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Konsumentprodukter och produkter speciellt avsedda för barn Förord 

Förord 
Denna rapport har gjorts på uppdrag av Kemikalieinspektionen, som 
därmed har finansierat studien. Louise Sörme, Statistiska centralbyrån 
(SCB) har varit ansvarig för arbetet. På Kemikalieinspektionen har 
Margareta Östman varit kontaktperson och ett stort stöd under arbetets 
gång. Anders Wadeskog, SCB, har gjort databearbetningar och Gunnar 
Sommestad, SCB, har bidragit med värdefulla kommentarer, vilket har 
gjort rapporten tydligare. 

Resultaten bygger på statistik från SCB:s undersökningar om Utrikeshan-
deln och Industrins varuproduktion. Urvalet av varugrupper med 
konsumentprodukter, konsumentprodukter speciellt avsedda för barn och 
komplexiteten på produkterna har bedömts av Louise Sörme i samarbete 
med Margareta Östman.  

 

Statistiska centralbyrån i november 2008 

 

Inger Eklund 

 

     Viveka Palm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCB tackar 
Tack vare våra uppgiftslämnare – privatpersoner, företag, myndigheter och 
organisationer – kan SCB tillhandahålla tillförlitlig och aktuell statistik som 
tillgodoser samhällets informationsbehov. 
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Konsumentprodukter och produkter speciellt avsedda för barn Sammanfattning 

Sammanfattning 
Detta uppdrag innebar att identifiera varugrupper huvudsakligen för 
konsumenter och därav ingående produkter speciellt avsedda för barn 
utifrån olika detaljeringsgrader i statistiken. Med konsumentprodukter 
menas produkter eller varor som till stor del inhandlas av privatpersoner i 
detaljhandeln. För dessa skulle nettoinflöde (import – export + inhemsk 
produktion) i ton 2005 tas fram.  

Analysen att ta fram varugrupper med konsumentprodukter blir en grov 
sortering. Arbetet är baserad på cirka 1 000 varugrupper. Att göra 
sorteringen på denna grova nivå är svårt eftersom det inom varugruppen 
ofta finns båda typer av varor, för konsument och för icke-konsument 
(företag). Det finns statistik över drygt 10 000 varor. En granskning på en 
mer detaljerad nivå, skulle således ge en noggrannare avgränsning. 

För både konsumentprodukter och produkter speciellt avsedda för barn 
skulle produkternas komplexitet bedömas på en tregradig skala, utifrån 
antal material som produkten innehåller. 

Grunddata för analysen är data från Utrikeshandeln (import och export) 
och Industrins varuproduktion (inhemsk produktion), båda SCB. 

294 varugrupper för konsumentprodukter identifierades (av totalt 1 048). 
För ett antal produkter i Industrins varuproduktion saknas vikt, då det inte 
finns krav på att detta ska redovisas. För 224 av varugrupperna kunde 
nettoinflödet redovisas.  

Varugruppen petroleumprodukter dominerar stort med ett nettoinflöde på 
drygt 13 miljoner ton. Därefter följer: virke (~5 500 000 ton); förpackningar 
av papper/papp (~550 000 ton); tvättmedel och rengöringsmedel (~220 000 
ton); trätjära, träoljor (~200 000 ton); toalettpapper (~170 000 ton); däck 
(~150 000 ton); förpackningar av plast (~140 000 ton). Varugrupper med 
produkter med lägst komplexitet (består av ett material) har högst netto-
inflöde, ofta 10-1 000 gånger större, än varugrupper med produkter med 
högre komplexitet. När det gäller mer komplexa produkter (två material 
eller fler) dominerar: datorer m.m. (44 000 ton); presenningar, markiser, 
tält, segel m.m. (33 000 ton); cement, betong m.m.(29 000 ton); TV m.m. 
(22 000 ton). På grund av att vikten saknas för en del produkter i ett antal 
varugrupper ingår t.ex. inte personbilar, farmaceutiska produkter och 
möbler i resultatet. 

Drygt 50 konsumentprodukter speciellt avsedda för barn identifierades. 
Olika typer av leksaker dominerar (~40 000 ton) följt av blöjor (~27 000 
ton). Det var i många fall svårt att avgöra komplexiteten på leksaker. De 
mindre komplexa dominerar precis som för konsumentprodukterna. 

Definitionen på vad som ingår i respektive varugrupp (konsumentprodukt) 
och varukod (barnprodukt) är ofta mycket lång (se tulltaxan). I redovis-
ningen av data,  t.ex. i diagram, är därför definitionerna förkortade. Det 
kan därför inte uteslutas att dessa kan ge en något missvisande bild över 
vad varugruppen respektive varukod innehåller. 
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Konsumentprodukter och produkter speciellt avsedda för barn Introduktion 

Introduktion 
På SCB:s webbplats www.scb.se finns statistik över utrikeshandel (import 
och export) och industrins varuproduktion (inhemsk produktion). Dessa är 
dock olika statistiska produkter vilket gör det svårt att ta fram data över 
nettoinflöde (import – export + inhemsk produktion) för olika varugrupper, 
på olika detaljeringsnivå i statistiken. För industrins varuproduktion 
saknas det ibland vikt i ton, för uppgiftslämnarna har istället lämnat 
uppgifter i t.ex. kubikmeter, stycken. Det finns inga krav på att företagen 
som lämnar uppgifter till industrins varuproduktion ska lämna uppgifter i 
vikt. Däremot finns detta krav inom utrikeshandeln. 

Alla varor har en varukod. Den styrs av en EU förordning (EU, 2004). I 
denna förordning finns information om vilken kod en viss vara ska ha. 
Koden kallas KN kod (kombinerad nomenklatur). Koden har åtta siffror, i 
denna studie används beteckningen KN8. Diskmaskiner för hushåll har 
t.ex. koden 84221100. Koderna styr vilken tullsats som finns på produkten. 
Statistiken på SCB använder denna KN kod. Den lämpar sig väl för att 
undersöka varors nettoinflöde. 

Man kan aggregera statistiken på KN från dessa åtta siffror till fyra siffror, 
som då kallas HS (The harmonized Commodity Description and Coding 
System) (Tullverket, 2008). I denna rapport används beteckningen KN4. I 
fallet diskmaskiner blir då koden 8422.  

Av praktiska skäl används aggregeringsnivån KN4 för klassificeringen av 
varugrupper för konsument. På KN4 nivå finns ca 1 000 varugrupper (på 
KN8 nivå drygt 10 000 varukoder). För produkter speciellt avsedda för 
barn används nivån KN8. 

Det finns idag inga användbara uppgifter om huruvida varugrupperna är 
för konsumenter eller inte. Det finns inte heller någon sammanställning om 
vilka konsumentprodukter som speciellt är avsedda för barn. 

Kemikalieinspektionen gav därför SCB i uppdrag att: 

1) Göra en genomgång i tulltaxan över vad som är konsumentprodukter 
(d.v.s. produkter som används direkt av konsument). Dessa skiljs ut på 
KN4 nivå i tulltaxan genom en bedömning. Kapitel 1-24 ingår inte i 
undersökningen (dessa innehåller Levande djur, vegetabiliska produk-
ter, livsmedel m.m.) 
 
Redovisa nettoinflöde för varugrupper som till stor del används av 
konsument (import-export+inhemsk produktion) på KN4 nivå, år 2005. 
 
För de som bedöms vara konsumentprodukter görs därefter en 
bedömning av komplexiteten. Komplexiteten anges på en skala 1-3. 
Komplexiteten beror på hur många typer av material som ingår i 
produkterna, se ”Avgränsningar och definitioner” nedan. 
 

2) Utifrån resultaten i (1) görs en genomgång av vilka produkter som är 
tänkta speciellt för barn. Detta görs genom att göra sökningar i tulltaxan 
efter specifika begrepp; t.ex. ”barn”, ”leksaker”. SCB redovisar därefter 
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Introduktion Konsumentprodukter och produkter speciellt avsedda för barn 

vilka tullnummer (8-siffror) där dessa begrepp finns. Med produkter 
tänkta speciellt för barn menas t.ex. barnmöbel (i motsats till vanliga 
möbler) eller barncykel (i motsats till cykel). I de fall där det inte finns en 
mängd redovisad (för inhemsk produktion saknas det ibland 
mängduppgifter), gör SCB ett antagande för att få fram en vikt även på 
denna (se metod). 
 
För dessa produkter görs därefter en bedömning av komplexiteten. 
Komplexiteten anges på en skala 1-3. Komplexiteten beror på hur många 
typer av material som ingår i produkten. 
 

3) Göra en genomgång utifrån identifierade konsumentprodukter i (1) för 
att se om det finns enskilda tullnummer (KN8) som är tänkta speciellt 
för barn men där det saknas specifika begrepp som pekar på barn i 
tulltaxans text. Detta görs genom en bedömning. Även för dessa 
redovisas nettoinflöde i ton för år 2005. 

Avgränsningar och definitioner 
Varuklassificeringen styrs av en EU förordning (EU, 2004). Diskmaskiner 
för hushåll har t.ex. KN numret 84221100. Varukoderna styr vilken tullsats 
som finns på produkten. Statistiken på SCB sammanställs bl.a. på basis av 
denna varukod, och den lämpar sig väl när man vill undersöka varors 
nettoinflöde som görs i denna studie. 

