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Förord
Detta arbete har genomförts av Louise Sörme, projektledare och Hanna Brolinson, båda på
enheten för miljöekonomi och naturresurser vid Statistiska centralbyrån (SCB) under våren 2010.
Arbetet har gjorts på uppdrag av ChEmiTecs, beställare var Chalmers AB; Sverker Molander,
Filippa Fuhrman och Johan Tivander. Arbetsresultatet får inte publiceras eller spridas i
förvanskad form. I samband med publicering skall SCB:s namn anges i enlighet med god sed.
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Sammanfattning
Konsortiet ChEmiTecs har fått i uppdrag av Naturvårdsverket att öka kunskapen om emissioner
av organiska ämnen från varor i syfte att stödja utvecklingen av svenska och europeiska
handlingsprogram för att minska riskerna med särskilt farliga ämnen. Som en del i detta arbete
har Chalmers givit Statistiska Centralbyrån (SCB) i uppdrag att göra en fallstudie på PVC-golv,
för att utreda om SCB:s statistik kan ge underlag för en uppskattning av nettoinflöde och
ackumulerad mängd i Sverige. Studien skulle även belysa möjligheter och metoder för att få data
över flöden av varor mellan olika aktörer i varukedjan och vilken statistik som finns tillgänglig på
SCB när det gäller varor och branscher. Studien skulle också ge förslag på projekt för ett fortsatt
samarbete mellan ChEmiTecs och SCB.
Metoden för arbetet var att utnyttja befintliga register och publicerad statistik på SCB som
datakälla och beskriva metodik att ta fram och kombinera register och databaser. SCB:s utredares
(Louise Sörme och Hanna Brolinson) tidigare erfarenheter inom området material- och
substansflödesanalys kombinerat med kunskaper om branscher och internationella
klassificeringar, har varit en förutsättning för arbetet.
För att beräkna nettoinflöde (import – export + inhemsk tillverkning) och ackumulerad mängd
av en vara måste man känna till produktens varukod enligt KN (kombinerade nomenklaturen).
Det finns två varukoder som är aktuella för att följa flödet av PVC-golv, 3918 10 10 och
3918 10 90. Dessa koder innehåller dock även vägg- och takbeklädnad av PVC och det går inte
att särredovisa PVC-golv från dem. SCB har statistik över import och export i ton och
kvadratmeter för dessa varukoder i statistikdatabasen för åren 1995-2009. När det gäller inhemsk
produktion rapporterat på dessa koder går det att få fram data för åren 1996-2003 i kvadratmeter.
Nettoinflödet av PVC-golv (inklusive tak- och väggbeklädnad av PVC) var cirka 17 miljoner
kvadratmeter år 2003. Den ackumulerade mängden (stock) uppskattas till cirka 300 miljoner
kvadratmeter i Sverige år 2006.
När det gäller lager, den mängd som företag inte säljer utan har kvar i lager, finns det inte
uppgifter om vikt, men däremot om värdet av lagret kvartalsvis fördelat på bransch.
Företag rapporterar uppgifter till SCB i olika undersökningsformulär vars innehåll vanligen styrs
av EU-förordningar, vilket är fallet för utrikeshandeln och industrins varuproduktion. I den
aktuella förordningen anges exempelvis vilken eller vilka enheter en uppgift ska anges i, såsom
ton eller kvadratmeter. Företagsregistret på SCB innehåller uppgifter om företag, här dominerar
administrativa uppgifter såsom exempelvis namn, adress, storleksklass efter antal anställda samt
juridisk form. Utifrån en given branschkod (SNI) kan man ur företagsregistret erhålla uppgifter
för olika företagsgrupper och företag. Alla uppgifter om enskilda företag förutom de som är
publicerade i företagsregistret är sekretessbelagda enligt sekretesslagens statistikparagraf.
Genom att använda INFI (Industrins förbrukning av inköpta varor) kan man få reda på värdet av
de insatsvaror (KN4) som en bransch förbrukar. Det går att följa vilka företag som har levererat
dessa insatsvaror med stöd av olika kopplingar mellan klassificeringar. En juridisk prövning måste
dock göras i varje enskilt fall om dessa uppgifter kan lämnas ut, så att SCB inte röjer känsliga
uppgifter. Dessa flöden kan endast uppskattas på en aggregerad nivå (KN4), detaljerade
varuflöden (t.ex. enskilda kemikalier) mellan branscher eller enskilda företag kan inte beskrivas
med denna metod. Att fördela inköpen av PVC-golv mellan olika användare, t.ex. hushåll och
företag går inte med den statistik som finns på SCB idag.
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Med samma metod som använts för att beräkna nettoinflöde av PVC-golv kan data för andra
varor tas fram utifrån SCB:s statistik. För att göra detta krävs att man identifierar en eller flera
varukoder som motsvarar den vara man vill studera och att den finns redovisat i önskad enhet i
SCB:s statistikdatabas. Uttag görs sedan från statistikdatabasen från utrikeshandeln och industrins
varuproduktion. När man erhållit data över inflödet kan man beräkna stock om förväntad
livslängd på varan är känd eller kan uppskattas. Kvantiteten ton finns i princip alltid i
handelsstatistiken och i många fall finns även kvadratmeter. När det gäller inhemsk produktion
finns data i ton eller annan enhet (t.ex. kvadratmeter). Det är EU-lagstiftningen som styr och
preciserar vilken enhet företagen ska redovisa för respektive varukod. Sverige har möjlighet att
efterfråga fler uppgifter, men detta vägs mot regeringens strävan att minska
”uppgiftslämnarbördan” för de rapporterande företagen. SCB har trots detta valt att fortsätta att
kräva in uppgifter om ton för i princip alla varukoder, trots att detta inte är ett formellt krav inom
EU.
Ett fortsatt samarbete mellan SCB och ChEmiTecs kan ge data över inflöde och ackumulerad
mängd av en mängd olika varor, i ton eller i andra enheter t.ex. kvadratmeter. Styrkan med att
använda data från SCB är att man kan bygga upp en kontinuitet i dataförsörjningen vilket gör att
man har tillgång till långa tidsserier och med hjälp av dessa kan utläsa trender. När man
identifierat de varor och varukoder man är intresserad av att följa kan inflödet och ackumulerad
mängd av dem uppdateras årligen. Ett beräkningsprogram kan utvecklas för att förenkla uttaget
av aktuell statistik ur databaserna inom SCB. Ett förändrat inflöde till samhället ger en indikation
på att det förväntade utflödet (emissionen) sannolikt ändras. SCB kan också uppskatta
nettoinflöde av farliga ämnen i varor samt emission från varor ifall det finns tillräckligt med data
över innehåll av ämnen i varor samt emissionsuppgifter i litteratur eller från experter. SCB kan
också göra substansflödesanalyser där man identifierar nettoinflöde, ackumulerad mängd samt
emission av ett visst ämne för en viss region, t.ex. Sverige.
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1 Bakgrund
Konsortiet ChEmiTecs har fått i uppdrag av Naturvårdsverket att öka förståelsen av emissioner
av organiska ämnen från varor i syfte att stödja utvecklingen av svenska och europeiska
handlingsprogram för att minska riskerna med särskilt farliga ämnen. Forskningsprogrammet
inleddes i december 2007. Mer information om ChEmiTecs finns på hemsidan
www.chemitecs.se.
Ett delprojekt i ChEmiTecs uppdrag rör kvantifieringen av emissionerna. I denna del provas
tänkbara vägar för att nå fram till en storleksordning av emissionerna; inklusive modellerande,
experimenterande, expertutlåtanden och innovativa uppskattningar av forskare.
Syftet med denna studie är att utreda om SCB:s statistik kan ge underlag för en uppskattning av
nettoinflöde och ackumulerad mängd i Sverige av PVC-golv samt redogöra för tillgången av
statistik för ytterligare varor som omfattas av ChEmiTecs uppdrag.

1.1 Syfte och mål
1.1.1

Fallstudie PVC-golv

Resultatet ska redovisa data över import, export och inhemsk produktion av PVC-golv i Sverige
för år 2006. Enheten på resultaten ska i första hand vara yta (kvadratmeter) och/eller massa (ton)
och i andra hand svenska kronor. De varukoder som har använts ska redovisas. Finns inte en
varukod som exakt avser PVC-golv används den varukod där PVC-golv ingår. Metod för
kopplingen mellan data i SEK och data i kvadratmeter och/eller ton skall redovisas.
En metod för att beräkna ackumulerad mängd PVC-golv i Sverige redovisas, baserat på inflödet
och livslängden. Dessutom ska studien beskriva en metod, baserat på data från SCB, för att
beräkna mängden PVC-golv i lager (d.v.s. mängd som har tillverkats eller importerats utan att den
har sålts).

1.1.2

Tillgång på ytterligare uppgifter som berör PVC-golv och andra varor

SCB redogör om nedanstående kan redovisas baserat på statistik från SCB. Målet är inte att
redovisa konkreta resultat utan metoden för att få fram resultat. Frågeställningarna nedan som de
formulerats i offertförfrågan.
1. Vilka sorters data (inte själva värdena) levereras av ett typiskt företag inom de branscher
som täcks av studien? En utförlig beskrivning av de datainsamlingsformulär som används
utgör grunden för denna fråga. I vilken utsträckning är det möjligt att fortfarande behålla
den information som behövs för att nå huvudmålen (d v s en beskrivning av substansoch materialflöden mellan branscher/företagsgrupper samt uppbyggnaden av
användningslager i samhället i stort och varulager hos företagen) och samtidigt möta
kraven på sekretess genom att koda/stryka bort viss information ur databasen?
2. Under vilka SNI (företagsgrupper) ligger tillverkning av PVC-golv? Vilka företag finns här?
Vilken information kan man få om dessa?
3. Under vilka SNI (företagsgrupper) ligger handel med PVC-golv? Vilka företag finns här?
Vilken information kan man få om dessa?
4. Under vilka SNI (företagsgrupper) ligger anläggning och installation av PVC-golv? Vilka
företag finns här? Vilken information kan man få om dessa?
1

5. Under vilka SNI (företagsgrupper) ligger de företag som levererar insatsvaror till de företag
som är tillverkare av PVC-golv? Vilka företag finns här? Vilken information kan man få
om dessa? Vilka möjligheter finns det att få fram information om vilka ämnen (substanser
definierade som CAS-nr) som flödar från dessa företag?
6. Vilka KN som går in i och ut ur de företag som är resultatet av punkt 1, 2, 3 och 4 så
uppdelat som möjligt.
Vilka mängder (ton) för dessa KN rör sig mellan företagen? Om det inte går att få data
för enskilda företag, vad kan man få för info om företagsgruppen?
7. Går det att få data för flera år för punkt 1, 2, 3, 4 och 5?
8. Kan man fördela inköpen av PVC-golv i Sverige på hushåll respektive företag? Här vill
ChEmiTecs ha olika typer av uppgifter om det är möjligt: vad som köps av hushåll
respektive företag, vilket golv som hamnar i hushåll respektive offentlig miljö eller företag
och gärna även om det är privatpersoner eller företag som lägger golv.
9. Kan man få fram data över inflöde och stock av andra varor än PVC golv baserat på SCB
statistik?
10. Vilka varor och flöden kan redovisas i kvadratmeter?
11. Vilka varor och flöden kan redovisas i massa (kg eller ton)?

