juni 2018–2022. 
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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 
för januari till juni 2018–2022 enligt TMF:s 
marknadsstatistik. Antal leveranser under första 
halvåret 2022 var sammanlagt 3 463 (2 929) 
styckebyggda och gruppbyggda småhus, en ökning 
med 18 procent jämfört med samma period 2021.
Den totala orderingången för de trähusföretag 
som rapporterar var sammanlagt 3 145 (4 984) 
ordinära styckebyggda och gruppbyggda småhus 
under första halvåret 2022 en minskning med  
37 procent jämfört med samma period 2021. 
Framför allt var det styckebyggda hus som 
minskade mest under perioden, med 41 procent 
till 2 185 hus. Orderingången för fritidshus 
minskade med 63% till 76 hus under samma 
period jämfört med 2021.

Flerbostadshus med stomme av trä
Statistiken för flerbostadshus tas fram två gånger 
per år av TMF och omfattar huvuddelen av de 
företag som har egen industriell tillverkning av 
trästommar i Sverige.

Diagram 2 visar antal levererade lägenheter i 

flerbostadshus och student- och speciallägenheter 
under halvåren 2018–2022. Totalt levererades 
2 872 lägenheter med stomme av trä inklusive 
student- och specialboende under första halvåret 
2022, vilket är en minskning med 6 procent 
jämfört med samma period 2021. Andelen 
hyresrätter var 38 procent under perioden.

Ett osäkert omvärldsläge med höjda räntor, 
inflation och priser på insatsvaror har skapat 
en negativ effekt på orderingången under 
första halvåret 2022 för småhus av trä och 
flerbostadshus.

Export och import av monteringsfärdiga trähus
Exporten av monteringsfärdiga trähus ökade med 
20 procent till 420 miljoner kronor under första 
halvåret 2022 jämfört med samma period 2021 
enligt Statistiska centralbyrån, SCB. 

Diagram 3 visar de största exportländerna 
som är Norge, Tyskland och Finland. Exporten till 
Norge ökade med 34 procent till 293 miljoner 
kronor, exporten till Tyskland ökade med  
11 procent till 73 miljoner kronor och exporten 
till Finland minskade med 42 procent till  
24 miljoner kronor. Importen av trähus ökade 
med 145 procent till 829 miljoner kronor under 
första halvåret 2022 jämfört med samma period 
2021. De största importländerna är Estland, 
Litauen och Finland. Importen från Estland ökade 
med 211 procent till 503 miljoner kronor och 
importen från Litauen ökade med 41 procent 
till 108 miljoner kronor.

NYBYGGNATION AV BOSTÄDER 
– Monteringsfärdiga trähus 
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Påbörjade lägenheter – SCB
Diagram 4 visar antal påbörjade lägenheter 
halvåren 2012–2022. Det totala bostadsbyggandet 
minskade med 9 procent till 31 050 lägenheter 
under första halvåret 2022 jämfört med samma 
period 2021 enligt de senaste siffrorna från 
Statistiska centralbyrån, SCB. Påbörjade småhus 
ökade med 4 procent till 7 100 småhus och 
påbörjade lägenheter i flerbostadshus minskade 
med 13 procent till 23 950 lägenheter under 
samma period. Av lägenheterna i flerbostadshus är 
preliminärt 60 procent upplåtna som hyresrätter. 
Siffrorna för 2022 är preliminära och uppräknade 
med 12 procent för nybyggnad, vilket är den 
genomsnittliga eftersläpningen i rapporteringen 
de senaste åren enligt SCB. Under helåret 2021 
påbörjades nybyggnad av bostäder med 50 089 
bostadslägenheter enligt preliminära uppgifter från 
Statistiska centralbyrån, SCB. Av dessa var 10 384 
småhus och 39 705 lägenheter i flerbostadshus.

Färdigställda lägenheter – SCB
Diagram 5 visar färdigställda lägenheter i småhus 
respektive flerbostadshus för helåren 1992–2021.