Man kan aggregera statistiken på KN från dessa åtta siffror till fyra siffror, 
som då ibland kallas ”KN4”. I fallet diskmaskiner blir då varugruppen 
8422. För varugrupper för konsument ”konsumentprodukter” i denna 
studie används denna aggregeringsnivå, KN4. Det gör det mer hanterligt, 
på KN4 nivå finns ca 1 000 varugrupper (på KN8 nivå drygt 10 000 koder). 
För produkter speciellt avsedda för barn används KN8 nivå, varukod,  i 
denna studie. Men kan aggregera ytterligare från KN4, till två siffror 
”KN2”, det kallas då kapitel. I detta exempel blir kapitlet 84. Det finns 
totalt 98 kapitel i tulltaxan. 

I denna rapport används begreppen KN8, KN4 och KN2, de syftar då på 
olika detaljeringsgrad i statistiken, där KN8 är den mest detaljerade. 

Konsumentprodukter definieras i denna rapport som produkter som till 
stor del köps av privatpersoner i detaljhandeln. För att sortera ut konsu-
mentprodukter används cirka 1 000 varugrupper (KN4). Genom att använda 
denna grova sortering är det ibland svårt att avgöra om en varugrupp är 
för konsument eller icke-konsument. Exempel på konsumentprodukter är 
schampo, målningsfärger, bilar, sittmöbler. Om varugruppen bedöms att 
den till stor del användas av konsument klassas den som konsument. Det 
är givetvis svårt med gränsdragningar i vissa fall.  

Detta är en första grov sortering. Några exempel på produkter som inte 
räknas som konsumentprodukter är traktorer, bussar, krut, sprängämnen, 
antibiotika, nitriter; nitrater, manganoxid, zinkoxid; zinkperoxid. I vissa fall 
är det svårt att dra gränsen om produkterna i en varugrupp till stor del 
används av konsumenter eller företagare då har en bedömning gjorts. 

10 Statistiska centralbyrån 



Konsumentprodukter och produkter speciellt avsedda för barn Introduktion 

Med produkter speciellt för barn går gränsen då man i studien räknas som 
barn vid cirka 12 års ålder. Därmed räknas t.ex. moped inte som en barn-
produkt. 

Komplexiteten på varugruppen och varukoderna anges på en skala 1-3. 
Komplexitet 1 innebär att produkterna i varugruppen/varukoden består av 
1 material (exempel plastanka). Komplexitet 2 innebär att produkterna i 
varugruppen/varukoden består av 2-5 material (exempel kofta). Komplexi-
tet 3 innebär att produkterna i varugruppen/varukoden består av fler än 5 
material (exempel dator). 
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Konsumentprodukter och produkter speciellt avsedda för barn Metod 

Metod 

Konsumentprodukt, urval 
Avvägningen av vilka varugrupper som till stor del används av konsumen-
ter, d.v.s. vad som är konsumentprodukt eller inte har gjorts genom en 
bedömning. I vissa fall har det varit svårt att avgöra, då har diskussioner 
förts mellan SCB och KEMI. I vissa fall har Tullverkets personal stöttat med 
information via deras service per telefon, Tullsvar. 

Ett exempel på en bedömning som har gjorts är under KN3824 ”Beredda 
bindemedel för gjutformar eller gjutkärnor…” Kapitel 38 är ”Diverse 
kemiska produkter”. Sist i KN 3824 (i KN3824 90 99) ingår kylklamp, 
bukettnäring, kattsand med doft, orkideékompost. Detta enligt anteck-
ningar från tjänstemän på SCB. Men de flesta KN nummer inom 3824 är 
icke konsument, därför bedöms hela 3824 som icke konsument. 

Ett annat exempel är KN 8507 “Elektriska ackumulatorer…”, det har SCB 
och KEMI klassat som icke konsument, p.g.a. att den sedan hamnar i t.ex. 
en bil som klassas som konsument. Hantering av ackumulatorer i sig sköts 
framförallt av professionella användare. 

Under resultatdelen finns en del ytterligare kommentarer till de bedöm-
ningar som har gjorts. 

Konsumentprodukt, vikt 
Data över import och export kommer från SCB:s undersökning Utrikeshan-
deln och data över Industrins varuproduktion (inhemsk produktion) kom-
mer från undersökningen Industrins varuproduktion. Alla data avser 2005. 
Nettoinflöde definieras som: import – export + industrins varuproduktion. 

Uppgifterna från statistiken om utrikeshandeln med varor är ej korrigerade 
för svars- och täckninsbortfall. Täckningsgraden är 97% räknat i värde på 
total export och import. Bortfallet kan givetvis vara större för vissa varu-
grupper. Uppgifterna från statistiken om Industrins varuproduktion är 
korrigerat för svars- och täckningsfall. 

För import- och exportdata finns alltid data i ton. För industrins varupro-
duktion saknas detta i vissa fall. I Industrins Varuproduktion finns det en del 
tullkoder där Eurostat inte efterfrågar kvantitet, då redovisas kvantiteten 
inte, den markeras som “-“. I andra fall används inte ton som kvantitet, 
istället används t.ex. st, 1 000 st, 1 000 par, kvadratmeter, kubikmeter. I vissa 
KN4 finns det en del KN8 med ton och andra med någon annan kvantitet. 
Det kan vara olika stor andel av KN4 som har annan kvantitet än ton. 

I ca 40% av konsumentprodukterna på KN4 finns det ingående KN8 som 
har annan kvantitet än ton (116 stycken av 294). Om man jämför dessa 
”felaktigas” värde med värdet i kronor på den totala tillförseln (IVP + 
import) så motsvarar dessa ”felaktiga” från 1% till 99% av värdet. Ett beslut 
togs att om värdet är <20% så bortses från denna underskattning och 
redovisar den kända vikten från Industrins Varuproduktion. Med detta 
beslut så ingår 76% av alla KN4 med vikt redovisad i ton i resultatet. Det 
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Metod Konsumentprodukter och produkter speciellt avsedda för barn 

innebar att 24% av KN4 uteslöts, (ca 70 st av 294). En av KN4 (7118, Mynt…) 
hade kg stället för ton, där var det bara att räkna om. De KN4 som har 
uteslutits redovisas i Bilaga 3.  

För konsumentprodukter gjordes därmed ingen skattning av vikten som är 
gjort för barnprodukter (se nedan). Detta beror på att nettoinflödet i ton då 
blir osäkrare. Hur detta påverkade olika varugrupper för konsumenter på 
KN4, se Resultat och Diskussion.  

Konsumentprodukt, komplexitet 
Komplexiteten bedömdes som ett, två eller tre (se metod). Ibland har det 
varit svårt att avgöra vilket komplexitet som är korrekt för en varugrupp 
på KN4, en varugrupp innehåller ju olika produkter som kan ha olika 
komplexitet. När det var ett gränsfall valdes en högre komplexitet.  

Komplexiteten på konsumentprodukterna bedömdes. I många fall var det 
svårt att avgöra vilken komplexitet som produkterna hade eftersom det var 
svårt att få exempel på konkreta produkter som kunde ingå i varugruppen. 
Det fanns ingen vägledning i de flesta fall hos Tullsvar på Tullverket. De 
arbetar ”tvärtom”, utifrån en produkt vill man veta varukod. 

Konsumentprodukt speciellt för barn, urval 
För att hitta barnprodukter gjordes en sökning i tullkoderna på: 
https://tid.tullverket.se/taric/TAG_Search.aspx. Begreppen som 
användes var t.ex. ”barn”, ”leksak”, ”baby”. Vidare gjordes en bedömning 
var dessa produkter kunde tänkas finnas i tulltaxan. 

Konsumentprodukt speciellt för barn, vikt 
För några barnprodukter saknades också vikt i Industrins Varuproduktion. 
Här gjordes en uppskattning av vikten med hjälp av följande ekvation: 

ViktIVP≈
Viktexp

Värdeexp

× VärdeIVP

, där 

ViktIVP är vikten angiven med enhet enligt variabeln kvantenhtext i IVP-data 

Viktexp är vikten angiven i kg i utrikeshandeln 

Värdeexp är värdet angiven i kr i utrikeshandeln 

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. 

Konsumentprodukt speciellt för barn, komplexitet 
Komplexiteten på barnprodukterna bedömdes. I många fall var det svårt 
att avgöra vilken komplexitet som produkterna hade eftersom det var svårt 
att få exempel på konkreta produkter som kunde ingå i varukoden. Det 
fanns ingen vägledning i de flesta fall vare sig hos Tullsvar eller på EU:s 
hemsida där olika klassificeringsbeslut framgår 
(http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/ebtiquer?Lang=SV). 
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Konsumentprodukter och produkter speciellt avsedda för barn Resultat och diskussion 

Resultat och Diskussion 

Konsumentprodukter, urval 
Sammanfattningsvis kan man konstatera att det finns 1  048 olika KN4 i 
tulltaxan år 2005. 754 av dessa bedömdes vara icke konsument. Det innebär 
att 294 olika KN4 bedömdes vara varugrupper med konsumentprodukter. 
Nedan följer en genomgång av resultatet avdelning för avdelning enligt 
tulltaxan. I Bilaga 1 anges alla KN4 som har definierats vara konsument-
produkter. 

Ofta är det svårt att ge en bra förkortad text för KN4. Den riktiga texten är 
ofta mycket lång (Se Bilaga 1). Att ge en rättvisande kort text i diagrammen 
skulle i många fall kräva en hel del efterforskning, t.ex. skulle man behöva 
ta reda på vilka KN8 som dominerar när det gäller nettoinflöde. I en del fall 
finns en del ”gamla” produkter kvar i texten som kanske knappt används 
längre. Att göra denna typ av efterforskningar har inte varit möjligt inom 
ramen för detta projekt. Därför kan man inte utesluta att den förkortade 
texten som finns i diagrammen i vissa fall kan vara missvisande. 