1.1.3 Förslag på fortsatt samarbete SCB – ChEmiTecs
Målet är att SCB kommer med minst två förslag på projekt som handlar om hur SCB kan bidra
till att stödja ChEmiTecs i dess arbete med att kartlägga och kvantifiera emissioner från varor i
Sverige. Detta bidrag kan t ex vara metodutveckling för att få fram mer data över varuflöden,
flöden av varor mellan olika sektorer i samhället och upplagrade mängder i Sverige, samt ev.
sammansättning på insatsvaror/material baserat på data från SCB.

2 Metod
Materialflödesstatistiken syftar till att bidra med underlag för att följa mängder av olika ämnen,
material och varor genom samhället till miljön. Statistik över samhällets materialflöden syftar till
att kvantifiera de fysiska in- och utflödena i landets ekonomi. Mer om materialflöden finns på
SCB:s hemsida, www.scb.se/1304 .
För att ta fram statistik över inflödet använder SCB tillgängliga data från utrikeshandeln och
industrins varuproduktion. Nettoinflöde beräknas enligt följande: Import – Export + Industrins
Varuproduktion. SCB följer sekretesslagstiftning varför vissa uppgifter kan komma att skyddas.
Ackumulerad mängd (även kallad stock eller förråd) har uppskattats genom att multiplicera
livslängden med det årliga inflödet. Denna metod har använts inom den vetenskapliga litteraturen
inom substansflöden, se t.ex. Sörme, 2003 och Sörme med flera 2001.
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3 Resultat
3.1 Fallstudie PVC golv
3.1.1 Varukod för PVC golv
The Harmonized Commodity Description and Coding System (HS) är en systematisk förteckning
av varor i världshandeln. HS-numret är en sifferkod på sex siffror och är avsett för tulländamål,
internationell handelsstatistik och transport av gods. Ett KN-nummer, eller varukod som den
också kallas, består av HS-undernumret samt en sjunde och åttonde siffra.
Varukoden styr vilka tullar och eventuella andra skatter som ska betalas samt anger om det krävs
någon speciell licens eller särskilt tillstånd för att importera varan. Dessutom utgör varukoderna
underlag för import- och exportstatistiken samt statistik över industrins varuproduktion. Varorna
delas in i olika kapitel, tulltaxan innehåller 97 kapitel och över 14 000 varukoder. När ett företag
rapporterar in värden för aktuellt år används koderna i förordningen om varukoderna för året
innan.
PVC-golv omfattas av varukoden 3918 10 (innehållande de två undergrupperna 3918 10 10 och
3918 10 90), se Tabell 1. Inom denna kod ryms även vägg- och takbeklädnad av PVC
(vinylklorid, polyvinylklorid). Det finns ingen möjlighet att i tulltaxan särskilja golv från väggeller takbeklädnad. För Tullverkets varunomenklatur, se www.tullverket.se .
Tabell 1 Varukod enligt Kombinerade Nomenklaturen (KN) som omfattar PVC-golv

KN-nivå KN-kod
KN 4
3918

KN 6
KN 8

KN 8

Förklaring
Golvbeläggningsmaterial av plast,
även självhäftande, i rullar eller i form
av plattor; vägg- eller takbeklädnad av
plast enligt definition i anmärkning 91
till detta kapitel
Av polymerer av vinylklorid
3918 10
3918 10 10 Bestående av ett underlag som
impregnerats, överdragits eller
belagts med polyvinylklorid
3918 10 90 Andra

1

Anmärkning 9 rör endast vägg- eller takbeklädnad och är inte relevant för PVC-golv.

När en rapportering på en KN-kod ska studeras over flera år måste man kontrollera så att koden
inte ändrats over åren. Ändringar på KN 8 sker varje årsskifte och antalet ändringar varierar från
år till år. Läs mer om ändringar i KN på http://www.scb.se/Pages/Standard____277730.aspx.
Ändringar i KN-koderna finns publicerade på Eurostat’s Metadata Server, RAMON1 (Reference
and Management of Nomenclature) under Correspondence Tables. I fallet för 3918 10 kan man
se att koden inte ändrats under de aktuella åren.

1

http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/index.cfm?TargetUrl=DSP_PUB_WELC

3

3.1.2 Import och export av PVC golv
SCB för statistik om utrikeshandeln, d.v.s. import och export av varor. I statistiken används T
ullverkets varukoder, se Tabell 1 för aktuella koder för PVC-golv.
För varje vara finns uppgift om värde och kvantitet (ton eller annan kvantitet). För mer
information om data över utrikeshandeln, se beskrivning av statistiken för utrikeshandeln som
finns på SCB:s hemsida (www.scb.se). Data över export 2 och import3 finns att hämta i
Statistikdatabasen på SCB, se Figur 1 som visar en skärmbild på sökverktyget för statistik över
import på KN 8-nivå. I sökverktyget väljs vilken enhet man vill ha resultatet i (ton, tkr eller annan
kvantitet), de varukoder man vill använda, handelspartner och vilket år man vill ha data för.
Figur 1. Skärmbild över uttag ur Statistikdatabasen, SCB, utrikeshandel, import, KN 8.

När utrikeshandeln publicerar den preliminära statistiken skyddas viss data av sekretess enligt den
sekretesslagstiftning SCB följer. När data publiceras som definitiv skyddas endast data från de
2

http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/Visavar.asp?yp=tansss&xu=C9233001&huvudtabell=ExpTotalKNAr&
deltabell=4&deltabellnamn=Varuexport+till+samtliga+l%E4nder+efter+varugrupp+KN+8%2Dsifferniv%E5+och
+handelspartner+%28sekretessrensad%29%2E+Ej+bortfallsjusterat%2E+%C5r&omradekod=HA&omradetext=H
andel+med+varor+och+tj%E4nster&preskat=O&innehall=ExportAnnankv&starttid=1995&stopptid=2009&Prodi
d=HA0201&fromSok=&Fromwhere=S&lang=1&langdb=1
3

http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/Visavar.asp?yp=tansss&xu=C9233001&huvudtabell=ImpTotalKNAr
&deltabell=4&deltabellnamn=Varuimport+fr%E5n+samtliga+l%E4nder+efter+varugrupp+KN+8%2Dsifferniv%
E5+och+handelspartner+%28sekretessrensad%29%2E+Ej+bortfallsjusterat%2E+%C5r&omradekod=HA&omrade
text=Handel+med+varor+och+tj%E4nster&preskat=O&innehall=ImportAvsandAnnankv&starttid=1995&stoppti
d=2009&Prodid=HA0201&fromSok=&Fromwhere=S&lang=1&langdb=1
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företag som själva har anmält att data ska skyddas, detta kallas passiv sekretess. Kopia på tomma
blanketter som företagen rapporterar in på finns för import i Bilaga 1 och för export i Bilaga 2.
Företag som exporterar och importerar lägre än ett visst gränsvärde är inte skyldiga att lämna
uppgifter till SCB. Dessa uppgifter samt uppgifter som företag som inte har lämnat in i tid
(svarsbortfall) modellskattas av SCB till så kallade bortfallsjusterade värden. Även uppgiften vikt
bortfallsjusteras. För uppgifter som inte är bortfallsjusterade används endast insamlade värden.
Dessa uppgifter är för vissa varor och länder alltså underskattade.
Data över import och export för KN-koderna 3918 10 10 samt 3918 10 90 år 1995 till 2009
redovisas i tusentals kvadratmeter i Tabell 2 och i tusentals ton i Tabell 3, resultatet finns även
sammanställt i Bilaga 3. I tabellerna kan man utläsa att importen har varierat mellan ungefär
6 miljoner m2 eller 13 000 ton (år 2004) och 10 miljoner m2 eller 21 000 ton (år 1997). Senast
tillgängliga år är 2009 och då låg importen på 7 miljoner m2 eller 15 000 ton. Exporten har
varierat mellan 15 miljoner m2 eller 44 000 ton (år 2002) och 33 miljoner m2 eller 100 000 ton (år
2007). Senast tillgängliga år är 2009 och då låg exporten på 25 miljoner m2 eller 77 000 ton.
2

Tabell 2 Import och export i tusentals m från statistikdatabasen på SCB, utrikeshandeln, se www.scb.se på koderna
enligt KN 3918 10 10 och 3918 10 90

År
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Import (1000 m2 per KN-kod) Export (1000 m2 per KN-kod)
3918 10 10 3918 10 90 Total 3918 10 10 3918 10 90 Total
3 469
4 397 7 866
9 029
8 081 17 109
3 726
5 237 8 962
8 245
10 432 18 678
4 648
5 275 9 924
8 352
12 439 20 791
4 337
4 653 8 990
9 626
14 675 24 301
6 001
3 438 9 438
8 503
12 584 21 088
6 775
945 7 720
9 023
13 151 22 174
7 204
629 7 833
9 438
9 756 19 194
6 954
528 7 483
7 932
7 616 15 548
7 153
567 7 720
15 374
8 654 24 028
5 525
425 5 950
10 376
16 738 27 114
6 004
490 6 494
9 216
17 751 26 967
5 512
753 6 265
9 333
22 826 32 159
6 886
1 842 8 728
8 703
24 158 32 861
6 328
1 649 7 976
8 554
19 550 28 104
5 788
1 287 7 075
7 272
18 160 25 432
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Tabell 3 Import och export i tusentals ton från statistikdatabasen på SCB, utrikeshandeln, se www.scb.se på koderna
enligt KN 3918 10 10 och 3918 10 90

År
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Import (1000 ton per KN-kod) Export (1000 ton per KN-kod)
3918 10 10 3918 10 90 Total 3918 10 10 3918 10 90 Total
7,0
8,3 15,3
23,7
22,1 45,7
7,0
9,7 16,7
17,7
32,6 50,3
9,3
11,0 20,3
19,4
37,8 57,2
8,8
10,0 18,8
16,7
42,3 59,0
12,7
8,0 20,7
20,9
37,1 58,0
13,9
2,4 16,3
21,6
42,2 63,8
13,5
1,6 15,2
20,2
31,5 51,7
14,1
1,4 15,5
20,5
23,8 44,2
14,6
1,3 16,0
23,9
26,3 50,2
11,6
1,1 12,7
26,1
51,8 77,9
12,4
1,7 14,1
24,7
54,7 79,5
11,9
2,6 14,4
25,7
71,7 97,4
15,0
5,2 20,2
23,5
76,0 99,5
13,7
4,1 17,8
23,3
61,5 84,7
11,9
3,4 15,2
19,7
56,8 76,5

3.1.3 Inhemsk produktion av PVC golv
På SCB förs statistik över industrins varuproduktion (IVP), d.v.s. den inhemska tillverkningen av
varor. I statistiken används tullverkets varukoder. På SCB:s webbplats sorterar IVP under
”Näringsverksamhet” och därefter ”Näringslivets struktur” 4. Vid uttag kan man välja vilken
enhet resultatet ska visas med: ”Total produktion, kvantitet”, ”Leveranser, kvantitet” eller
”Leveranser, tkr”. Total produktion innebär den kvantitet ett företag har producerat inklusive
eventuellt lager. Leveranser är det värde eller kvantitet som sålts vidare. För att få data över
inflöde har vi använt leveranser. För en skärmbild från IVP, se Figur 2.