Totalt antal färdigställda lägenheter minskade 
med 18 procent till 20 229 lägenheter under första 
halvåret 2022 jämfört med samma period 2021 
enligt Statistiska centralbyrån, SCB. Av totalt antal 
färdigställda lägenheter 

var 4 489 småhus, en minskning med 
16 procent jämfört med samma period 2021 
och 15 740 var lägenheter i flerbostadshus, en 
minskning med 19 procent. Siffrorna för 2022 
är preliminära och underskattade med 20 till 
60 procent, underskattningen för färdigställda 
lägenheter är störst i början av året, efter ett 
år är underskattningen cirka 2 procent. Den 
genomsnittliga eftersläpningen de senaste åren 
ligger på 24 procent enligt SCB.

Bygglov
Diagram 6 visar beviljade bygglov halvåren 
2017–2022. Under första halvåret 2022 beviljades 
bygglov för totalt 31 803 lägenheter enligt SCB, 
en minskning med 20 procent jämfört med samma 
period 2021. Av de beviljade byggloven var 7 138 
småhus, en minskning med 15 procent jämfört med 
samma period 2021. Byggloven för lägenheter 
i flerbostadshus var 21 750, en minskning 
med 20 procent. 921 bygglov var lägenheter i 
specialbostäder, en minskning med 54 procent. 
Byggloven för fritidshusen var 1 994, en minskning 
med 19 procent. Eftersläpningar i rapporteringen 
gör att 2022 års siffror är underskattade. 

Byggfakta AB tar fram statistik för antal sökta 
bygglov. Antal sökta bygglov för styckebyggda 
småhus var totalt 2 105 under första halvåret 
2022, en minskning med 42 procent. Andelen 
monteringsfärdiga hus var 85,7 procent. 
Andelen hus byggda med lösvirke var 12,2 procent 
och andelen stenhus var 2,1 procent 2021, en 
ökning med 40 procent. Andelen monteringsfärdiga
hus var 89,7 procent. Andelen hus byggda med 
lösvirke var 8,8 procent och andelen stenhus 
var 1,5 procent.

 Antal påbörjade lägenheter genom nybyggnad
Januari–juni 2012–2022.

Småhus Flerbostadshus
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 Beviljade bygglov
Antal lägenheter januari–juni 2017–2022. 
2021 års siffror är ej uppräknade.
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7 100 småhus och 23 950 lägenheter
påbörjades totalt under första halvåret 
2022, en minskning med 9 procent
jämfört med samma period 2021.

Foto: Unilin pergo
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 Dörrar, svensk marknad
I tusental. Halvåren 2021–2022.
Total svensk marknad=produktion-export+import.
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Dörrar
Det finns 176 (171) företag som tillverkar dörrar 
av trä i Sverige enligt SCB:s senaste siffror 
från 2021. Av dessa är 96 enmansföretag utan 
anställda och 80 är företag med sammanlagt 
1 611 (1 587 anställda). TMF:s statistik för 
dörrar omfattar 1 122 (1 077) anställda, ungefär 
70 procent i andel av totalt antal anställda inom 
dörrföretagen. 

Omsättningen för dörrar enligt TMF:s 
marknadsstatistik under första halvåret 2022 
var 1,2 miljarder kronor, en ökning med 
8 procent jämfört med samma period 2021.

Under första halvåret 2022 levererades cirka 
715 000 dörrar, en minskning med 10 procent. 
Levererade lätta bostadsinnerdörrar som är 
den största produktgruppen minskade med 
14 procent till 461 000 dörrar och 64 procent 
i andel av totalt levererade dörrar. Ytterdörrar 
minskade med 6 procent till 60 000 dörrar. 

Exporten av dörrar minskade med 25 procent 
till 281 000 dörrar och 39 procent i andel av 
den totala produktionen under första halvåret 
2022 jämfört med samma period 2021. Den 
största delen av exporten går till Norge och 
Danmark. Importen av dörrar minskade med 
11 procent till 134 000 dörrar. 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, minskade med 1 procent 
till 568 000 dörrar. Diagram 7 visar respektive 
produktgrupp och ökning/minskning halv året 
2022 jämfört med 2021.