Nedan finns en genomgång av de olika kapitel som finns i tulltaxan. Det 
finns 98 kapitel och de är indelade i avdelningar, avdelningarna har 
använts nedan. 

Mineraliska produkter (kap 25-27) 
I mineraliska produkter finns bara en konsumentprodukt. Det är den 
produkt med störst nettoinflöde av alla, 2710, petroleumprodukter. Här 
ingår motorbensin, flygbensin, eldningsoljor, smörjoljor, avfallsoljor m.m.  

Produkter av kemiska och närstående industrier (kap 28-38) 
Här finns lite av varje både det som vi använder dagligen som tvål och det 
som används mer sällan som fyrverkeripjäser. I kapitel 28 ”Oorganiska 
kemikalier…” och 29 ”Organiska kemikalier” finns inga KN4 för konsu-
ment. I kapitel 30 ”Farmaceutiska produkter” finns en del KN4 som är för 
konsument, t.ex. 3003 och 3004 (Medikamenter…). Kapitel 33 ”Eteriska 
oljor och resinoider; parfymerings-, skönhets- och kroppsvårdsmedel” är 
uteslutande konsumentprodukter. I kapitel 34 ”Tvål och såpa, organiska 
ytaktiva ämnen, tvättmedel…” dominerar konsumentprodukter. Här finns 
t.ex. 3401 ”Tvål och såpa…”, 3406 ”Stearinljus…”. Kapitel 35 ”proteiner; 
modifierad stärkelse; lim och klister; enzymer” finns lite blandat konsu-
ment och icke konsument. I t.ex. 3506 finns Lim och klister. I kapitel 36 
”Krut och Sprängämnen; pyrotekniska produkter; tändstickor…” finns t.ex. 
3604 Fyrverkeripjäser och 3605 Tändstickor. I kapitel 37 dominerar icke 
konsumentprodukter, ett undantag finns, 3703 ”Fotografiskt papper…”. I 
kapitel 38 ”Diverse kemiska produkter” är det mest icke konsument, men 
här finns t.ex. cement (3816) och trätjära (3807). 
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Plaster och plastvaror; gummi och gummivaror (kap 39-40) 
Båda dessa kapitel domineras av varor som inte är konsumentprodukter. I 
kapitel 39 ”Plaster och plastvaror” finns dock vissa varor för konsument. 
Här kan t.ex. nämnas 3917 ”Rör…”, 3922 ”Badkar…” och 3924 ”Bords och 
köksartiklar…”. I kapitel 40 ”Gummi och gummivaror” är det likadant, det 
finns några för konsument, t.ex. 4011 ”Däck av gummi” och 4013 ”Inner-
slangar av gummi”. 

Oberedda hudar och skinn; läder och pälsskinn samt varor av 
dessa material… (kap 41-43) 
I kapitel 41 ”Oberedda hudar och skinn…” finns inga varor för konsumenter, 
här är själva hudarna osv. I kapitel 42 ”Lädervaror; sadelmakeriarbeten; 
reseffekter, handväskor…” kommer varorna och de flesta är för konsumenter 
(4201, 4202, 4203 och 4205). I kapitel 43 ”Pälsskinn och konstgjord päls; varor 
av dessa material” finns både råvaror och konsumentprodukter. 

Trä och varor av trä; träkol; kork och varor av kork… (kap 44-46) 
Här finns både konsumentprodukter och icke konsumentprodukter precis 
som rubriken säger (trä och varor av trä). Mycket används givetvis av 
professionella snickare och dylikt men även av många konsumenter. 

Massa av ved…papper och papp samt varor av papper eller 
papp (kap 47-49) 
Här finns också både och, men de särskiljs till viss del i olika kapitel. 
Kapitel 47 ”Massa av ved…” har inga konsumentprodukter, de finns 
istället i kapitel 49 ”Tryckta böcker, tidningar, bilder och andra pro-
dukter…” som bara består av konsumentprodukter. 

Textilvaror (kap 50-63) 
Här dominerar konsumentprodukter mycket stort. Det finns en del KN4 
som inte är konsumentprodukter, det kan då t.ex. vara avfall (avfall av 
ull…5103, avfall av bomull 5202) eller garn (t.ex. 5206). Även oberedda 
produkter återfinns här t.ex. oberett lin (5301) som inte definieras som 
konsumentprodukt. Därefter följer flera kapitel som bara innehåller 
konsumentprodukter, t.ex. kapitel 57 ”Mattor och annan golvbeläggning av 
textilmaterial”. 

Under 6309 ”Begagnade kläder…” finns ett bra exempel på negativ 
konsumtion, vi exporterar betydligt mer än vi importerar. 

Skodon, huvudbonader, paraplyer, parasoller, 
promenadkäppar… (kap 64-67) 
Här finns i princip bara konsumentprodukter. Det finns några undantag, 
t.ex. 6507 ”Svettremmar, foder, skyddsöverdrag…” och 6701 ”Skinn och 
andra delar av fåglar…”. 
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Varor av sten, gips, cement, asbest…glas och glasvaror  
(kap 68-70) 
Här finns framförallt produkter som inte är konsumentvaror, t.ex. gatsten, 
takpannor, trädgårdsplattor av betong, murstenar, murtegel, ledningsrör, 
rördelar. Det är typiska byggvaror som främst används av professionella 
yrkesutövare. Dock bedöms det finnas några undantag som kan anses vara 
konsumentprodukter, t.ex. 6911 ”Bords- och köksartiklar, andra hushålls-
artiklar samt toalettartiklar, av porslin”; 6912 ”Bords- och köksartiklar, 
andra hushållsartiklar samt toalettartiklar, av andra keramiska material än 
porslin”; 6913 ”Statyetter och andra prydnadsföremål av keramiskt mate-
rial”, 7013 ”Glasvaror av sådana slag som används som bords-, köks-, 
toalett- eller kontorsartiklar, för prydnadsändamål inomhus eller för 
liknande ändamål…” 

Naturpärlor och odlade pärlor, ädelstenar och halvädelstenar 
…oäkta smycken; mynt (kap 71) 
De flesta KN4 är i detta kapitel ej konsument. Det finns några få undantag; 
7113, 7116, 7117, 7118. 

Oädla metaller och varor av oädel metall (kap 72-83)” 
Här finns metaller i olika form. De flesta kapitel har mest icke konsument-
produkter, men i slutet av de flesta kapitel finns några KN4 som innehåller 
varor. Men i kapitel 72 ”Järn och stål” finns inga konsumentprodukter, de 
finns istället i kapitel 73 ”Varor av järn eller stål”.  

I kapitel 74 ”Koppar och varor av koppar” är de flesta ej konsument. Dock 
finns det några KN4 som är konsument t.ex. 7417, 7418. Kapitel 76 ”Alu-
minium och varor av aluminium” liknar koppar, det finns en KN4 som är 
för konsument 7615. 

I kapitel 75 ”Nickel och varor av nickel”, kapitel 78 ”Bly och varor av bly”, 
kapitel 79 ”Zink och varor av zink”, kapitel 80 ”Tenn och varor av tenn”, 
kapitel 81 ”Andra oädla metaller; kermeter; varor av dessa material” finns 
inga varor som är för konsument.  

”Konsumentprodukterna” finns sist i denna avdelning, de finns i kapitel 82 
”Verktyg, redskap, knivar, skedar och gafflar av oädel metall; delar av 
oädel metall till sådana artiklar” och kapitel 83 ” Diverse varor av oädel 
metall”. 

Maskiner och apparater samt mekaniska redskap; elektriska 
material… (kap 84-85) 
Kapitel 84 är ett mycket stort kapitel med många KN4; 8401-8485. De allra 
flesta KN4 har en industriprägel; d.v.s. de är inte konsumentprodukter. 
Här kan t.ex. nämnas slåttermaskiner, bokbinderimaskiner, mjölknings-
maskiner, turbojetmotorer. Dock finns en del där det främst är konsument-
produkter; t.ex. 8450 ”Vattentvättmaskiner för hushåll eller tvätterier….”, 
8471 ”Maskiner för automatisk databehandling…”. I 8471 ingår vanliga 
datorer, PC och MAC, bärbara datorer, skrivare, DVD spelare till PC, CD 
brännare osv. 
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Kapitel 85 ”Elektriska maskiner och apparater, elektriskt materiel samt 
delar till sådana varor…” är också ett mycket stort kapitel med många 
KN4, 8501-8548. Här finns många av elektriska ”prylar” som används av 
konsumenter. Här finns relativt många på KN4 som är för konsumenter, ca 
15 stycken. I KN 8525 finns t.ex. mobiltelefoner (85252091) och digital-
kameror (85254011). Här finns t.ex. också elektriska hushållsapparater 
(8509), rakapparater (8510) och skivspelare (8519). 

Fordon, Luftfartyg, Fartyg och viss Transportutrustning  
(kap 86-89) 
I denna avdelning är det relativt få konsumentprodukter på KN4. Men här 
finns t.ex. bilar (8703), motorcyklar (8711), rullstolar (8713) barnvagnar 
(8715) och fritidsbåtar (8903). 