4

http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/Visavar.asp?yp=tansss&xu=C9233001&huvudtabell=IVPKNAr&delta
bell=3&deltabellnamn=Industrins+produktion+efter+varugrupp+enligt+KN+8+och+9%2Dsifferniv%E5++%28le
veranser%2C+tkr+och+kvantiteter%2E+Total+produktion%2Dkvantitet+finns+endast+f%F6r+ett+f%E5tal+varor
%29%2E+%C5r&omradekod=NV&omradetext=N%E4ringsverksamhet&preskat=O&innehall=Enhet&starttid=19
96&stopptid=2008&Prodid=NV0207&fromSok=&Fromwhere=S&lang=1&langdb=1
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Figur 2. Skärmbild över uttag ur Statistikdatabasen, SCB, Industrins Varuproduktion, Total produktion, kvantitet och
Leveranser, kvantitet.

I Tabell 4 redovisas den inhemska produktionen från industrins varuproduktion på varukoderna
3918 10 10 och 3918 10 90. Resultatet finns även i Bilaga 4. Det finns uppgift om värde och
kvantitet, i det här fallet kvadratmeter, för båda varukoderna för åren 1996 till 2003. För 2003 till
2008 finns inte uppgift om kvadratmeter för varukoden 3918 10 90. Detta beror på bristande
kvalitet, i det här fallet beror det på för stor andel modellskattat värde.
Uppgift om kvantitet i ton saknas för båda de aktuella koderna på grund av att det inte krävs att
det ska lämnas in av företagen i de EU-förordningar som styr statistikinsamlingen.
Man kan se att den inhemska produktionen ökat från 20 miljoner m2 till 33 miljoner m2 mellan
1996 och 2003.
2

Tabell 4 Inhemsk producerad mängd, i 1000 m från statistikdatabasen på SCB, Industrins Varuproduktion, se
www.scb.se

År
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Inhemsk produktion (1000 m2 per KN-kod)
3918 10 10 3918 10 90
Total
8 435
11 883
20 318
8 459
14 052
22 512
7 611
14 964
22 575
9 629
16 277
25 906
8 486
19 140
27 627
7 760
18 913
26 673
7 700
23 575
31 276
7 321
25 886
33 207
7 837
..
7 774
..
8 293
..
8 018
..
7 881
..
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När Industrin Varuproduktion publicerar den preliminära statistiken skyddas viss data av
sekretess enligt den sekretesslagstiftning SCB följer. När data publiceras som definitiv skyddas
endast data från de företag som själva har anmält att data ska skyddas, detta kallas passiv
sekretess. För mer information om data över Industrins Varuproduktion (IVP), se Beskrivning av
Statistiken för IVP som finns på SCB:s hemsida (www.scb.se).

3.1.4 Nettoinflöde av PVC-golv
Inflöde eller nettoinflöde brukar beräknas som import – export + inhemsk produktion enligt
materialflödesstatistik (SCB, 2009). Data för import och export baseras på data från
utrikeshandeln och data för inhemsk produktion kommer från industrins varuproduktion. Tabell
5 visar att nettoinflöde av koderna 3918 10 10 och 3918 10 90 har varierat mellan 7 och 23
miljoner kvadratmeter under åren 1996 – 2003. Resultatet finns även i Bilaga 5. Notera att
varukoderna inte är renodlade för PVC-golv utan även innehåller andra varor av PVC, såsom tak
och väggbeklädnad.
Tabell 5 Nettoinflöde beräknat från import, export och inhemsk produktion i tusentals kvadratmeter. Data från
utrikehandeln och industrins varuproduktion, Statistikdatabasen, SCB, www.scb.se .
Import (1000 m2 per KN-kod)
Export (1000 m2 per KN-kod)
Inhemsk produktion (1000 m2 per KN-kod) Nettoinflöde (1000 m2)
År 3918 10 10 3918 10 90 Total
3918 10 10 3918 10 90 Total
3918 10 10
3918 10 90
Total
Total
1995
3 469
4 397
7 866
9 029
8 081
17 109
..
..
..
..
1996
3 726
5 237
8 962
8 245
10 432
18 678
8 435
11 883
20 318
10 603
1997
4 648
5 275
9 924
8 352
12 439
20 791
8 459
14 052
22 512
11 644
1998
4 337
4 653
8 990
9 626
14 675
24 301
7 611
14 964
22 575
7 264
1999
6 001
3 438
9 438
8 503
12 584
21 088
9 629
16 277
25 906
14 257
2000
6 775
945
7 720
9 023
13 151
22 174
8 486
19 140
27 627
13 172
2001
7 204
629
7 833
9 438
9 756
19 194
7 760
18 913
26 673
15 312
2002
6 954
528
7 483
7 932
7 616
15 548
7 700
23 575
31 276
23 210
2003
7 153
567
7 720
15 374
8 654
24 028
7 321
25 886
33 207
16 899
2004
5 525
425
5 950
10 376
16 738
27 114
7 837
..
..
..
2005
6 004
490
6 494
9 216
17 751
26 967
7 774
..
..
..
2006
5 512
753
6 265
9 333
22 826
32 159
8 293
..
..
..
2007
6 886
1 842
8 728
8 703
24 158
32 861
8 018
..
..
..
2008
6 328
1 649
7 976
8 554
19 550
28 104
7 881
..
..
..
2009
5 788
1 287
7 075
7 272
18 160
25 432
..
..
..
..

Det är bra om man kan jämföra resultat från SCB med uppgifter från någon annan källa. Kontakt
togs därför med Lars Wisen, Golvbranschens Riksförbund, GBR. Försäljningen av plastgolv,
som är den näst största materialgruppen av golv, uppgick till 5,7 miljoner kvadratmeter enligt
dem (GBR, 2008). Enligt Lars har de dock inga uppgifter på hur stor andel av dessa golv
innehåller PVC. Man har inte heller någon kunskap om det finns PVC i laminatgolv (trä och
plast), man tror inte att det finns i svenskproducerade golv, men möjligen i importerat golv. Här
finns det därmed små möjligheter att jämföra data från SCB med andra data. Det finns inte heller
möjlighet att med stöd av branschen få kännedom hur stor andel av varukoderna som vi har
använt står för golv respektive tak- och väggbeklädnad. Dock sker ju säkerligen emissioner även
från tak och vägg. GBR-företagen inom Golvåterförsäljarnas Förening, GFF har en andel av 65
% av den totala svenska marknaden (räknat på värdet av både för försäljning och för inläggning).
Det innebär också en osäkerhet i branschens siffror, de täcker inte alla företag som finns i
branschen, därmed är troligen siffran 5,7 miljoner kvadratmeter en underskattning. Direktimport
av golv till stora byggmarknader t.ex. ingår inte i data från GBR. Data från SCB som visar på ett
nettoinflöde av 7 – 23 miljoner kvadratmeter under åren 1996-2003 är därmed rimliga i
förhållande till den jämförelse man ändå kan göra med GBR.

8

3.1.5 Ackumulerad mängd PVC golv
Metoden inom Substansflödesanalys (SFA) för att beräkna ackumulerad mängd av en vara, vilket
också kan kallas stock eller förråd, är att multiplicera inflödet av varan med uppskattad livslängd
(Sörme, 2003). Detta är en förenklad metod eftersom inflödet kan ha varierat under åren. Om
man har tillgång till historiska data, vilket man till viss del har i detta fall, bör man använda dem
och summera inflödet bakåt i tiden istället, för att få en mer rättvisande bild av stocken.
Livslängden på PVC golv uppskattas till cirka 20 år (Okmark, Tarkett, personlig kommentar) i
Miljöförvaltningen, 2002. Det skulle innebära att vi behöver data över inflödet mellan år 1986
och 2006 för att beräkna ackumulerad mängd i samhället år 2006. Data från SCB finns endast för
åren 1996-2003, det saknas därmed data för åren 1986-1995 och åren 2004-2006.
SCB har använt en metod för att uppskatta data för de år där data saknas. För år 2004-2006 har vi
använt data för den ekonomiska utvecklingen i branschen, för SNI 22230
”Byggplastvarutillverkning” 5 vilket finns under ”Näringsverksamhet”, ”Basfakta företag” och
”Produktionsvärde enligt Företagens ekonomi, mnkr efter näringsgren SNI 2002 och tid”. Där
visar det sig att branschen ökade mellan 2003 och 2004 med 8,9 %, mellan 2004 och 2005 med
0,5 % och mellan 2005 och 2006 med 4 %. Vi har därmed antagit att utvecklingen av PVC-golv
har följt denna utveckling, se Tabell 6. För åren 1986-1995 finns det inte tillgängliga data över
branschens ekonomiska utveckling som för åren 2004-2006. För dessa år har vi därför antagit att
nettoinflödet är ett medelvärde av åren 1996-2003, 14 045 000 kvadratmeter. Det totala
ackumulerade mängden år 2006 för de aktuella varukoderna uppskattas därmed till drygt 300
miljoner kvadratmeter. Det innebär drygt 30 kvadratmeter per person. En sammanställning finns
även i Bilaga 6.