Fönster
Det finns 147 (146) företag som tillverkar 
fönster av trä i Sverige enligt SCB:s senaste 
siffror. Av dessa är 80 enmansföretag utan 
anställda och 67 är företag med 3 053 (2 988) 
anställda.

TMF:s statistik för fönster omfattar i stort 
sett alla tillverkare. Antal anställda inom TMF:s 
fönsterföretag var 2 990 (2 851) under första 
halvåret 2022. Omsättningen under första 
halvåret 2022 ökade med 16 procent till 
3,1 miljarder kronor jämfört med samma period 
2021. Totalt levererades 898 000 luft första 
halvåret 2022, en ökning med 4 procent jämfört 
med halvåret 2021. Antal levererade luft för 
TMF:s fönsterföretag var därmed uppe på den 
högsta nivån på 5 års tid för den ackumulerade 
halvårsperioden jämförelsevis. Leveranserna 
av trä/aluminiumfönster har ökat kraftigt de 
senaste tio åren och under första halvåret 2022 
var levererade trä/aluminiumfönster 
83 procent i andel av det totala antalet 
levererade luft. Resterande 17 procent 
var träfönster. 32 procent av totalt antal 
levererade luft var vridfönster, 26 procent var 
fasta fönster och 20 procent var inåtgående 
fönster. Fasta fönster och vridfönster som är 

de största produktgrupperna ökade med 
6 procent respektive 0 procent under 
första halvåret 2022 jämfört med samma 
period 2021. Fönsterdörrar ökade med 
3 procent och inåtgående fönster med 
13 procent jämfört med samma period 
2021. Diagram 8 visar fördelning av 
produktgrupper och ökning/minskning 
av levererade fönsterluft under första 
halvåret 2022 jämfört med 2021. 

Av totalt levererade fönsterluft under 
första halvåret 2022 exporterades 
38 000 fönsterluft, en minskning med 
3 procent till 4,2 procent i andel av 
totalt levererade fönsterluft jämfört 
med samma period 2021. De största 
exportländerna är Norge och Storbritannien. 

Importen av fönsterluft ökade med  
135 procent till 1415 fönsterluft för 
första halvåret 2022 jämfört med samma 
period 2021. 

*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. 

Enligt siffror från Golvbranschen, GBR ökade 
försäljningen av trägolv med 2,5 procent till 
drygt 9,3 miljoner kvm under 2021 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 38 procent och trägolv fortsätter 
därmed att stärka sin ställning som det  
marknadsdominerande materialet. Laminatgolv 
minskade försäljningen 2021 med 3,5 procent 
efter den tidigare större uppgången 2020. 
Marknadsandelen var 15 procent. 

Enligt preliminära siffror från FEP, European 
Federation of the Parquet Industry ökade Sveriges 
produktion av trägolv, lamellparkett och massiva 
trägolv med nästan 2 procent till 12 344 tusen 
kvm under helåret 2021 jämfört med samma 
period 2020. Importen av trägolv, lamellparkett 
och massiva trägolv ökade med 6 procent under 
2021 jämfört med 2020 och exporten minskade 
med 0,5 procent under samma period enligt 
preliminära siffror från FEP. 

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 2021 enligt FEP. Därefter kommer träslaget 
ask med 8,5 procent i andel.

Diagram 9 visar Sveriges produktion, export, 
import och konsumtion av massiva trägolv och 
lamellgolv. 

Källa: TMF

 Levererade fönsterluft
I tusental. Jan-juni 2021–2022.

Produktion Import Export Konsumtion

2019 2020 2021 est.

0

5000

10 000

15 000

Källa: FEP, European Federation of the 
Parquet Industry

BYGGINREDNINGAR

8

 Trä-, lamell-, parkettgolv
Sveriges produktion, export, import och
konsumtion i tusental kvm. Helåren 2019–2021.
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 Produktion av träskivor
Januari–juni 2017–2021. Tusen m3. Produktionen
för 2022 kan inte visas förrän 2023.
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Trappor
Den fakturerade försäljningen för den totala 
trappindustrin i Sverige uppskattades till 
378 miljoner kronor för 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 
24 procent till 193 miljoner kronor under första 
halvåret 2022 jämfört med samma period 2021. 
Av den totala fakturerade försäljningen var 
95 procent försäljning i Sverige och 5 procent 
försäljning till övriga Norden. 