Optiska instrument och apparater, foto- och kinoapparater, 
instrument…ur, musikinstrument… (kap 90-92) 
Början av avdelningen (kap 90) är mer teknisk och domineras av icke 
konsumentprodukter. Det är ett mycket stort kapitel med många olika 
typer av specialiserade tekniska apparater. Därefter blir det mer konsu-
mentprodukter i kapitel 91 ”Ur och delar till ur” och i kapitel 92 ”Musik-
instrument; delar och tillbehör till musikinstrument”. I dessa två sista 
kapitel i avdelningen dominerar konsumentprodukterna. 

Vapen och ammunition; delar och tillbehör till vapen och 
ammunition (kap 93) 
Här finns vapen varav vissa bedömdes som konsumenttillgängliga, t.ex. 
9302, ”Revolvrar och pistoler…”. 

Diverse varor (kap 94-96) 
Det är missvisande att kalla denna avdelning för ”Diverse varor”. Kapitel 
94 ”Möbler; sängkläder, madrasser, resårbottnar till sängar, kuddar … 
belysningsarmatur” är för sitt omfång ett relativt kort kapitel med få koder. 
Här dominerar konsumentprodukterna tydligt.  

Likadant är det med kapitel 95 ”Leksaker, spel och sportartiklar; delar till 
sådana artiklar”, det är ett relativt kort kapitel där konsumentprodukterna 
dominerar. 

Kapitel 96 ”Diverse artiklar” gör skäl för namnet, här finns mycket varier-
ande konsumentprodukter, t.ex. 9606 ”Knappar…”, 9608 ”Kulpennor…”, 
9609 ”Blyerts-, anilin- och färgpennor…”9615 ”Kammar, hårspännen o.d. 
…”. 

Konstverk, föremål för samlingar samt antikviteter (kap 97-98) 
Här finns bara konsumentprodukter. Här finns också frimärken. 

Konsumentprodukter, vikt 
I detta resultat har uteslutits de KN4 som har mer än 20% av värdet i IVP i 
annan vikt än ton i jämfört med värdet på import + inhemsk produktion. 
Det gör att för vissa varugrupper är vikten underskattad. Detta har ändå 
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bedömts  vara bättre än att göra en uppskattning av vikten genom relation 
vikt värde på exporten (se metod). Om man hade gjort detta vet man inte 
vilket fel detta genererar. En kontroll gjordes med barnvagnar, se barn-
produkter. Där varierade vikten mellan 2300-4070 ton beroende på metod, 
genom att göra vikt/värde uppskattning kan man därför få fel som man 
inte vet hur stora de är. Med denna metod redovisas istället redovisade 
vikter, som dock i vissa fall är något underskattade. En tabell över de KN4 
som har uteslutits finns i Bilaga 3.  

Figur 1 visar de kapitel (KN2) med konsumentprodukter på med störst 
nettoinflöde 2005. Man ser tydligt att varugruppen petroleumprodukter 
dominerar. Därefter följer: trä och varor av trä; varor av papper och papp; 
och målningsfärger; fönsterkitt m.m.; tvättmedel, tvål ljus m.m. 

Figur 1 
Konsumentprodukter sammanslagna på kapitel (inom parentes) med störst 
nettoinflöde (import – export + inhemsk produktion) år 2005 (kton). Data från 
SCB (Utrikeshandel och Industrins varuproduktion). De varugrupper (KN4) 
som ingår i respektive kapitel framgår av Bilaga 2 
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Figur 2 visar de 20 konsumentprodukter på KN4 med störst nettoinflöde år 
2005. Varugruppen Petroleumprodukter (2710) dominerar tydligt. Notera 
dock att det inom denna varugrupp finns produkter som i princip inte an-
vänds av konsument, t.ex. flygbensin, smörjoljor, avfallsoljor. Därefter följer; 
virke obearbetat barkat mm; förpackningar av papper och papp mm; tvätt-
medel; trätjära; virke bearbetad utefter hela längden; toalettpapper; däck; 
förpackning av plast. Listan domineras av varor med låg komplexitet. För en 
total lista över konsumentprodukter och deras nettoinflöde, se Bilaga 2 (här 
ingår ca 76% av KN4, de som inte har uteslutits enligt Bilaga 3). 

Intressant är att notera några skillnader mellan Figur 1 och 2. I Figur 1 där 
olika KN4 inom samma kapitel (KN2) har slagits ihop ser dominansen lite 
olika ut om man jämför med Figur 2. I figur 1 placerar sig målningsfärger, 
fönsterkitt m.m. (KN 32) på plats nummer fyra när man ser till nettoinflöde. 
Det beror på att olika typer av färger och fönsterkitt m.m. har slagits ihop. 
Liknande är det med plastvaror (KN 39) som placerar sig högre när de 
olika KN4 slås ihop. En produktgrupp som inte alls finns med i Figur 2 
finns med i Figur 1, det är textilprodukter i KN 63. Det är relativt många 
KN4, 9st, (6301, 6302, 6303, 6304, 6305, 6306, 6307, 6308, 6309) som har 
slagits ihop. Om man ser till nettoinflöde dominerar 6306 ”Presenningar och 
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markiser; tält; segel till båtar, segelbrädor eller fordon; campingartiklar 
(exkl. ryggsäckar, sovsäckar och liknande artiklar). 

I de flesta fall är det några KN4 i ett kapitel (KN2) som har uteslutits p.g.a. 
att för stor andel hade redovisats med annan vikt än ton. Ett exempel på 
detta är kapitel 44 ”Trä och varor av trä…”. I kapitlet finns 14 KN4 som är 
konsumentprodukter. Åtta av dessa har uteslutits (4407, 4408, 4410, 4411, 
4412, 4414, 4418, 4421). Sex stycken ingår i resultatet (4402, 4403, 4409, 4417, 
4419, 4420). Trots att många har uteslutits har virke stort nettoinflöde, det 
kommer på andra plats, se Figur 1. Just för dessa produkter är det nog så 
att en stor del av dessa inte når konsument. Liknande är det med kapitel 49 
”Tryckta böcker, tidningar, bilder och andra produkter från den grafiska 
industrin; handskrifter, maskinskrivna texter samt ritningar” och 84 ”Kärn-
reaktorer, ångpannor, maskiner, apparater och mekaniska redskap; delar 
till sådana varor”. I kapitel 49 har 7 av 11 KN4 uteslutits. I kapitel 84 har 
fyra av sex uteslutits.  

Några varugrupper saknas helt i resultatet p.g.a. att vikten inte redovisas i 
Industrins Varuproduktion. Det är konsumentvaror i kapitel 30 ”Farma-
ceutiska produkter” (KN 3003, 3004, 3005), och i kapitel 94 ”Möbler, säng-
kläder, madrasser, resårbottnar till sängar, kuddar och liknande stoppade 
inredningsartiklar, belysningsarmatur och andra belysningsartiklar…” 
(9401, 9403, 9404, 9405). I kapitel 87 ”Fordon, andra än rullande järnvägs- 
eller spårvägsmaterial, samt delar och tillbehör till fordon” redovisas bara 
en KN4 (8711, ”motorcyklar…”), fyra har uteslutits (8703, 8712, 8713, 8715). 
Personbilar är därmed inte med i resultatet.  

Figur 2 
Varugrupper (KN4) med konsumentprodukter med störst nettoinflöde (import 
– export + inhemsk produktion) år 2005 (ton). Data från SCB (Utrikeshandel 
och Industrins varuproduktion). KN4 inom parentes. Beteckningen på 
produktgruppen är förkortad. För fullständig förklaring, se Bilaga 2. Ett antal 
KN4 har uteslutits p.g.a. ofullständig redovisning av vikt, se Bilaga 3 
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Fönsterkitt och andra tätnings- och utfyllningsmedel (3214)

Målningsfärger och lacker, icke vattenbaserade (3208)
Rör och slangar samt rördelar; av plast (3917)

Skruvar, bultar, muttrar m.m. (7318)
Målningsfärger och lacker, vattenbaserade (3209)

Beslag m.m. av oädel metall (8302)
Andra slag av papper, papp (4823)

Datorer m.m. (8471)
Stearinljus m.m. (3406)

Lim och klister, övriga (3506)
Kuvert m.m. (4817)
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Konsumentprodukter, komplexitet 
De allra flesta konsumentprodukter, drygt 100 st. har komplexitet ett, d.v.s. 
de består bara av ett material, exempel är virke, olja. Därefter följer konsu-
mentprodukter med komplexitet två, d.v.s. de består av mellan två till fem 
material, t.ex. handverktyg, skor, resväskor, cement. Relativt få, ca. 20 st, 
har komplexitet tre. Här dominerar olika typer av elektronik. 

Konsumentprodukter, komplexitet ett 
I figur 3 rangordnas de produkter som har störst nettoinflöde med 
komplexitet ett. Viktmässigt dominerar produkter med komplexitet ett, där 
återfinns de produkter som viktmässigt dominerar även om man ser till 
alla konsumentprodukter, t.ex. petroleumprodukter, virke, förpackningar, 
tvättmedel. Petroleumprodukter dominerar kraftigt med ca 13 miljoner ton. 
Virke har ett nettoinflöde på ca. 5 miljoner ton.  