5http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/visavar.asp?omradekod=NV&deltabell=05&huvudtabell=BasfaktaFE

ngs&xu=scb&yp=bergman&inl=&V=1&Tidfinns=1&databas=SDB_Naringsverksamhet&prodid=NV0109&inneh
all=AntalAnstallda&preskat=O&starttid=2003&stopptid=2007&lang=1&Fromwhere=S&FromSel=VA&langdb=1
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Tabell 6. Nettoinflöde av varukoderna 3918 10 10 samt 3918 10 90 som innehåller PVC-golv. Beräknat från import, export
och inhemsk produktion i tusentals kvadratmeter. Data från utrikehandeln och industrins varuproduktion,
Statistikdatabasen, SCB, www.scb.se . Stjärnmärkta data är uppskattade, se text.

År Nettoinflöde (1000 m2)
1986
14 045*
1987
14 045*
1988
14 045*
1989
14 045*
1990
14 045*
1991
14 045*
1992
14 045*
1993
14 045*
1994
14 045*
1995
14 045*
1996
10 603
1997
11 644
1998
7 264
1999
14 257
2000
13 172
2001
15 312
2002
23 210
2003
16 899
2004
18 403*
2005
18 495*
2006
19 235*
Totalt 1986-2006
308 944

3.1.6 Lager av PVC-golv
Vi undersöker vilka statistikprodukter som kan ge svar på hur stort lagret av PVC-golven är.
Möjliga datakällor är industrins varuproduktion och industrins lager, vilka redogörs för nedan.

3.1.6.1 Beräkning av lager
Med lager menas den mängd PVC golv som tillverkande företag har i lager vid årets slut. För
Sveriges produktion kan man genom statistik från industrins varuproduktion (IVP) få fram data
över lager av olika varukoder på detaljerad nivå (KN 8). Skillnaden mellan variablerna total
produktion och leveranser är lager. Se Figur 2 för en skärmbild på sökverktyget i
statistikdatabasen. Det är en EU-förordning som reglerar IVP och den styr om företagen ska
lämna uppgift både om total produktion och om leveranser. Där uppgifter om total produktion
och leveranser finns tillgängliga kan man beräkna lager i enlighet med det som ChEmiTecs
efterfrågar.
För varukoderna 3918 10 10 och 3918 10 90 finns inget redovisat på variabeln total produktion
för något år mellan 1996 och 2008, därför kan man inte få fram uppgifter om lager av PVC-golv
från IVP.
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3.1.6.2 Industrins Lager
På SCB finns en statistikprodukt, industrins lager6 som redovisar ekonomisk statistik, d.v.s. värdet
av lagret. Detta finns redovisat per bransch på 2 SNI, vilket är ett grovt branschmått, se en
skärmbild på sökverktyget i Figur 3.
Figur 3. Skärmbild över Näringsverksamhet, Volymförändringar i industrins lager efter lagertyp och näringsgren, SCB.

Givet ovanstående kan vi konstatera att denna statistikprodukt inte ger det som ChEmiTecs
efterfrågar.

3.2 Metodik för annan data om PVC-golv och andra varor
I studien har vi utrett ChEmiTecs förfrågningar om att finna andra användbara datakällor för att
studera varuflöden av PVC-golv och andra varor.
För substans- och materialflöden är utrikeshandel och industrins varuproduktion de mest
användbara statistikprodukterna som datakälla. För koppling till bransch kan företagsregistret
användas. Publicerad statistik är sekretessgranskad, vissa värden är inte tillgängliga p.g.a.
sekretess. Vill man göra ytterligare uttag eller bearbetningar, exempelvis kombinera olika
statistikprodukter, måste sekretessen granskas i varje enskilt fall så att inte känsliga uppgifter röjs.

3.2.1 Uppgifter som rapporteras till SCB
Företag rapporterar på olika formulär beroende på vilken statistikprodukt som frågar. Ett företag
som både tillverkar och importerar varor får två olika blanketter, en från industrins
varuproduktion och en från utrikeshandeln. Vad de innehåller styrs i hög grad av EUförordningar som styr vilka uppgifter som företagen ska lämna, medlemsländer kan göra
anpassningar och utökningar om man så vill. Företag får årligen en enkät från företagsregistret. I
företagsregistret finns också uppgifter som kommer från Skatteverket. Nedan följer mer
detaljerade data över de statistikprodukter på SCB som kan användas för att studera branscher
och flöden av varor samt vad de innehåller.

6

http://www.scb.se/Pages/Product____11356.aspx
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3.2.2 Företagsregistret
Enligt riksdagens beslut har SCB sedan 1963 i uppdrag att föra ett centralt företagsregister.
Information om företagsregistret finns på SCB:s webbsida7.
SCB:s företagsregister är ett register över företag och arbetsställen i Sverige. Registret innehåller
samtliga juridiska personer. Registret innehåller även fysiska personer som uppfyller minst ett av
följande kriterier (vissa restriktioner förekommer dock), samt dödsbon som uppfyller minst ett av
de två översta av följande kriterier:
•
•
•
•

momsregistrerad
arbetsgivarregistrerad
har inregistrerad firma
F-skatteregistrerad i momsbefriade branscher

I SCB:s Företagsregister betraktas ett företag som verksamt om det är registrerat för moms
och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch.
Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet
eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet.
Alla företag med mer än ett arbetsställe får en enkät inför kontrolluppgiftsredovisningen senast i
november varje år. En del företag med flera arbetsställen får dessutom ytterligare en enkät på
våren. Företag med ett arbetsställe kan också få en enkät för komplettering av uppgifter.
Variablerna som redovisas i företagsregistret är i korthet uppgifter om branschtillhörighet,
adressuppgifter, uppgifter om antal anställda (angiven i storleksklass p.g.a. sekretess) samt
uppgifter om omsättning och export (i storleksklass p.g.a. sekretess), se Tabell 7.

7

http://www.scb.se/Pages/List____19851.aspx
12
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Tabell 7. Variabler i Företagsregistret, SCB för arbetsställen.

Namn
Företagsnamn
FirmaBen
Besöksadress
Besöksort
Postadress
Postnummer
Postadressort
Telefon
Kom
KomText
Areg
Stkl
StklText
Bransch1
Bransch1Text
Bransch2
Bransch3
Startdatum
JuridForm
JuridFormText
AntArbst
AntFirm
HjasKod

Sekelsiffra
PeOrgNummer
CfarNummer

Beskrivning
Företagets namn, enskilda näringsidkarens namn
Enskilda näringsidkarens firmanamn, för övriga juridiska personer
arbetsställebenämning
Besöksadress
Besöksort
Postadress, inkl ev COadress
Postnummer
Postadressort
Riktnr+abonnentnummer i formen 019-999999
Kommunkoden avser arbetsställets fysiska belägenhet
Klartext kommunkod
Aregionskod (01-70), regional indelning som bygger på kommunkoden, se
klartext sist i denna postbeskrivning
Storleksklass efter antal anställda
Klartext storleksklass
Kod för huvudnäringsgren
Klartext till huvudnäringsgrenen
Kod för andra näringsgren, se klartext i vår broschyr
Kod för tredje näringsgren, se klartext i vår broschyr
Datum (ååååmmdd) när arbetsstället bildades/registrerades
Kod för juridisk form
Klartext till juridisk form
Antal arbetsställen företaget har i Sverige
Antal firmor enskild näringsidkare har inregistrerade
Hjälparbetsställekod
Kod=1, inget hjälparbetsställe
Kod=2,arbetsstället betjänar det egna företaget, bransch1 beskriver
verksamheten
19=Enskilda näringsidkare födda på 1900-talet
16=juridiska personer
Organisationsnummer/personnummer
Arbetsställets identitet

Förutom de variabler som finns med i Tabell 7 kan företagsregistret på SCB även ta fram följande
variabler: Omsättningsklass (för JE), E-post, Koncernmoder, Faxnummer, Könskvot,
Statuskoder (t.ex. arbgivreg., momsreg.), Ägarkontroll, Arbetsställetyp (kan särskilja
huvudkontor), Belägenhetspostnummer, Export/Importmarkering (J/N), Privat/Publik börslista
(gäller AB), Sektorkod.
Branschtillhörigheten anges med en femsiffrig kod enligt Standard för svensk
näringsgrensindelning (SNI) som bygger på EU:s standard, NACE. SNI är primärt en
aktivitetsindelning. Produktionsenheter, som företag och arbetsställen, klassificeras efter den
aktivitet som bedrivs. Ett företag eller arbetsställe kan ha flera aktiviteter (SNI-koder).
Rangordning görs efter omsättning eller arbetad tid. Variabeln finns på både företag och
arbetsställe.
Man har gått över från SNI 2002 till SNI 2007 då stora delar av strukturen ändrats i SNI
hierarkin. Det finns nycklar mellan koderna så att man kan översätta data mellan åren. Aktuella
koder är således SNI 20079.
8
9

http://www.scb.se/Pages/List____258740.aspx
http://www.scb.se/Pages/List____257409.aspx
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SCB publicerar aktuella data ur företagsregistret10, t.ex. antal arbetsställen per bransch (SNI).

3.2.2.1 Industrins varuproduktion (IVP)
Statistiken över industrins varuproduktion ska årligen belysa den svenska industriproduktionens
varufördelning. Både produktion av varor och industriella tjänster ingår i statistiken. För ingående
företag efterfrågas även intäkter för handel och övrig verksamhet.
Statistik över den svenska industrin har gamla anor. Löpande industristatistik - däri inkluderat
produktionsstatistik - har gjorts sedan 1820-talet. Den första förordningen om industristatistik
tillkom redan 1832. I mera samlad form började statistiken publiceras 1896. Den egentliga
grunden till nuvarande industristatistik lades emellertid 1913, som ett resultat från det förslag som
tidigare lagts av 1905 års statistikkommitté.
Fr.o.m. 1959 infördes en systematik för varuklassificeringen som grundades på den
internationella CCC-nomenklaturen (Customs Cooperation Council Nomenclature). T.o.m. 1987
redovisas även produktionsuppgifter enligt den av FN utarbetade internationella statistiska
varunomenklaturen SITC Rev. 2 (International Trade by Commodities Harmonized System).
CCC-nomenklaturen ersattes med HS-nomenklaturen (Harmonized Commodity and Coding
System) år 1988.
Det är inte alla företag som lämnar data till industrins varuproduktion (IVP). Den inkluderar
företag med 20 eller fler anställda, för vissa branscher går gränsen istället vid 10 anställda
och/eller 50 miljoner kronor i omsättning. För övriga företag är fullständigheten sämre eftersom
dessa inte enkätundersöks utan baseras på register uppgifter och modellskattningar. Dessa
gränser ovan gäller för IVP år 2008. De företag som inte undersöks modellskattas. För dessa
fördelar man varukoder, fördelningen bygger på uppgifter som har redovisats till SCB av de
blankettundersökta företagen samt information från andra undersökningar, t.ex. Företagens
ekonomi och Utrikeshandelsstatistiken. Mer information om Industrins Varuproduktion finns i
Beskrivning av statistiken11
Många företag lämnar sina uppgifter via en elektronisk blankett12. För att se denna blankett
behöver man logga in. De företag som använder den elektroniska blanketten får den ifylld med
namn, organisationsnummer, vilka varukoder de tidigare lämnat uppgifter på m.m. Gå till
http://www.ivp.scb.se/Filer/Blankett2009_Tom.pdf för att se en blankett som företagen fyller i.
I blanketten ser man att det inte finns mycket andra uppgifter än de som går att hämta i
Statistikdatabasen på SCB; d.v.s. uppgifter om Leveranser i kvantitet och värde samt i vissa fall
för Total produktion. I Statistikdatabasen finns dock uppgifterna redovisade per varukod och inte
per företag. Dock finns på sidan 2 i blanketten frågor om ”Övriga verksamheter” icke industriell
verksamhet. Det är uppgifter om att företagen kanske t.ex. hyr ut lokaler, att de importerar varor
som de bara säljer vidare och att de kanske har konsulter som arbetar åt andra företag, d.v.s.
verksamhet som inte är tillverkning. För stora företag med flera arbetsställen kan det vara aktuellt
att redovisa om de har sålt vidare något till just ett annat arbetsställe, detta anges under
”Internleveranser” på sidan 4 i blanketten.
Industrins varuproduktion genomförs årligen, data finns tillgängligt från 1996 i statistikdatabasen.