Försäljningen på den svenska marknaden 
ökade med 25 procent till 182 miljoner kronor 
under första halvåret 2022 jämfört med 
samma period 2021 och försäljningen till 
övriga Norden ökade med 5 procent till drygt 
10 miljoner kronor. 

Försäljningen av totalt antal trappor ökade 
med 14 procent till 6 150 trappor under första 
halvåret 2022 jämfört med samma period 2021. 
Diagram 10 visar fakturerad försäljning av 
trappor halvåren 2018–2022.

Träskivor
Träskiveindustrin omfattar tre anläggningar; 
Byggelit AB, Ikea Industry Hultsfred AB 
och Moelven Vänerply AB.

  Den totala produktionen av träskivor var 
375 000 m3 under första halvåret 2021, en 
ökning med 24 procent jämfört med samma 
period 2020 då produktionen var 303 000 m3. 
2022 års siffror för produktionen visas med 
ett års eftersläpning.

Exporten av träskivor var 15413 m3 under 
första halvåret 2022, en minskning med 44 
procent jämfört med samma period 2021 

Diagram 11 visar produktion av träskivor 
halvåren 2017–2021. Träskivor avser spånskivor 
och plywood.

Import av spånskivor och OSB
Importen av spånskivor ökade med 4 procent 
till 222 000 m3 under första halvåret 2022 
jämfört med samma period 2021 enligt SCB. 
Se diagram 12. Andelen ytbelagda spånskivor 
av totala importen är 28 procent. Den mesta 
importen av spånskivor kommer från Norge, 
Danmark och Tyskland. Importen av OSB, 
Oriented strandboard minskade med 19 procent 
till 56 000 m3 under första halvåret 2022 
jämfört med samma period 2021.

Den mesta importen av OSB kommer från 
Tyskland och Storbritannien.

Import av plywood
Importen av plywood ökade med 18 procent till 
126 000 m3 under första halvåret 2022 jämfört 
med samma period 2021 enligt SCB. 
Se diagram 12. Importen av plywood av furu 
och gran ökade med 57 procent till 71 000 m3 
och 56 procent i andel av den totala importen 
under första halvåret 2022. Plywood av björk 
och lövträ minskade däremot med 11 procent 
till 38 000 m3 samtidigt som plywood med 
ytskikt av annat lövträ minskade med 9 procent 
till cirka 17 000 m3.

De största importländerna av plywood 
för första halvåret 2022 var Brasilien, Finland 
och Kina.

Import av träfiberskivor och MDF-skivor 
Importen av träfiberskivor ökade med 24 procent 
till drygt 74 500 m3 under första halvåret 2022 
jämfört med samma period 2021.
Se diagram 12. Den totala importen av MDF-
skivor minskade med 6 procent till 129 451 m3. 
Importen av obearbetade MDF-skivor ökade 
med 25 procent till 61 214 m3 och importen 
av bearbetade MDF-skivor minskade med 
23 procent till 68 000 m3.

2018 2019 2020 20222021

 Fakturerad 
försäljning trappor
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 Import av träskivor
Tusen m3. Januari–juni 2018–2022.
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Produktion och företagens struktur
Produktionen av möbler och köksinredningar 
beräknades till 26 miljarder kronor för 2021. 
Möbelindustrin inklusive köksinredningar omfattar 
totalt 2 379 (2 319) företag varav 1 605 är 
enmansföretag utan anställda enligt SCB:s senaste 
siffror från 2021. Totalt har 774 företag en eller flera 
anställda. Antal anställda inom möbelindustrin var 
12 618 (12 436).

De flesta tillverkande företagen finns i södra delen 
av Sverige, bland annat i Jönköping län, V Götaland, 
Skåne och Kronobergs län. Diagram 13–16 visar 
produktion, export och import av möbler. 
Drygt 30 000 personer beräknas vara sysselsatta 
inom möbelindustrin och den totala möbelhandeln 
i Sverige.