Figur 3 
Varugrupper (KN4) med konsumentprodukter som består av ett material med 
störst nettoinflöde (import – export + inhemsk produktion) år 2005 (ton).Data 
från SCB (Utrikeshandel och Industrins varuproduktion). KN4 inom parentes. 
Beteckningen på produktgruppen är förkortad och koden framgår ej. För 
fullständig förklaring och kod, se Bilaga 2. Ett antal KN4 har uteslutits p.g.a. 
ofullständig redovisning av vikt, se Bilaga 3 
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Konsumentprodukter, komplexitet två 
Figur 4 visar konsumentprodukter med komplexitet två. I figuren kan man 
se att på första plats kommer presenningar, tält, markiser och segel, med ett 
nettoinflöde av ca. 33 000 ton. Därefter följer cement, tändstickor, kontors-
böcker. Dessa produkter har därmed ett mycket lägre nettoinflöde än 
många produkter med komplexitet 1, se Figur 2 och 3. Tändstickor har ett 
stort nettoinflöde på knappt 20 000 ton, Sverige redovisade 2005 en stor 
inhemsk produktion av tändstickor, där priset per ton är mycket lågt. I 
denna varukod kan även braständare till grillar och liknande ingå. 
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Figur 4 
Varugrupper (KN4) med konsumentprodukter som består av två-fem material 
med störst nettoinflöde (import – export + inhemsk produktion) år 2005 (ton). 
Data från SCB (Utrikeshandel och Industrins varuproduktion). KN4 inom 
parentes. Beteckningen på produktgruppen är förkortad och koden framgår 
ej. För fullständig  förklaring och kod, se Bilaga 2. Ett antal KN4 har uteslutits 
p.g.a. ofullständig redovisning av vikt, se Bilaga 3 
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Konsumentprodukter, komplexitet tre 
Figur 5 visar konsumentprodukter med komplexitet tre, här återfinns olika 
typer av elektronik så som TV, Video, skivspelare m.m. Även här är netto-
inflödet mycket lägre än för dem med komplexitet ett. Vikten på inflödet är 
mer lik produkterna med komplexitet två. Datorer m.m. dominerar med ca. 
40 000 ton, följt av TV m.m. med ca. 22 000 ton.  

Figur 5 
Varugrupper (KN4) med konsumentprodukter som består av fem eller fler 
material, med störst nettoinflöde (import – export + inhemsk produktion) år 
2005 (ton). Data från SCB (Utrikeshandel och Industrins Varuproduktion). 
KN4 inom parentes. Beteckningen på produktgruppen är förkortad och 
koden framgår ej. För fullständig  förklaring och kod, se Bilaga 2. Ett antal 
KN4 har uteslutits p.g.a. ofullständig redovisning av vikt, se Bilaga 3 
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Konsumentprodukter speciellt för barn, urval 
Totalt identifierades ca 50 barnprodukter, den totala listan finns i Bilaga 4. 
De finns i flera olika kapitel, t.ex. babykläder i kapitel 61 och 62. Leksaker 
finns i kapitel 95. I kapitel 95 finns de allra flesta produkterna för barn, 
kapitlet heter ”leksaker, spel och sportartiklar; delar till sådana artiklar”. 
Här gjordes en bedömning av vilka som var för barn, för det finns flera 
som är för barn men som inte innehåller begreppet ”leksak” eller ”barn”. 

Även här var det svårt att ge ett bra kort rubrik för varukoden. Den riktiga 
texten är ofta mycket lång (Se Bilaga 4). Att ge en rättvisande kort text 
skulle i många fall kräva en hel del efterforskning, t.ex. skulle man behöva 
se om det finns någon vägledning över exempel på produkter som ingår i 
varukoden, det finns ”BKB konsulatation” inom EU (se metod) där man 
kan se vilka beslut som har tagit för en specifik varukod. I en del fall finns 
en del ”gamla” produkter kvar i texten som kanske knappt används längre. 
Att göra denna typ av efterforskningar för alla varukoder har inte varit 
möjligt inom ramen för detta projekt. Därför kan man inte utesluta att den 
förkortade texten som finns i diagrammen i vissa fall kan vara missvisande. 

Snowracer, pulka och stjärtlapp ingår i 95069190 ”Redskap och utrustning 
för kroppsövningar, gymnastik eller idrott (exkl. träningsredskap med 
inställningsbara system för belastning)”. Badbollar, armringar, uppblåsbara 
madrasser ingår i 95062900 ”Vattenskidor, surfbrädor och annan utrustning 
för vattensport (exkl. segelbrädor)”. Denna har inte tagits med p.g.a. 
vattenskidorna och surfingbrädorna är så väldigt mycket tyngre än 
badbollarna och övrigt inom koden. 

I tullkod 96083110 finns ”tuschpennor” här redovisas alla typer av tusch-
pennor från barnpennor lite finare tuschpennor som kan användas av olika 
konstnärer. I tullkod 96099010 redovisas ”Pastellkritor och andra färgkritor, 
ritkol” och i tullkod 96099090 ”Skriv- och andra färgkritor, ritkrita samt 
skräddarkrita”. Dessa tre har inkluderats i barnprodukter, trots att det då 
blir en överskattning. 

Babykläder finns i KN 6111 och KN 6209. Dock finns ingen särredovisning 
på andra barnkläder, kläder redovisas för ”för män eller pojkar” eller för 
”kvinnor eller flickor”. Likadant är det med skor, det finns ingen speciell 
uppdelning i vuxen- eller barnskor, istället går en gräns vid innermått 24 
cm vilket många vuxna har. Gränsen 24 cm motsvarar ungefär storlek 38. 

Vid sök på ”leksak” bland KN8 får man många träffar i kapitel 64 som 
handlar om skor. Här visar det sig att man exkluderar leksaksskor. Dessa 
räknas därför inte med. Likadant är det i kapitel 65 som handlar om hattar, 
där exkluderas leksakshattar. I kapitel 66 finns paraplyer, där exkluderas 
också leksaksparaplyer. 

Barnbilstol finns inte som en egen kod, den ingår i 94012000 ” Sittmöbler av 
sådana slag som används till motorfordon”. Här ingår därmed alla typer av 
stolar till fordon. Den är inte inkluderad i barnprodukter. 

Konsumentprodukter speciellt för barn, vikt 
Fem av barnprodukterna hade inte en vikt i ton i Industrins varuproduk-
tion, där fick vikten skattas med hjälp av relation vikt/värde på exporten 
(se metod). För de övriga fanns vikten redovisad i ton. 
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Det visade sig att det konsumeras stora mängder leksaker per år; i kapitel 
95 finns leksaker. Om man summerar allt som konsumeras inom kapitel 95, 
blir konsumtionen ca. 40 000 ton år 2005. Det fanns 1,3 miljoner barn upp 
till 12 år enligt SCB:s statistik. Det innebär att varje barn konsumerar ca 30 
kg leksaker årligen i Sverige. 

Varukoden 95049090 ”Bord för kasinon samt automatiska kägelresare för 
bowlinghallar samt artiklar för andra sällskapsspel, spelapparater för 
spelhallar, nöjesfält e.d. (exkl. spelapparater för mynt, sedlar, polletter eller 
liknande artiklar, biljardbord och tillbehör till biljard, videospel av sådana 
slag som används tillsammans med en televisionsmottagare, spelkort samt 
satser av elektriska racerbilar som har karaktär av tävlingsspel)” innehåller 
Bärbara elektroniska spel m.m. enligt kontroll på EU:s klassificerings-
besked. (Därför har titeln ändrats till Bärbara elektroniska spel m.m. på 
Figurerna i denna rapport). Nettoinflödet för denna varukod blev orimligt 
högt, ett nettoinflöde på 263 874 ton varav 258 952 ton skulle vara inhemsk 
produktion. Den skulle då ha en konsumtion som låg mer än 10 ggr högre 
än någon annan barnprodukt. Vid kontroll på www.scb.se visade det sig 
att för de flesta år (2003, 2004, 2006 och 2007) var den inhemska produktio-
nen 0 för denna kod. För andra år var den relativt blygsam. Exporten var 
1 411 ton, importen var 6 332 ton, vilket ger en konsumtion (förutom in-
hemsk produktion) på 4 921 ton. Om man jämför pris per ton 2005 blir 
priset 240 kr/ton. Detta verkar inte rimligt. Det kan röra sig om ett tio-
potensfel, dvs. att siffran är 1 000 gr fel. För den typ av produkter som 
ingår här (Nintendo, Game Boy, dansmattor m.m.) borde inte Sverige ha en 
stor inhemsk produktion). Genom misstanken om fel beslutades att bortse 
från den rapporterade inhemska produktionen för 2005 och istället an-
vända siffran 4 921 ton för nettoinflöde för 95049090. 

Barnvagnar (87150010) är en produkt där det saknas statistik i ton. Där 
därför gjorts en skattning av vikten (se metod). För att göra en kontroll på 
hur väl metoden slår ut kan man göra en kontroll och jämföra med en 
uppskattad vikt på en barnvagn. Om man antar att en genomsnittlig 
barnvagn väger 10 – 15 kg, så blir nettoinflödet istället 2 300 – 3 200 ton 
istället för 4 070 ton (Se Bilaga 4). Det visar att det finns en relativt stor 
osäkerhet i att uppsatta vikterna på detta sätt, men i båda fallen placerar 
sig barnvagnar i vikt mätt bland de produkter med störst nettoinflöde, Se 
Figur 6 och 7. 