http://www.scb.se/Pages/List____259330.aspx
http://www.scb.se/Pages/ProductDocumentations____19165.aspx
12 http://www.ivp.scb.se/
10
11
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Alla uppgifter om enskilda personer och företag är sekretessbelagda enligt sekretesslagens
statistikparagraf. I sekretesslagen medges dock undantag i huvudregeln vilket bland annat innebär
att avidentifierad information (mikrodata) kan lämnas ut för forskningsändamål, för mer
information om vad som är möjligt, se MONA nedan.

3.2.2.2 Utrikeshandeln (UH)
Utrikeshandelsstatistiken är uppdelad i Extrastat (handel med icke EU-länder) och Intrastat
(handel med EU-länder). Uppgifter om Extrastat samlas in av Tullverket via tulldeklarationer och
levereras till SCB efter granskning för vidare bearbetning och publicering. Intrastatuppgifterna
däremot samlas in direkt från företagen till SCB 13. Drygt 15 000 företag är med i undersökningen
och rapporterar sin utförsel och införsel fördelad på varor och länder till SCB månadsvis. År
2008 utgjorde Extrastathandeln cirka 40 procent av det totala exportvärdet och cirka 30 procent
av det totala importvärdet.
Inte alla företag lämnar uppgifter om import och export. Urvalet när det gäller Intrastat är att
företag som har en handel som överstiger tröskelvärdet 4 500 000 kronor för utförsel till EU och
4 500 000 för införsel från EU per år. Dessa gränser gäller för år 2008. Detta kallas att Intrastat är
en cut-off undersökning. För att kompensera för bortfall på grund av detta och svarsbortfall
används modellantaganden. Mer information om Utrikeshandeln finns i Beskrivning av
Statistiken14.
Kopia på tomma blanketter som företagen rapporterar in på finns för import i Bilaga 1 och för
export i Bilaga 2.

3.2.2.3 MONA för forskare
MONA15 (Microdata online access) är en möjlighet för forskare att få ut avidentifierade
mikrodata. De mikrodata som är mest efterfrågade finns tillgängliga och för annan statistik kan
man göra en förfrågan till SCB om utlämnande av data. Avidentifierade data innebär att man inte
får veta vilket företag som har rapporterat in enskilda uppgifter, därmed ger inte MONA
uppgifter om enskilda företag. Varuflöden finns inte mer detaljerat i MONA än det som finns i
Statistikdatabasen.

3.2.3 Branschkod, företag och information avseende tillverkning av PVC-golv
I företagsregistret på SCB finns information om branschkod, eller SNI16 för alla företag i Sverige.
Det finns ingen kod som berör tillverkning av enbart PVC-golv. Däremot omfattas tillverkning
av PVC-golv av SNI 22230, byggplastvarutillverkning. (Denna kod motsvaras av koderna 25230
och 36630 i SNI 2002.)
SNI 22230 omfattar17:
tillverkning av byggvaror av plast: dörrar, fönster, karmar, fönsterluckor, rullgardiner, persienner,
jalusier och markiser samt golvlister av plast
tankar, cisterner
golvbeläggningsmaterial, vägg- eller takbeklädnad av plast, i rullar, i form av plattor o.d.
sanitetsgods av plast såsom badkar, duschar, tvättställ, klosettskålar, spolcisterner o.d.
tillverkning av motståndskraftiga golvbeläggningar såsom vinyl, linoleum o.d.

http://www.scb.se/Pages/DataCollectionProductInfo____97317.aspx
http://www.scb.se/Pages/ProductDocumentations____17842.aspx
15 http://www.scb.se/Pages/List____257147.aspx
16 http://www.scb.se/Pages/List____259041.aspx
17 http://www.sni2007.scb.se/
13
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tillverkning av monteringsfärdiga byggnader av plast

För att få reda på vilka företag (arbetsställen) som finns i aktuell bransch kan man kontakta
Företagsregistret18 och beställa ett uttag. Om man endast vill veta antalet företag (antal
arbetsställen) inom ett visst SNI finns den uppgiften publicerad på SCB:s hemsida. Den
information man kan få ut om företagen/arbetsställena inom ett visst SNI motsvaras av de
variabler som finns i företagsregistret, se Tabell 7.

3.2.4 Branschkod, företag och information avseende handel med PVC-golv
Handel registreras i företagsregistret i princip efter vad man säljer och till vem. Vem man säljer till
avgör om det är partihandel (till företag) eller detaljhandel (till enskilda personer)19.
Handel med PVC-golv omfattas av SNI 46731 ”Partihandel med virke och andra byggmaterial”
och 47521 ”Specialiserad butikshandel med virke och byggvaror” (SNI 2007). Som framgår av
vad SNI-koden kallas innehåller branschen betydligt mer än bara handel med PVC-golv.
Den information man kan få ut om företagen/arbetsställena inom ett visst SNI motsvaras av de
variabler som finns i företagsregistret, se Tabell 7.

3.2.5 Branschkod, företag och information avseende anläggning och installation
av PVC-golv
Golvläggning omfattas av SNI 43330 ”Golv och väggbeläggningsarbeten”. Liksom för
tillverkning och försäljning är det även annat än just läggning av PVC-golv som omfattas av
koden.
Den information man kan få ut om företagen/arbetsställena inom ett visst SNI motsvaras av de
variabler som finns i företagsregistret, se Tabell 7.

3.2.6 Branschkod, företag och information avseende företag som levererar
insatsvaror till de företag som tillverkar PVC-golv
Tillverkning av PVC-golv omfattas av SNI 22230, se ovan. På SCB finns statistikprodukten
industrins förbrukning av inköpta varor (INFI)20. Detta är en statistikprodukt som inte publiceras
utan används internt inom SCB som indata till nationalräkenskaperna vid beräkning av BNP.
Varorna som tillverkningsindustrin förbrukar redovisas på KN 4. På denna nivå kan de översättas
till Classification of Products by Activity (CPA) som är en klassifikation som knyter produkterna
till den bransch (branschindelning via NACE) som tillverkar dem. CPA kan i sin tur översättas till
olika SNI genom SPIN, Standarden för svensk produktindelning efter näringsgren, således kan
man få ut information om vilka företag som tillverkar insatsvarorna, se Figur 4.
Detaljeringsgraden begränsas dock av det faktum att i INFI får man ut insatsvarorna på KN 4.
Det finns översättningsnycklar mellan dessa klassificeringssystem på Eurostat (RAMON)21.

http://www.scb.se/Pages/List____19851.aspx
http://www.sni2007.scb.se/sniinfomer.asp#nothandel.
20 http://www.scb.se/Pages/DataCollectionProductInfo____277746.aspx?Parent=259781
21 http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/relations/index.cfm?TargetUrl=LST_REL
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Tillverkningsindustri
SNI 10-37

Insatsvaror
KN 4

KN

CPA

SPIN/SNI

Figur 4 Schematisk bild over hur man via INFI kan få kunskap om tillverkningsindustrins insatsvaror och hur man kan
översätta KN till bransch (SNI), där KN är kombinerade nomenklaturen, CPA classification of products by activity, SPIN
Standard för svensk produktindelning efter näringsgrensindelning (den nationella varianten av CPA) och SNI svensk
näringsgrensindelning

Det går inte att säga generellt om det går att lämna ut uppgifter om de tillverkande företagen
p.g.a. sekretess, en juridisk prövning måste göras i varje enskilt fall. För denna prövning behöver
man veta vad uppgifterna ska användas till och i vilket syfte data ska användas. Det som påverkar
utfallet av prövningen är storleken av SNI-gruppen som avses, antingen det rör sig om den
bransch som levererar insatsvaror eller den tillverkande branschen. Tillämpningen av
sekretesslagstiftningen är sådan att utifrån det levererade materialet ska inga slutsatser kunna dras
om vilka enskilda företag som levererar vilka insatsvaror eller vilka enskilda företag som handlar
med varandra och hur mycket som levereras. De uppgifter man kan få om företagen i de fall data
kan utlämnas är de uppgifter som finns i Företagsregistret, Tabell 7.
Tidsserier finns tillgängliga, men cirka en tredjedel av företagen undersöks varje år i INFI, så för
en viss bransch finns uppdaterade data om insatsvaror vart tredje år.

3.2.7 Enskilda varor och kvantiteter mellan företag eller branscher
I INFI kan man få information om vilka varor och i vilken mängd (i ton) den tillverkande
branschen förbrukar. Med tillverkande bransch menar vi SNI 10-37 (SNI2002). Detta innebär att
man inte kan studera flöden mellan t.ex. handel och installation.
Som insatsvaror finns information om kemikalier i INFI på KN 4. Oorganiska ämnen finns i
kapitel 28 i varunomenklaturen, organiska ämnen i kapitel 29. Kemikalierna redovisas således i
grupper vilket gör att det inte går att följa enskilda kemikaliers flöden mellan företag. Varje
kemikalie har ett CAS-nummer (Chemicals Abstract Number). En varukod innehåller oftast flera
CAS-nummer men ibland är förhållandet ett till ett. Detta beskrivs t.ex. i en rapport från SCB om
metodutveckling om kemikalier i statistiken (SCB, 2009).
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Att använda data från INFI för att få kunskap om flöden av enskilda ämnen mellan företag eller
företagsgrupper fungerar inte, framförallt på grund av att INFI inte redovisar enskilda varukoder
utan sammanslagna varukoder (KN 4) och även för att det i många fall ingår flertalet CASnummer i enskilda varukoder.