Export av möbler
Sveriges export av möbler ökade med 13 procent 
till 10,9 miljarder kronor under första halvåret 
2022 jämfört med samma period 2021 och är nu 
tillbaka på en högre nivå än före pandemin 2019 då 
exporten var 9,2 miljarder kronor. Exporten till EU 
ökade med 14 procent till cirka 5,7 miljarder kronor 
och 52 procent i andel av den totala exporten. Inom 
gruppen övriga Europa tillhör stadigt Storbritannien, 
Exporten till övriga Europa ökade med 12 procent 
till 4,2 miljarder kronor och 39 procent i andel. Inom 
övriga Europa tillhör fortfarande Storbritannien 
efter utträdet ur EU tidigare år, vilket haft en mindre 
påverkan på totalen.  Exporten till Asien ökade med 
17 procent till 300 miljoner kronor och 3 procent i 
andel. De största exportländerna är Norge, Danmark, 
Tyskland och Finland. Exporten av kontorsmöbler 
ökade med 15 procent till 1,6 miljarder kronor under 
första halvåret 2022.  Uppgången från 2021 har 
fortsatt 2022 och ger en klarare bild om att exporten 
har börjat växla tillbaka upp igen efter nedgången 
som bevittnades under pandemins uppkomst. 
Diagram 13–16 visar produktion, export och import 
av möbler. 

Import av möbler
Sveriges import av möbler ökade med 21 procent 
till 14 miljarder kronor under första halvåret 2022 
jämfört med samma period 2021. Importen från EU 
ökade med 14 procent till 8,6 miljarder kronor och 
61 procent i andel av den totala importen. Importen 
från övriga Europa ökade med 15 procent till 
925 miljoner kr och 7 procent i andel av totalen. 
Importen från Asien ökade med 39 procent till 
4,5 miljarder kr och 32 procent i andel av totala 
importen. De största importländerna är Kina, Polen, 
Litauen, Danmark och Tyskland. Importen från Kina 
som är ett av de största importländerna ökade 
med 36 procent till 25 procent i andel under första 
halvåret 2022. Diagram 15 visar importen av möbler 
fördelat på länder.

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. Diagram 13–16 visar produktion, export och 
import av möbler.

Kontorsmöbler 
Kontorsmöbler är en av de största produktgrupperna 
i möbelstatistiken med en produktion som är drygt 
4,4 miljarder kronor och 17 procent i andel av den 
totala möbelproduktionen i Sverige. 

Exporten av kontorsmöbler ökade med 15 procent 
till 1,6 miljarder kronor under första halvåret 2022 
jämfört med 2021. Uppgången under 2022 visar 
att trenden på exporten för kontorsmöbler har 
börjat skifta tillbaka upp igen efter det omfattande 
hemarbetet under pandemin som hade en negativ 
påverkan på efterfrågan. De största exportländerna 
under första halvåret var Norge, Danmark, Tyskland 
och Finland. Exporten av kontorsmöbler till Norge 
ökade med 30 procent till 31 procent i andel av den 
totala exporten under första halvåret 2022 jämfört 
med 2021. Exporten till Danmark ökade med 
9 procent till 10 procent i andel. Exporten till 
Tyskland ökade med 18 procent till 12 procent 
i andel och exporten till Frankrike ökade med 
27 procent till 11 procent i andel. Exporten 
till Finland minskade däremot med 9 procent till 
6 procent i andel. Importen av kontorsmöbler ökade 
med 16 procent till 937 miljoner kronor under 
första halvåret 2022 jämfört med samma period 
2021. Importen från Kina ökade med 9 procent 
till 36 procent i andel av den totala importen av 
kontorsmöbler. De största importländerna var Kina, 
Polen, Norge och Litauen. Diagram 16 visar export 
och import av möbler fördelad på produktgrupper.

Köksinredningar av trä
Produktionen av köksinredningar av trä är ungefär 
4,4 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 7 procent till 398 miljoner kronor under 
första halvåret 2022 jämfört med samma period 
2021. De största exportländerna är Norge, Danmark 
och Finland. Exporten till Norge ökade med 7 procent 
till 80 procent i andel av den totala exporten av 
köksinredningar. Exporten till Danmark minskade 
med 2 procent till 11 procent i andel och exporten till 
Finland ökade med 20 procent till 6 procent i andel.