I Figur 6 har barnprodukterna slagits ihop till större grupper. Alla leksaker, 
pennor, kritor, pastor m.m. har slagits ihop till en grupp, leksaker. Alla 
babykläder har blivit en grupp, oavsett material osv. Då ser man att lek-
sakerna dominerar med ca 40 000 ton år 2005. Det innebär ca 30 kg leksaker 
per barn och år. Blöjorna kommer därefter med ca 25 000 ton.  
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Figur 6 
Nettoinflöde (import – export + inhemsk produktion) av konsumentprodukter 
speciellt avsedda för barn i några kategorier år 2005 (ton). Data från SCB 
(Utrikeshandel och Industrins varuproduktion). Beteckningen på 
produktgruppen är förkortad och koden framgår ej, se not för mer 
information 
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Not Figur 6. I figuren ingår barnprodukter enligt Bilaga 4, i leksaker ingår: 3407, 4903, 9501, 9502, 
9503, 9504, 9506, 9608, 9609. I blöjor till spädbarn m.m. ingår: 4818 och 5601. I barnvagnar och delar 
ingår 8715. I babykläder ingår 6111 och 6209. I nappar mm ingår 4014 och i puder och hudvård ingår 
3304. 

 

Figur 7 
Konsumentprodukter speciellt avsedda för barn med högst nettoinflöde 
(import – export + inhemsk produktion) år 2005 (ton). Data från SCB 
(Utrikeshandel och Industrins varuproduktion). Beteckningen på 
produktgruppen är förkortad och koden framgår ej. För fullständig förklaring 
och kod, se Bilaga 4 
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* Vikt uppskattad med hjälp av relation ton/kr i export, detta ger en osäkerhet i resultatet. 
** Endast import-export (industrins varuproduktion ej medräknad), se resultat. 
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Konsumentprodukter speciellt för barn, komplexitet tre 
Figur 8 visar barnprodukter med komplexitet tre. Här återfinns produkter 
som har motorer, som har elektronik. Det fanns inte så många varukoder 
med komplexitet tre. Den varukod som dominerar är ”Bärbara elektroniska 
spel mm”, med ca 5 000 ton. Denna kod verkar vara något av en restkod, se 
ovan. Därför är det svårt att veta om just de bärbara elektronikprylarna är 
de dominerande eller om det kan röra sig om prylar till bowling, som också 
ska ingå enligt titeln. 

Figur 8 
Konsumentprodukter speciellt avsedda för barn med komplexitet tre (består 
av fem eller fler material), nettoinflöde (import – export + inhemsk 
produktion) år 2005 (ton). Data från SCB (Utrikeshandel och Industrins 
varuproduktion). Beteckningen på produktgruppen är förkortad och koden 
framgår ej. För fullständig  förklaring och kod, se Bilaga 4 
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** Endast import-export (industrins varuproduktion ej medräknad), se resultat. 

 

Konsumentprodukter speciellt för barn, komplexitet två 
Figur 9 visar barnprodukter med komplexitet två. Blöjor mm dominerar 
med drygt 25 000 ton. För delar till barnvagnar redovisas ett negativt 
nettoinflöde, detta beror på att Sverige har stor tillverkning av delar. För 
många varukoder i denna grupp var det svårt att veta om de hade 
komplexitet ett, två eller tre. Det fanns ingen vägledning i de flesta fall 
heller. När det är svårt att veta kan man söka efter beslut inom EU som har 
tagits, där kan man då hitta foton på produkter som kan ingå i just denna 
varukod (se metod), men det verkade finnas bristfälligt med beslut som 
kunde vägleda. Det fanns inte utrymme inom projektet att gå igenom alla 
produkter på detta sätt. Därför är komplexiteten för flera varor, speciellt 
leksaker, mycket osäker. 
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Figur 9 
”Barnprodukter” med komplexitet två (består av två till fem material), 
nettoinflöde (import – export + inhemsk produktion) år 2005 (ton). Data från 
SCB (Utrikeshandel och Industrins varuproduktion). Beteckningen på 
produktgruppen är förkortad och koden framgår ej. För fullständig  förklaring 
och kod, se Bilaga 4 
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* Vikt uppskattad med hjälp av relation ton/kr i export, detta ger en osäkerhet i resultatet. 
 

Konsumentprodukter speciellt för barn, komplexitet ett 
För barnprodukter med komplexitet ett är tonnaget lägre är för de andra 
två, den produkt med störst vikt är babykläder av trikå, med knappt 1 500 
ton, se Figur 10. Denna vikt har beräknats, se ovan. Även i denna grupp är 
komplexiteten för en del varor osäker, det är svårt att veta att det bara rör 
sig om ett material för t.ex. vissa leksaker. Här fanns inte heller någon 
vägledning att få, se http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-
bin/ebtiquer?Lang=SV.  
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Figur 10 
”Barnprodukter” med komplexitet ett (består av ett material), nettoinflöde 
(import – export + inhemsk produktion) år 2005 (ton). Data från SCB 
(Utrikeshandel och Industrins varuproduktion). Beteckningen på 
produktgruppen är förkortad och koden framgår ej. För fullständig  förklaring 
och kod, se Bilaga 4 
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* Vikt uppskattad med hjälp av relation ton/kr i export, detta ger en osäkerhet i resultatet. 
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Slutsats 
Knappt 300 varugrupper med konsumentprodukter identifierades. Analy-
sen att ta fram varugrupper med konsumentprodukter är en grov sortering. 
Analysen är baserad på ca. 1 000 varugrupper. Att göra sorteringen på 
denna grova nivå är svårt eftersom det inom varugruppen ofta finns båda 
typer av varor, för konsument och för icke konsument (professionella). En 
granskning på en mer detaljerad nivå, det finns statistik över drygt 10 000 
varor, skulle ge en noggrannare avgränsning. 

Varugruppen petroleumprodukter dominerar stort med ett nettoinflöde 
(import – export + inhemsk produktion) på drygt 13 miljoner ton. Här 
ingår dock t.ex. även flygbensin, smörjoljor m.m. Därefter följer: virke 
(~5 500 000 ton); förpackningar av papper/papp (~550 000 ton); tvättmedel 
och rengöringsmedel (~220 000 ton); trätjära, träoljor (~200 000 ton); 
toalettpapper (~170 000 ton); däck (~150 000 ton); förpackningar av plast 
(~140 000 ton). Varugrupper som innehåller produkter som består av ett 
material (lägst komplexitet) har högst nettoinflöde, ofta 10-1000 gånger 
större, än varugrupper med produkter som består av fler material, d.v.s. 
högre komplexitet. När det gäller mer komplexa produkter (två material 
eller fler) dominerar: datorer m.m. (44 000 ton); presenningar, markiser, 
tält, segel m.m. (33 000 ton); cement, betong m.m.(29 000 ton); TV m.m. 
(22 000 ton).  

Drygt 50 konsumentprodukter speciellt avsedda för barn identifierades. 
Olika typer av leksaker dominerar (~40 000 ton) följt av blöjor (~27 000 
ton). Ett nettoinflöde på 40 000 ton innebär per barn ca 30 kg årligen. Det 
var i många fall svårt att avgöra komplexiteten på leksaker. De mindre 
komplexa dominerar precis som för konsumentprodukterna.  

Grunddata för analysen är data från Utrikeshandeln och Industrins Varu-
produktion, båda SCB. Det finns ett relativt stort antal varukoder i Industrins 
varuproduktion (inhemsk produktion) som inte redovisas i ton, därför att 
det inte finns krav på att detta ska redovisas. I framtiden kan det bli svårare 
att få fram denna typ av data då det finns tydliga ambitioner att minska 
uppgiftslämnarbördan för företag. Det som då inte styrs av krav (i lag eller 
författning) riskerar att falla bort. På grund av att vikt saknas för en del 
varukoder ingår t.ex. inte personbilar, farmaceutiska produkter och möbler 
i resultatet. 

Definitionen på vad som ingår i respektive konsumentprodukt och barn-
produkt är ofta mycket lång (finns i tulltaxan). I redovisningen av data, 
t.ex. i diagram, är därför definitionerna förkortade. Det kan därför inte 
uteslutas att dessa kan ge en något missvisande bild över vad varugruppen 
innehåller. 
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Fakta om statistiken 
Data i denna rapport baseras på Utrikeshandeln och Industrins Varu-
produktion, båda SCB. Det finns beskrivningar över hur statistiken tas fram 
på SCB:s webbplats.  

Uppgifterna från statistiken om utrikeshandeln med varor är ej korrigerade 
för svars- och täckninsbortfall. Täckningsgraden är 97% räknat i värde på 
total export och import. Bortfallet kan givetvis vara större för vissa varu-
grupper. 

Uppgifterna från statistiken om Industrins varuproduktion är korrigerat för 
svars- och täckningsfall. 