3.2.8 Fördelning av PVC-golv mellan hushåll och företag
I studien har vi kartlagt möjliga vägar att studera fördelningen av PVC-golv mellan hushåll och
företag. Som vi ser det kan det finnas möjligheter att använda nationalräkenskapernas SupplyUse-tabeller eller undersökningen hushållens utgifter, HUT. Nedan redogörs kort för de olika
undersökningarna. Ingen av dem verkar dock ge tillräcklig detaljkunskap om PVC-golv varför
slutsatsen blir att vi inte ser någon möjlighet att fördela PVC-golv mellan hushåll och företag.

3.2.8.1 Supply-Use-tabeller
Nationalräkenskaperna använder så kallade Supply – Use tabeller22 se Figur 5 som visar en Usetabell för år 2000. Här visas värdet i miljoner SEK av de varor som används av olika branscher.
Som man kan se i Figur 5 är det dock grova mått, hushållens slutliga konsumtion ”Final
consumption expenditure by households”(markerat i figuren) av varor visas på CPA 2 nivå. PVCgolven hamnar i CPA C25 och C36 (SNI 2002), markerat i figuren.

Figur 5 Use tabell, från Nationalräkenskaperna, SCB (ett utsnitt). www.scb.se

3.2.8.2 Hushållens utgifter
SCB genomför sedan år 1958, på uppdrag av riksdagen en undersökning om hushållens utgifter
(HUT). Huvudsyftet med undersökningen är att belysa hushållens utgifter och hur de
fördelas mellan olika slags varor och tjänster. Resultaten används bland annat som underlag i
beräkningarna av nationalräkenskaperna (NR), konsumentprisindex (KPI) och till
Konsumentverkets beräkningar av skäliga levnadskostnader. Här finns dock bara statistik i
kronor, inte i ton. Dessutom är rubrikerna grova; t.ex. ”inköp av varor och tjänster för
underhåll”, långt ifrån detaljnivå om PVC-golv.
22

http://www.scb.se/Pages/ProductTables____11040.aspx

18

3.2.9 Data över inflöde och stock av andra varor än PVC golv baserat på SCB
statistik
SCB kan teoretiskt ta fram data över inflöde av cirka 14 000 varor eftersom det finns så många
varukoder inom KN (Kombinerade nomenklaturen). Inflöde beräknas då: import – export +
inhemsk produktion. Genom att söka på Taric23 som är ett söksystem för varukoder kan man
finna de koder man är intresserad av. Det går att få värdefull hjälp från Tullverket24 t.ex. på
jourtelefonen 0771-520 520.
Alla varukoder har uppgift om värde; d.v.s. värdet av importen, exporten eller den inhemska
produktionen. För import och exportdata finns dessutom kvantiteten ton för de flesta varukoder
förutom drycker. För somliga varukoder finns ytterligare information om kvantitet, i
kvadratmeter, styck, par, kubikmeter m.m. När det gäller data för den inhemska tillverkningen
finns det inte lika mycket redovisat på ton som i utrikeshandeln, däremot finns en hel del
redovisat i andra kvantiteter precis som i utrikeshandeln.
SCB har beräknat nettoinflöde för cirka 1000 varugrupper för år 2005 som finns redovisat på
www.scb.se/MI1304 under Tabeller och Diagram. De visas på en aggregerad nivå, KN 4, vilket
innebär att det kan vara ett flertal varukoder som ingår i varje post. En skärmdump från
nettoinflödet av 1000 varugrupper visas i Figur 6.

Figur 6 Skärmbild över resultat från ”Nettoinflöde av 1000 varugrupper” under Materialflödesstatistik, SCB, som finns på
www.scb.se.

Data redovisas från KN2501 och framåt. KN summeras hierarkiskt från 8-siffrig nivå till 6-, 4och 2-siffernivå. Förändringar i KN sker varje årsskifte. Därför finns inte värden för alla KN 4
för år 2005, de som inte finns för 2005 är borttagna från tabellerna. Redovisade data är summor
av olika KN 8-koder. I vissa fall redovisas ”…” utan att det är sekretess. Detta beror på att det
saknas kvantitet i ton från vissa eller alla ingående KN 8 från industrins varuproduktion, vilket
gör att nettoinflöde inte kan beräknas. Det saknade värdet kan antingen bero på att kvantitet inte
ska redovisas för varukoden eller på att kvantitet finns i annan enhet än ton, t.ex. stycken, par
eller kubikmeter. Om kvantiteten är noll i industrins varuproduktion redovisas nettoinflöde i ton
även om redovisningen av industrins varuproduktion skulle ha skett i en annan kvantitet än ton.
23
24

http://taric.tullverket.se/taric/bin/tagAvdelningar.cgi
http://www.tullverket.se/entry/kontaktaoss/
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Eftersom data från industrins varuproduktion är noll gåt det bra att beräkna nettoinflödet från
import och export som finns i ton.
Ett negativt värde kan ha flera förklaringar. En naturlig förklaring till ett negativt värde kan vara
att det faktiskt sker ett utflöde av varan, t.ex. i fallet med varukoden KN 6309, Begagnade kläder
och andra artiklar, där tillverkningen är noll, importen liten men exporten stor. Ett negativt värde
kan även förklaras av felklassificering, bortfall i statistiken och lagerhållning.
När det saknas en viktsangivelse för varan (enskild varukod) i data från industrins varuproduktion
(IVP) kan man skatta kvantiteten i ton. Om det finns ett värde i kronor i IVP för samma vara
(enskild varukod) kan följande skattning av vikten göras:
ViktIVP≈Viktexp× VärdeIVP/Värdeexp, där
ViktIVP är vikten angiven med enhet enligt variabeln kvantenhtext i IVP-data
Viktexp är vikten angiven i kg i utrikeshandeln (export)
Värdeexp är värdet angiven i kr i utrikeshandeln (export)
VärdeIVP är värdet angiven i tkr i IVP-data
Anledningen till att man väljer att skatta med kvoten mellan vikt och värde för exporten och inte
importen är för att kostnaden för transporten inte är medräknad i exportsiffrorna. I
importsiffrorna är däremot kostnaden för transporten inkluderad.
Genom att använda denna skattningsmetod för vikt kan man få fram data över industrins
varuproduktion för alla varukoder förutom drycker som inte redovisas i ton i exporten.
Slutsatsen är därmed att man på basis av data från SCB kan uppskatta inflödet av i princip alla
varor i kvantiteten ton om det för en specifik varukod finns redovisat i handelsstatistiken med
värde och kvantitet (ton) och ett värde i kronor från industrins varuproduktion. I de fall där det
är sekretess på data i statistikdatabasen på någon av dessa poster går nettoinflödet inte att
beräkna.
Om man känner till livslängden genom referenser i litteratur, expertuppskattningar eller liknande
kan stocken uppskattas genom att multiplicera inflödet, som antas konstant under åren, med
förväntad livslängd på varan. Det finns en del forskningslitteratur där stocken har beräknats, se
t.ex. Sörme med flera, 2001, där man har använt denna metod. Data från industrins
varuproduktion finns från 1996 i Statistikdatabasen, för utrikeshandeln finns data från 1995. När
livslängden är kortare än 14 år (1996-2010) kan man således använda aktuella årsdata för inflödet
och summera över åren, vilket ger en mer rättvisande bild av stocken, än att anta att inflödet är
konstant.
När längre tidsserier ska studeras måste man kontrollera att varukoden är samma mellan olika år,
detta kan kontrolleras på Eurostats Metadata Server, RAMON25 (Reference and Management of
Nomenclature) under Correspondence Tables.

3.2.10 Varor och flöden som redovisas i kvadratmeter
Frågan om vilka varor och flöden som kan redovisas i kvadratmeter styrs av de datakällor som
används vid beräkningen; utrikeshandeln och industrins varuproduktion. Dessa statistikprodukter
styrs i sin tur av EU-lagstiftning. En detaljerad redogörelse om regleringen för de båda
produkterna följer nedan.
25

http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/index.cfm?TargetUrl=DSP_PUB_WELC
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3.2.10.1 Reglering av utrikeshandeln
Utrikeshandeln (import och export) styrs av olika förordningar; Intrastat (inom EU) och
Extrastat (utanför EU). Intrastat styrs av European Parliament and Council Regulation No
638/2004. Det finns även en annan reglering som är kopplad till denna (Commission Regulation
No 1982/2004). Under Artikel 9 ”Quantity of the goods” finns det detaljerade skrivningar om
vilken enhet som ska användas:
The net mass shall be given in kilograms. However, the specification of net mass for the
subheadings of the Combined Nomenclature hereinafter referred to as ´CN´ as established by
Council Regulation (EEC) No 2658/87 set out in Annex II to this regulation shall not be
requested from the parties responsible for the information
Texten ovan innebär att det finns ett antal varukoder där man efterfrågar en annan kvantitet än
ton. Trots detta har Sverige fortsatt att kräva in uppgifter om ton från alla företag, vilket betyder
att det finns ton för alla varukoder i import och export statistiken förutom för några drycker, där
enheten är liter. Det har senare visat sig att Eurostat önskar ton i alla fall vilket har fått till följd
att medlemsländerna modellskattar detta. På grund av att Sverige får in uppgifter i ton från
företagen har Svenska värden på viktangivelser i utrikeshandeln troligen bättre kvalitet än länder
där man modellskattar data.
I Annex II till regleringen nämnd ovan finns en lista på de varor där det krävs annan kvantitet än
ton och vilken enhet som ska lämnas, denna lista finns även publicerad på SCB26. Vissa varukoder
ska redovisas i kvadratmeter, såsom golvbeläggningsmaterial av PVC, som studerats närmare i
detta projekt. Andra exempel på varor som redovisas i kvadratmeter är:
• Fotografisk film och plåtar (KN37)
• Golv av gummi (KN 4008)
• Läder och hudar (KN 41)
• Träfiberskivor (KN 4411)
• Vävnader, tyger och gardiner (KN50-63)
• Takpapp (KN 6807)
• Gipsplattor (KN 6809)
• Gatstenar (KN 69)
• Olika typer av glas (KN70).
De allra flesta varukoderna som redovisas i kvadratmeter finns under textilier i tulltaxan.