Importen av köksinredningar ökade med 22 
procent till 626 miljoner kronor under första 
halvåret 2022 jämfört med samma period 2021. 
Den största importen kommer från Danmark, Litauen 
och Tjeckien. Diagram 16 visar import och export 
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 5,9 procent till 3,3 miljarder 
kronor under första halvåret 2022 jämfört med 
samma period 2021. Antal stommar/skåpenheter 
minskade med 5,2 procent till 1,6 miljoner stommar. 
Ett kök omfattar ungefär 14 stommar/skåpsenheter. 
15 procent av företagen rapporterar inte stommar.

 Export och import 
av möbler
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Arbetsskador är ett samlingsbegrepp för 
arbetsolyckor 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 i siffror redovisas 
enbart antal arbetsolyckor i samtliga diagram. 
Anledningen är att arbetssjukdomar har en lång 
eftersläpning och att de inte går att redovisa 
månadsvis. Notera att siffrorna för januari - juni 
2022 är preliminära.

Möbeltillverkning 
Diagram 17 visar antal anmälda arbetsolyckor 
med sjukfrånvaro inom möbeltillverkning (SNI 31) 
första halvåret 2022 jämfört med första halvåret 
2021. De siffror som visas är antal rapporterade 
och registrerade arbetsskador med minst en dag 
sjukfrånvaro enligt Arbetsmiljöverket databas 
(ISA). Diagrammet visar att under första halvåret 
2021 inträffade totalt 73 arbetsolyckor jämfört 
med halvåret 2022 då det inträffade 72 olyckor. 
Branschen sysselsätter 11 922 anställda. 
Troligtvis är det en viss eftersläpning av anmälda 
arbetsolyckor. Under helåret 2021 var det relativa 
talet för möbeltillverkningen 13,5 arbetsolyckor 
per tusen anställda.

Trävarutillverkning
Diagram 18 visar antalet anmälda arbetsolyckor 
inom trävarutillverkning (SNI 16.2) med 
sjukfrånvaro första halvåret 2022 jämfört med 
första halvåret 2021. 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 2021 inträffade 
totalt 151 arbetsolyckor jämfört med halvåret 
2022 då det inträffade 160 arbetsolyckor. 

Branschen sysselsätter 18 645 anställda. 
Troligtvis är det en viss eftersläpning av 
anmälda arbetsolyckor. Under helåret 2021
var det relativa talet för trävarutillverkningen 
19,7 arbetsolyckor per tusen anställda.

Arbetsolyckor fördelat på ålder och kön 
Diagram 19 visar fördelningen i ålderskategorier 
under första halvåret 2022 för de båda 
branscherna. Inom trätillverkning är det 
åldersintervallet 25–34 år med 27% i andel av 
totalt antal arbetsolyckor som avviker och för 
möbeltillverkning är det åldersintervallet 55+ år 
med 31% i andel som sticker ut.  
Diagram 20 visar fördelningen mellan könen för 
de båda branscherna under första halvåret 2022 
och vad vi kan se är att det är 84% män och 
16% kvinnor som drabbas i trävarubranschen 
medan i möbelindustrin är det 76% män och 
24% kvinnor. Den större andelen män som 
drabbats av arbetsolyckor kan förklaras av 
att andelen män i branschen är högre. Under 
2020 var andelen män 78 procent och 
kvinnor 22 procent.
 
Källa Arbetsmiljöverket. 

Januari–juni 2022 är preliminära siffror.

ARBETSMILJÖ, SÄKERHET OCH HÄLSA
 Anmälda arbetsolyckor inom 
möbeltillverkning
Januari–juni 2022. 
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TMF:s statistik
Förutom TMF i siffror tar TMF kontinuerligt fram 
marknadsrapporter och statistik för ett stort antal 
delbrancher. Vissa delar av statistiken kan 
kontinuerligt följas på vår publika webbplats 
www.tmf.se och medan 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.