För Utrikeshandeln 2005, se: 
http://www.scb.se/statistik/HA/HA0201/_documents/HA0201_BS_2005
.doc 

För Industrins varuproduktion 2005 se: 
http://www.scb.se/statistik/NV/NV0207/_dokument/NV0207_BS_2005.
doc 
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Referenser 
EU, Klassificeringsbeslut tulltaxa ”BKB Konsultation”, konsultation inom EU för 
tullbeslut 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/ebtiquer?Lang=SV 

EU, 2004. Europeiska unionens officiella tidning. L 327. Kommissionens förord-
ning (EG) nr 1810/2004 av den 7 september 2004 om ändring av bilaga I till rådets 
förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om 
Gemensamma tulltaxan. 30 oktober 2004. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Konsumentprodukter på KN4 och deras uppskattade 
komplexitet och text enligt tulltaxan år 2005 
KN4 Kom- 

plexitet 
Text KN4 

2710 1 Oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral (exkl. råolja); produkter, innehållande som 
karaktärsgivande beståndsdel >= 70 viktprocent oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral, 
i.a.n.; avfallsoljor huvudsakligen innehålland 

3003 1 Medikamenter innehållande två eller flera beståndsdelar som har blandats med varandra för terapeutiskt 
eller profylaktiskt bruk men som inte föreligger i avdelade doser eller i former eller förpackningar för 
försäljning i detaljhandeln (exkl. varor e 

3004 1 Medikamenter bestående av blandade eller oblandade produkter för terapeutiskt eller profylaktiskt bruk, 
föreliggande i avdelade doser "inbegripet doser i form av system för transdermal administration" eller i 
former eller förpackningar för försäljning 

3005 2 Vadd, förbandsgas, bindor och liknande artiklar, t.ex. färdiga förband, häftplåster och kataplasmer, 
impregnerade eller överdragna med farmaceutiska ämnen eller föreliggande i former eller förpackningar för 
försäljning i detaljhandeln för medicinskt, 

3208 1 Målningsfärger och lacker, även opigmenterade, på basis av syntetiska polymerer eller kemiskt modifierade 
naturliga polymerer, dispergerade eller lösta i icke-vattenhaltigt medium; lösningar av produkter enligt nr 
3901 - 3913 i flyktiga organiska lös 

3209 1 Målningsfärger och lacker, även opigmenterade, på basis av syntetiska polymerer eller kemiskt modifierade 
naturliga polymerer, dispergerade eller lösta i vattenhaltigt medium 

3210 1 Målningsfärger och lacker, även opigmenterade, inkl. kallvattenfärger; beredda kallvattenfärger av sådana 
slag som används för färgning av läder (exkl. sådana på basis av syntetiska polymerer eller kemiskt 
modifierade naturliga polymerer) 

3213 1 Konstnärsfärger, färger för skolbruk, plakatfärger, brytningsfärger, hobbyfärger och liknande färger i form av 
tabletter eller i tuber, burkar, flaskor, skålar eller i liknande former eller förpackningar 

3214 1 Fönsterkitt, ympvax, hartscement och andra tätnings- och utfyllningsmedel; spackelfärger; icke-eldfasta 
preparat för ytbeläggning av fasader, innerväggar, golv, innertak o.d. 

3301 1 Oljor, eteriska, även terpenfria, inkl. "concretes" och "absolutes"; resinoider; extraherade oleoresiner; 
koncentrat av eteriska oljor i fett, icke-flyktig olja, vax e.d., erhållna genom s.k. enfleurage eller maceration; 
terpenhaltiga biprodukter erh 

3303 1 Parfymer och luktvatten (exkl. aftershave och deodoranter för personligt bruk) 

3304 1 Preparat för skönhetsvård, make-up eller hudvård (exkl. medikamenter), inkl. solskyddsmedel; preparat för 
manikyr eller pedikyr 

3305 1 Hårvårdsmedel 

3306 1 Preparat för mun- eller tandhygien, inkl. pastor och pulver för fästande av tandproteser; tråd för rengöring 
av utrymmen mellan tänderna "tandtråd", i detaljhandelsförpackning 

3307 1 Preparat avsedda att användas före, vid eller efter rakning, deodoranter för personligt bruk, badpreparat, 
hårborttagningsmedel samt andra parfymeringsmedel, skönhetsmedel och kroppsvårdsmedel, i.a.n.; 
beredda rumsdesodoriseringsmedel, även oparfymer 

3401 1 Tvål och såpa; organiska ytaktiva produkter och preparat avsedda att användas som tvål, i form av stänger, 
kakor eller gjutna stycken, även innehållande tvål; organiska ytaktiva produkter och preparat för tvättning 
av huden, i form av vätska eller kr 

3402 1 Ytaktiva ämnen, organiska; ytaktiva preparat, tvättmedel, inkl. tvätthjälpmedel, och rengöringsmedel, även 
innehållande tvål eller såpa (exkl. tvål och såpa; organiska ytaktiva produkter och preparat avsedda att 
användas som tvål) 

3405 1 Putsmedel och polermedel för skodon, möbler, golv, karosserier, glas eller metall, skurpasta, skurpulver 
och liknande preparat, "även i form av papper, vadd, filt, bondad duk, skumplast, plastsvamp, porös plast 
eller poröst gummi som impregnerats, öv 

3406 1 Stearinljus, paraffinljus, vaxljus o.d. 

3407 1 Modelleringspastor, inkl. sådana som är avsedda för barn; s.k. dentalvax samt avtrycksmassor för dentalt 
bruk, föreliggande i satser, i detaljhandelsförpackningar eller i form av plattor, hästskoformade stycken, 
stänger e.d.; andra preparat för denta 
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3503 1 Gelatin, inkl. gelatinfolier med kvadratisk eller rektangulär form, även ytbehandlade eller färgade, och 
gelatinderivat; husbloss; annat lim av animaliskt ursprung (exkl. lim i detaljhandelsförpackningar med en 
nettovikt av <= 1 kg samt kaseinlim) 

3506 1 Lim och klister, beredda, i.a.n.; produkter lämpliga för användning som lim eller klister, förpackade för 
försäljning i detaljhandeln som lim eller klister i förpackningar med en nettovikt av <= 1 kg (exkl. lim av 
animaliskt ursprung samt lim på basi 

3604 3 Fyrverkeripjäser, signalraketer, regnraketer, knallsignaler och andra pyrotekniska artiklar (exkl. lösa 
patroner) 

3605 2 Tändstickor (exkl. pyrotekniska artiklar enligt nr 3604) 
3606 2 Järncerium "ferrocerium" och andra pyrofora legeringar i alla former; metaldehyd, hexametylentetramin och 

liknande ämnen i form av tabletter, stänger eller liknande, för bränslebruk; bränslen på basis av alkohol och 
liknande beredda bränslen i fast f 

3703 1 Fotografiskt papper, fotografisk papp och fotografisk textilvara, strålningskänsliga, oexponerade 

3805 1 Balsamterpentin, extraherad terpentin, sulfatterpentin och andra terpentinoljor, framställda genom 
destillation eller annan behandling av barrträ; rå dipenten; sulfitterpentin och annan rå para-cymen; "pine 
oil" innehållande alfa-terpineol som huvudb 

3807 1 Trätjära; trätjäroljor; trätjärkreosot; rå metanol; vegetabiliskt beck; bryggeriharts och liknande preparat på 
basis av kolofonium, hartssyror eller vegetabiliskt beck (exkl. burgunderbeck, gul beck, stearinbeck, 
fettsyrebeck och glycerolbeck) 

3808 1 Insektsbekämpningsmedel, svampbekämpningsmedel och ogräsbekämpningsmedel, groningshindrande 
medel, tillväxtreglerande medel för växter, desinfektionsmedel, bekämpningsmedel mot gnagare och 
liknande produkter, föreliggande i former eller förpackningar 

3816 2 Cement, eldfast, eldfast murbruk, eldfast betong och liknande eldfasta beredningar (exkl. produkter på 
basis av grafit eller annat kol) 

3917 1 Rör och slangar samt rördelar, t.ex. skarvrör, knärör och flänsar, och andra tillbehör till rör eller slangar, av 
plast 

3918 1 Golvbeläggningsmaterial av plast, även självhäftande, i rullar eller i form av plattor; vägg- eller 
takbeklädnad av plast, i rullar av en bredd av >= 45 cm, lämpliga för vägg- eller takdekorering och består 
av plast som är varaktigt anbringad på ett 

3922 2 Badkar, duschkar, diskhoar, tvättställ, bidéer, toalettstolar, sitsar och lock till toalettstolar, spolcisterner och 
liknande sanitetsartiklar, av plast 

3923 1 Artiklar för transport eller förpackning av varor, av plast; proppar, lock, kapsyler och andra 
förslutningsartiklar av plast 

3924 1 Bords- och köksartiklar, andra hushållsartiklar samt toalettartiklar, av plast (exkl. badkar, duschkar, 
tvättställ, bidéer, toalettstolar, sitsar och lock till toalettstolar, spolcisterner och liknande sanitetsartiklar) 

3925 1 Byggvaror av plast, i.a.n. 

3926 1 Varor av plast, i.a.n. 

4011 1 Däck av gummi, nya (exkl. massivdäck) 

4012 1 Regummerade eller begagnade däck av gummi; massivdäck och halvmassivdäck, slitbanor samt fälgband, 
av gummi 

4013 1 Innerslangar av gummi 

4014 1 Hygieniska och farmaceutiska artiklar, inkl. dinappar, av mjukgummi, även med delar av hårdgummi, i.a.n. 
(exkl. artiklar för beklädnad eller beklädnadstillbehör, även handskar, för alla bruk) 

4015 1 Kläder och tillbehör till kläder, inbegripet handskar, halvhandskar och vantar, för alla ändamål, av 
mjukgummi (exkl. hårdgummi, skodon och huvudbonader samt delar av huvudbonader) 

4016 1 Varor av mjukgummi, i.a.n. 

4201 2 Sadelmakeriarbeten för alla slags djur, inkl. draglinor, koppel, knäskydd, munkorgar, vojlockar, 
sadelväskor, hundtäcken o.d., av alla slags material (exkl. säkerhetsbälten, selar för barn och vuxna, 
piskor, ridspön, promenad käppar o.d.) 