3.2.10.2 Reglering av industrins varuproduktion
Statistiken över industrins varuproduktion görs fr.o.m. årgång 1996 i en egen undersökning, på
grund av EU-krav. Statistiken ingår i en EU-samordnad undersökning, PRODCOM
(Produktionsstatistik inom Gemenskapen) 27. Till den finns en lista kopplad som styr vilka enheter
som data ska redovisas i, även den listan är formellt en förordning28. En varuklassificering i
enlighet med den Kombinerade Nomenklaturen (KN), som också används av
utrikeshandelsstatistiken utnyttjas för rapportering av produktionsuppgifterna. I rapporteringen
till EU översätts KN till Prodcom-koder 29 (Se ”Mer om Statistiken”, ”Beskrivning av
Statistiken”).
http://www.intrastat.scb.se/kn.asp
Rådets förordning (EEG) nr 3924/91 av den 19 december 1991 om en statistisk undersökning av
industriproduktionen i gemenskapen.
28 Kommissionens förordning (EG) nr 294/2007 av den 20 februari 2007 om att för 2006 upprätta Prodcomförteckningen över industriprodukter i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 3924/91.
29 http://www.scb.se/Pages/Product____11280.aspx
26
27
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I industrins varuproduktion har man tagit bort så kallade dubbla kvantiteter från årgång 2008,
med dubbla menas att det tidigare fanns t.ex. både ton och kvadratmeter. Från år 2008 finns det
en kvantitet, t.ex. ton eller kvadratmeter. Före år 2008 fanns ett par hundra varukoder med
dubbla kvantiteter, att det har minskat beror på att SCB har krav på att minska
”uppgiftslämnarbördan” för företagen och då togs beslut på SCB att inte samla in dubbla
kvantiteter eftersom det inte krävs i EU lagstiftningen. År 2006 fanns det knappt 500 varukoder
där det finns kvadratmeter redovisat för levererad kvantitet. Det finns inom många områden t.ex.
ved (KN 44), tyger och textilier (t.ex. kapitel 52, 53, 54, 55), mattor (kapitel 57), gardiner (KN
6303).
Industrins varuproduktion styrs av tre förordningar:
• Rådets förordning (EEG) nr 3924/91 av den 19 december 1991 om en statistisk
undersökning av industriproduktionen i gemenskapen.
• Kommissionens förordning (EG) nr 912/2004 av den 29 april 2004 om genomförande av
rådets förordning (EEG) nr 3924/91 om en statistisk undersökning av
industriproduktionen i gemenskapen
• Kommissionens förordning (EU) nr 163/2010 av den 9 februari 2010 om att för 2009
upprätta Prodcom-förteckningen över industriprodukter i enlighet med rådets förordning
(EEG) nr 3924/91.
Det är i Prodcom-förteckningen som det anges vilken kvantitetsenhet som gäller för varje
Prodcomkod. För en del Prodcomkoder krävs inte inhämtande av kvantitetsuppgifter. Sverige
använder den Kombinerade nomenklaturen (KN) för insamling och nationell
statistikrapportering. När uppgifter lämnas till EU översätts KN-koderna till Prodcomkoder.

3.2.11 Varor och flöden som redovisas i massa (kg eller ton)?
Formellt är det EU förordningar som styr hur data ska samlas in, detta gäller både utrikeshandeln
och industrins varuproduktion. När det gäller utrikeshandeln finns nästan allt redovisat i ton i
Statistikdatabasen på www.scb.se . Det finns en lista innehållande varukoder där vikt inte behöver
lämnas utan endast annan kvantitet30. En genomgång av listan visar att det t.ex. inte krävs
kvantitet i ton för drycker (liter), kycklingar (antal), energi (kilowattimmar), kläder (antal), skor
(par), mattor (kvadratmeter), glödlampor (antal), elektriska transformatorer (antal), linser (antal),
båtar (antal), instrument (antal). Men som tidigare nämnts kräver SCB in uppgifter om kvantitet i
ton även om det inte krävs enligt Intrastat, förutom när det gäller drycker.
När det gäller Extrastat får SCB uppgifter från Tullverket. Tullverket har mer uppgifter, t.ex.
ursprungsland, tullavgift och transportsätt. De data som SCB får är i enlighet med Intrastat, d.v.s.
de redovisas i samma kvantiteter som data för Intrastat.
När det gäller industrins varuproduktion finns det kvantiteten ton förutom i de fall där det finns
krav på redovisning i annan kvantitet (t.ex. kvadratmeter, styck, par). Från år 2008 samlar inte
Industrins varuproduktion in data över dubbla kvantiteter (t.ex. både ton och kvadratmeter) från
företagen vilket man gjorde tidigare. Det är därmed så att för t.ex. mattor (kapitel 57) där det
krävs kvadratmeter finns inte information om ton i statistiken. Detta styrs i EU förordningar, där
finns också listor på var det krävs annan kvantitet.

30

http://www.intrastat.scb.se/kn.asp
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3.3 Förslag på fortsatt samarbete SCB – ChEmiTecs
Det finns goda möjligheter till fortsatt samarbete inom området varuflöden. Styrkan med att
använda data från SCB är att data är tillgängliga, att det finns långa tidsserier och att data
uppdateras kontinuerligt. När det gäller varuflöden finns årliga data. Data från SCB ger en
helhetsbild, om man vänder sig till t.ex. branschorganisationer avser deras statistik deras
medlemmar, täckningsgraden varierar.
Det generella tillvägagångssättet i ett fortsatt samarbete skulle kunna vara att SCB gör ett urval
och tar fram de varukoder som representerar det varuflöde som ChEmiTecs är intresserad av.
Man kan få fram årliga data från 1996 på nettoinflöde (import – export + inhemsk tillverkning)
av en viss specifik varukod eller grupper av varukoder. Import- och exportdata kommer från
Utrikeshandeln och Inhemsk tillverkning från Industrins Varuproduktion. Data kan presenteras i
ton eller annan kvantitet (t.ex. kvadratmeter, stycken eller par). Den ackumulerade mängden i
samhället (stock) kan därefter beräknas om man har uppgift om förväntad livslängd.
När det gäller ChEmiTecs ambitioner enligt konceptmodellen att förstå var (i vilken miljö) en
vara används ”Use environment” kan det enligt denna utredning inte stöttas med data från SCB.
Det finns inte statistik som visar var varorna har hamnat, t.ex. i offentlig miljö eller i hushåll. Det
finns till viss del uppskattning om mängd varor i lager vid årets slut, men då bara redovisat som
värde i kronor.
Statistik över varuflöden i ton eller annan enhet skulle passa in i ChEmiTecs konceptmodell
under ”Product”. Data över innehåll i varor finns inte på SCB men finns t.ex. till en del i
Varuguiden på Kemikalieinspektionen. Tillsammans kan dessa källor ge god information över
möjligt inflöde av ämnen i många varor. Data över emissioner från olika varor finns i rapporter
och forskningslitteratur vilket Louise Sörme har god kännedom om.
Det vanliga tillvägagångssättet när man arbetar med substansflödesanalys är att man väljer ut ett
ämne eller ett antal ämnen inom ett visst område (t.ex. Sverige) och därefter gör man en analys
över i vilka varor de finns och i vilka kvantiteter (t.ex. ton eller kvadratmeter), man kan också gå
vidare för att se från vilka varor det sker störst emission. Resultaten från en substansflödesanalys
ger en grund för att prioritera fortsatt arbete genom att ge svar på: I vilka varor är nettoinflödet
störst? I vilka varor i samhället finns det störst mängder av ett visst ämne? Från vilka varor sker
det störst emission av det utvalda ämnet?
SCB ger fyra förslag på fortsatt samarbete:
1. Varuflöden (årligt nettoinflöde samt ackumulerad mängd) över varor i ChEmiTecs
fallstudier, i ton eller annan kvantitet
2. Varuflöden ”alla” varor (årligt nettoinflöde samt ackumulerad mängd), i ton eller annan
kvantitet
3. Innehåll och emission av farliga ämnen från utvalda eller ”alla” varuflöden
4. Substansflöden, något eller några ämnen, uppskatta inflödet, ackumulerad mängd och
emission från olika varor
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3.3.1 Varuflöden över fallstudier
När det gäller fallstudierna kan SCB bidra med data över årligt inflöde enligt Tabell 8, i de flesta
fall finns data från SCB, i vissa fall behöver man troligen komplettera med uppskattningar från
branschen. Som tidigare har nämnts kan SCB därefter beräkna ackumulerad mängd eller stock,
om det finns någon referens på uppskattad livslängd. Finns det inte någon uppskattad livsländ i
litteraturen kan SCB medverka till att ta fram detta med stöd av t.ex. experter eller
branschorganisationer. När man identifierat de varor och varukoder man är intresserad av att
följa kan inflödet och ackumulerad mängd av dem uppdateras årligen. Ett beräkningsprogram
kan utvecklas för att förenkla uttaget av aktuell statistik ur databaserna inom SCB.
Tabell 8. SCB:s möjligheter att bidra med data över inflöde i de fallstudier som ingår i ChEmiTecs.

Fallstudie
PVC golv
LCD skärmar

Bildäck

Bilklädsel

Betong

Plastbelagd textil

Skor

Datakälla från SCB eller annan källa som kan
användas för att få fram data över inflöde i ton eller
annan enhet
Se denna rapport
Det finns statistik över import, export och inhemsk
tillverkning av vissa LCD skärmar, men i fallet TV
apparater som hushåll använder finns inte data
särredovisat för plasma respektive LCD skärm. Här kan
man dock göra antaganden om fördelning med stöd av
branschen. Storlek på skärmen ger också vägledning
om det är LCD eller inte, på SCB finns data över olika
storlekar. Några varukoder finns i styck och ton, data
från industrins varuproduktion i en enhet från år 2006.
Det finns statistik över import, export och inhemsk
tillverkning av däck på SCB. Data finns i styck och ton,
för data från industrins varuproduktion i en enhet från
år 2006. Det finns varukoder för olika typer av däck;
personbilar, bussar, lastbilar osv.
Det finns bra statistik över antal fordon i trafik, både
över modell och över tillverkningsår. Dessa kan man nå
via www.scb.se . Dessa kan användas för att uppskatta
yta av bilklädslar.
Det finns statistik över import, export och inhemsk
tillverkning av varor av cement och betong, t.ex.
takpannor, golvplattor, trädgårdsplattor på SCB (i ton
och några varor i kvadratmeter). För data från
industrins varuproduktion i en enhet från år 2006.
Det finns också statistik över själva cementen innan
den blir till olika varor, även det på SCB (i ton).
Det finns statistik över import, export och inhemsk
produktion av olika överdragna eller belagda textilier (i
ton och kvadratmeter). För data från industrins
varuproduktion i en enhet från år 2006.
Det finns olika varukoder beroende på om de är
belagda med PVC, polyuretan eller andra slag.
Det finns ett flertal varukoder för skor i SCB:s data.
Här finns data redovisat i ton och par. För data från
industrins varuproduktion i en enhet från år 2006.
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3.3.2 Varuflöden över ”alla” varor
Eftersom det finns önskemål från Naturvårdsverket att ChEmiTecs ska svara på frågan om
organiska miljögifter i varor är ett problem skulle SCB kunna medverka i att uppskatta inflödet
och ackumulerad mängd av ”alla” varor.
SCB skulle kunna välja ut varukoder för att representera det totala inflödet. Man kan förslagsvis
dela upp varuflödet i enlighet med den struktur som finns i tulltaxan; från mindra komplexa till
komplexa produkter, från mineraliska produkter (kapitel 25-27) till möbler, leksaker, spel och
sportartiklar (kapitel 94 - 97) . Det är viktigt att undvika dubbelräkning, t.ex. finns det koder för
”gummi” och ”varor av gummi”, här bör man därmed bara ta med slutprodukterna, d.v.s. varor
av gummi för att undvika dubbelräkning.
Data över nettoinflöde finns i SCB:s statistikdatabas, i ton eller annan kvantitet. Uppgifter
kommer från Utrikeshandeln och Industrins Varuproduktion. För att uppskatta ackumulerad
mängd krävs dock att det finns referenser i litteraturen eller hos experter på uppskattad livslängd.
Finns det inte i litteraturen kan SCB medverka till att ta fram uppskattad livslängd med stöd av
t.ex. experter, branschorganisationer så att ackumulerad mängd kan uppskattas.
När man identifierat de varor och varukoder man är intresserad av att följa kan inflödet och
ackumulerad mängd av dem uppdateras årligen. Ett beräkningsprogram kan utvecklas för att
förenkla uttaget av aktuell statistik ur databaserna inom SCB. Ett förändrat inflöde till samhället
ger en indikation på att det förväntade utflödet (emissionen) sannolikt ändras.

3.3.3 Innehåll och emission av farliga ämnen i varor
Detta projekt skulle förutom att uppskatta varuflöden även inrymma uppskattningar om innehåll
och emission av farliga ämnen från varor. Data över varuflöden skulle här kunna vara allt från de
varor ChEmiTecs har valt som fallstudier till ”alla” varor.
När det gäller information om innehåll av olika ämnen i varor kan SCB använda databasen
Varuguiden som har utvecklats av Kemikalieinspektionen och finns på www.kemi.se . Den
innehåller information om vilka ämnen som kan finnas i plast, gummi och textil. Där finns också
kopplingar till varustatistiken på SCB. Louise Sörme har erfarenhet av arbete med Varuguiden.
För andra varor än plast, gummi och textil behöver SCB ha referenser på innehåll av farliga
ämnen i specifika varor för att kunna uppskatta inflödet och ackumulerad mängd farliga ämnen i
varor.
När det gäller emissioner behöver SCB också ha data över emission från specifika varor för att
kunna göra en uppskattning av total emission årligen i ton. Det fattas mycket kunskap och data
inom detta område fortfarande. Dock finns det en del data som togs fram inom projektet ”Nya
gifter – Nya verktyg”, alla rapporter finns redovisade på www.stockholm.se . Det finns även en
del vetenskaplig litteratur, se t.ex. Jonsson med flera, 2008. I Finland pågår just nu ett stort
projekt där man sammanställer data över emissioner från varor under användning, även dessa
skulle kunna användas. Louise Sörme har god kännedom om svenska data i rapporter och
vetenskaplig litteratur över emissioner från varor.

3.3.4 Substansflöden av vissa ämnen
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SCB kan med stöd av referenser över innehåll i varor och emissioner från varor göra
substansflödesanalyser för något eller några utvalda ämnen. En substansflödesanalys skulle
innebära att SCB uppskattar nettoinflödet av ett visst ämne i olika varor i samhället, samt även
ackumulerad mängd av ett visst ämne i olika varor samt emission av ett visst ämne från dessa
varor. Denna analys ger en god grund för hur olika aktörer ska prioritera i ett vidare arbete. Vilka
varor innehåller mest av ett visst ämne? Från vilka varor emitteras det mest av ett visst ämne? Det
finns ett flertal exempel i forskningslitteraturen över substansflödesanalyser, vilket Louise Sörme
har god kännedom om. Man kan välja olika systemgränser; en stad, region eller ett land.
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Bilaga 1
Kopia av enkät för rapportering av utrikeshandel, import.
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Bilaga 2
Kopia av enkät för rapportering av utrikeshandel, export.
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Bilaga 3
Import och export i ton och m2 år 1995 till 2009 per KN-nummer. Källa: Utrikeshandeln, SCB.
År
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

Import
Mängd 39181010 39181090
ton
6 977
8 327
2
m
3 468 611 4 396 971
ton
6 972
9 685
2
m
3 725 641 5 236 667
ton
9 265
11 023
2
m
4 648 454 5 275 366
ton
8 790
9 981
2
m
4 336 715 4 653 171
ton
12 726
7 997
2
m
6 000 658 3 437 629
ton
13 925
2 356
2
m
6 774 874 944 851
ton
13 529
1 648
2
m
7 204 229 628 737
ton
14 125
1 411
2
m
6 954 283 528 453
ton
14 614
1 347
2
m
7 153 387 567 048
ton
11 616
1 069
2
m
5 525 020 424 677
ton
12365
1747

Export
Total
39181010 39181090 Total
15 304
23 655
22 073
45 728
7 865 582
16 657

9 028 592
17 714

8 080 576 17 109 168
32 629
50 343

8 962 308
20 288

8 245 213 10 432 364 18 677 577
19 403
37 770
57 173

9 923 820
18 771

8 352 136 12 438 995 20 791 131
16 723
42 258
58 981

8 989 886
20 723

9 626 092 14 675 095 24 301 187
20 885
37 081
57 966

9 438 287
16 281

8 503 126 12 584 439 21 087 565
21 606
42 201
63 807

7 719 725
15 177

9 022 723 13 151 401 22 174 124
20 235
31 487
51 722

7 832 966
15 536

9 437 895
20 453

9 756 155 19 194 050
23 766
44 219

7 482 736
15 961

7 931 789
23 910

7 616 400 15 548 189
26 264
50 174

7 720 435 15 373 578
12 685
26 070

8 654 465 24 028 043
51 835
77 905

5 949 697 10 375 999 16 738 282 27 114 281
14 112
24 742
54 734
79 476

2
2005 m
ton
2
2006 m
ton
2
2007 m
ton

6 004 108
11 868

489 841 6 493 949
2 551
14 419

9 215 999 17 751 275 26 967 274
25 706
71 738
97 444

5 512 007
15 048

753 076 6 265 083
5 185
20 233

9 333 169 22 825 992 32 159 161
23 452
76 023
99 475

6 886 401 1 841 907 8 728 308
13 678
4 108
17 786

8 703 493 24 157 876 32 861 369
23 268
61 467
84 735

2
2008 m
ton
2
2009 m

6 327 514 1 648 960 7 976 474
11 858
3 354
15 212
5 788 007 1 287 008 7 075 015

8 554 038 19 549 595 28 103 633
19 735
56 758
76 493
7 272 492 18 159 679 25 432 171

30

Bilaga 4
Producerad mängd i Sverige i m2, år 1996 till 2008 respektive 1996 till 2003 per KN-nummer.
Källa: Industrins varuproduktion, SCB.

År
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Inhemsk produktion (1000 m2 per KN-kod)
3918 10 10 3918 10 90
Total
8 435
11 883
20 318
8 459
14 052
22 512
7 611
14 964
22 575
9 629
16 277
25 906
8 486
19 140
27 627
7 760
18 913
26 673
7 700
23 575
31 276
7 321
25 886
33 207
7 837
..
7 774
..
8 293
..
8 018
..
7 881
..
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Bilaga 5
Nettoinflöde i tusentals m2 per KN-nummer, beräknat som:
import – export + inhemsk produktion
Källa: Utrikeshandeln och industrins varuproduktion, SCB.

Nettoinflöde (1000 m2)
Import (1000 m2 per KN-kod)
Export (1000 m2 per KN-kod)
Inhemsk produktion (1000 m2 per KN-kod)
r
3918 10 10 3918 10 90 Total
3918 10 10 3918 10 90 Total
3918 10 10
3918 10 90
Total
Total
995
3 469
4 397
7 866
9 029
8 081
17 109
..
..
..
..
996
3 726
5 237
8 962
8 245
10 432
18 678
8 435
11 883
20 318
10 603
997
4 648
5 275
9 924
8 352
12 439
20 791
8 459
14 052
22 512
11 644
998
4 337
4 653
8 990
9 626
14 675
24 301
7 611
14 964
22 575
7 264
999
6 001
3 438
9 438
8 503
12 584
21 088
9 629
16 277
25 906
14 257
000
6 775
945
7 720
9 023
13 151
22 174
8 486
19 140
27 627
13 172
001
7 204
629
7 833
9 438
9 756
19 194
7 760
18 913
26 673
15 312
002
6 954
528
7 483
7 932
7 616
15 548
7 700
23 575
31 276
23 210
003
7 153
567
7 720
15 374
8 654
24 028
7 321
25 886
33 207
16 899
004
5 525
425
5 950
10 376
16 738
27 114
7 837
..
..
..
005
6 004
490
6 494
9 216
17 751
26 967
7 774
..
..
..
006
5 512
753
6 265
9 333
22 826
32 159
8 293
..
..
..
007
6 886
1 842
8 728
8 703
24 158
32 861
8 018
..
..
..
008
6 328
1 649
7 976
8 554
19 550
28 104
7 881
..
..
..
009
5 788
1 287
7 075
7 272
18 160
25 432
..
..
..
..
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Bilaga 6
Ackumulerad mängd baserad på nettoinflöde och livslängden 20 år. Nettoinflödet baseras dels på
uppskattade dels inrapporterade värden för perioden. Källa: Miljöförvaltningen, 2002
(Livslängden för PVC-golv) SCB (nettoinflöde).
År
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Totalt

Nettoinflöde (1000 m2)
14 045*
14 045*
14 045*
14 045*
14 045*
14 045*
14 045*
14 045*
14 045*
14 045*
10 603
11 644
7 264
14 257
13 172
15 312
23 210
16 899
18 403*
18 495*
19 235*
308 944

* Uppskattat värde, se text i rapport
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