4202 2 Koffertar, resväskor, sminkväskor, attachéväskor, portföljer, skolväskor, fodral, etuier och väskor för 
glasögon, kikare, kameror, musikinstrument eller vapen samt liknande artiklar; ressäckar, isolerade väskor 
för mat eller dryck, necessärer, ryggsä 

4203 1 Kläder och tillbehör till kläder, av läder eller konstläder (exkl. skodon, huvudbonader och delar därav samt 
benskydd och liknande sportutrustning) 

4205 1 Varor av läder eller konstläder (exkl. sadelmakeriarbeten, reseffekter, handväskor o.d., beklädnad och 
beklädnadstillbehör, varor för tekniskt ändamål, piskor, ridspön, promenad käppar o.d., möbler, lampor och 
belysningsartiklar, leksaker, spel, spor 
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4303 1 Kläder och tillbehör till kläder samt andra varor av pälsskinn (exkl. handskar som består av både läder och 
pälsskinn, skodon, huvudbonader och delar till sådana artiklar samt varor under kap. 95, t.ex. leksaker, 
spel och sportartiklar) 

4304 1 Konstgjord päls och varor av konstgjord päls (exkl. handskar som består av både läder och konstgjord päls, 
skodon och huvudbonader och delar till sådana artiklar samt varor under kap. 95, t.ex. leksaker, spel och 
sportartiklar) 

4402 1 Träkol, inkl. kol av nötter eller nötskal, även agglomererat (exkl. träkol doserat eller paketerat som 
medikamenter, träkol blandat med rökelse, aktiverat träkol samt träkol för teckning) 

4403 1 Virke, obearbetat, barkat, befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor (exkl. grovt 
preparerat trä för käppar, paraplyskaft, verktygsskaft eller liknande; järnvägssliprar eller liknande; trä, 
utskuret till brädor, bjä 

4407 1 Virke, sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, även hyvlat, slipat eller 
längdskarvat, med en tjocklek av > 6 mm 

4408 1 Skivor för fanering, inbegripet sådana som erhållits genom skärning av laminerat virke, skivor för plywood 
eller för liknande laminerat virke och annat virke, sågat i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, 
även hyvlat, slipat, kantsk 

4409 1 Virke, inbegripet icke-sammansatt parkettstav, likformigt bearbetat utefter hela längden "spontat, falsat, 
fasat, försett med pärlstav, profilerat, bearbetat till rund form e.d." på kanter, ändar eller sidor, även hyvlat, 
slipat eller längdskarvat 

4410 2 Spånskivor och liknande skivor "t.ex. oriented strand board och waferboard" av trä eller andra vedartade 
material, även agglomererade med harts eller andra organiska bindemedel (exkl. fiberplattor, fanerade 
spånplattor, cellplattor samt plattor av tr 

4411 2 Fiberskivor av trä eller andra vedartade material, även innehållande harts eller andra organiska bindemedel 
(exkl. spånplattor, även laminerade med en eller flera fiberskivor; laminerade träprodukter med lager av 
fiberskivor; cellplattor, på båda sid 

4412 2 Kryssfanér "plywood", fanerade skivor och liknande trälaminat (exkl. skivor av trä med hög densitet, 
cellplattor, sammansatta parkettstavar, inlagt trä och trämosaik samt skivor som karaktäriseras som delar 
till möbler) 

4414 1 Träramar för målningar, fotografier, speglar o.d. 

4417 1 Verktyg och redskap, infattningar, handtag och skaft till verktyg eller redskap, borstträn samt borst- och 
kvastskaft, av trä; skoläster och skoblock, av trä (exkl. block för framställning av hattar samt maskiner och 
maskindelar, av trä) 

4418 1 Byggnadssnickerier och timmermansarbeten, av trä, inkl. cellplattor, sammansatt parkettstav samt vissa 
takspån "shingles" och "shakes", av trä (exkl. fanér, kryssfanér "plywood", icke-sammansatta parkettstavar 
samt prefabrikerade byggnader) 

4419 1 Bords- och köksartiklar, av trä (exkl. möbler och prydnader, tunnbindararbeten, delar av trä, till bords- och 
köksutrustning, borstar, penslar och handsilar) 

4420 1 Trä med inläggningar; skrin, askar, etuier och fodral för smycken, matsilver och liknande artiklar, av trä; 
statyetter och andra prydnadsföremål, av trä; rumsinventarier av trä (exkl. möbler och belysningsartiklar 
och delar av sådana artiklar) 

4421 2 Varor av trä, i.a.n. 

4503 1 Varor av naturkork (exkl. block, plattor, skivor eller remsor i kvadratisk eller rektangulär form, skarpkantade 
ämnen till korkar, skodon och delar till skodon, huvudbonader och delar till huvudbonader, leksaker, spel 
och sportartiklar samt delar där 

4504 1 Presskork, med eller utan bindemedel, och varor därav (exkl. skodon och delar till skodon, huvudbonader 
och delar till huvudbonader, leksaker, spel och sportartiklar samt delar därav) 

4601 1 Flätor och liknande produkter av flätningsmaterial, även sammanfogade till band; flätningsmaterial, flätor 
och liknande produkter av flätningsmaterial, hopbundna i parallella parter eller vävda till platta produkter, 
även utgörande färdiga artiklar, 

4602 1 Korgmakeriarbeten och andra artiklar, formade direkt av flätningsmaterial eller tillverkade av varor enligt nr 
4601 samt varor av luffa (exkl. papperstapeter enligt nr 4814; surrningsgarn och tågvirke, även flätade, 
skodon och huvudbonader samt delar 

4813 1 Cigarrettpapper, även tillskuret, i häften eller i form av cigarretthylsor 

4814 1 Papperstapeter och liknande väggbeklädnad; s.k. fönsterpapper 

4815 2 Golvbeläggningsmaterial med botten av papper eller papp, även tillskuret (exkl. golvbeläggningsmaterial 
med underlag av textil samt golvbeläggningsmaterial utan underlag) 

4817 1 Kuvert, kortbrev, brevkort med enbart postalt tryck samt korrespondenskort, av papper eller papp; askar, 
mappar o.d. av papper eller papp, innehållande ett sortiment av brevpapper, papperskuvert e.d. 

Statistiska centralbyrån 37 



Bilagor  Konsumentprodukter och produkter speciellt avsedda för barn 

(forts.) 

KN4 Kom- 
plexitet 

Text KN4 

4818 1 Toalettpapper och liknande papper, cellulosavadd eller duk av cellulosafibrer, av sådana slag som används 
för hushållsänadmål eller sanitärt ändamål, i rullar med en bredd av högst 36 cm, eller nedskurna till 
bestämd storlek eller form; näsdukar, ser 

4819 1 Kartonger, askar, lådor, säckar, påsar och andra förpackningar av papper, papp, cellulosavadd eller duk av 
cellulosafibrer; kortregisterlådor, brevkorgar och liknande artiklar av sådana slag som används på kontor, i 
butiker e.d., av papper eller papp 

4820 2 Kontorsböcker, räkenskapsböcker, anteckningsböcker, orderböcker, kvittensböcker, brevpapper i block, 
anteckningsblock, dagböcker och liknande artiklar, även som skrivböcker, skrivunderlägg, samlingspärmar, 
för lösblad eller andra, mappar, blankettsat 

4823 2 Papper, papp, cellulosavadd eller duk av cellulosafibrer, i remsor eller rullar med en bredd av <= 36 cm 
eller i kvadratiska eller rektangulära ark hos vilka, i ovikt skick, ingen sida är > 36 cm, eller tillskurna i 
annan form än kvadratisk eller rek 

4901 2 Böcker, tryckta, broschyrer, häften och liknande tryckalster, även i form av enstaka blad (exkl. tidningar och 
tidskrifter samt reklamtryck) 

4902 2 Tidningar och tidskrifter, även illustrerade eller innehållande reklam 

4903 2 Bilderböcker, ritböcker och målarböcker för barn 

4904 2 Musiknoter, tryckta eller handskrivna, även häftade, bundna eller illustrerade 

4905 2 Kartor av alla slag, inkl. atlaser, väggkartor, topografiska kartor och glober, tryckta 

4906 1 Planritningar, andra ritningar samt teckningar för arkitektoniskt, ingenjörstekniskt, industriellt, kommersiellt, 
topografiskt eller liknande ändamål, i form av handgjorda original; handskrivna texter; karbonkopior samt 
fotografiska reproduktioner på 

4907 1 Omakulerade frimärken, beläggningsstämplar o.d., gångbara eller avsedda som nyutgåva i det land i vilket 
de har eller kommer att ha ett erkänt nominellt värde; stämpelpapper; sedlar; checkblanketter; aktier, 
obligationer och liknande värdehandlingar 

4908 2 Dekalkomanier 

4909 1 Brevkort och vykort, med bildtryck eller annat tryck; tryckta kort med personliga hälsningar, meddelanden 
eller tillkännagivanden, även med bildtryck, med eller utan kuvert eller utstyrsel 

4910 2 Almanackor av alla slag, tryckta, inkl. almanacksblock 

4911 2 Tryckalster, inkl. tryckta bilder samt fotografier, i.a.n. 

5109 1 Garn av ull eller fina djurhår, i detaljhandelsuppläggningar 

5110 1 Garn av grova djurhår eller tagel, inkl. överspunnet garn av tagel, även i detaljhandelsuppläggningar 

5111 1 Kardgarnsvävnader av ull eller fina djurhår 

5112 1 Kamgarnsvävnader av ull eller fina djurhår 

5113 1 Vävnader av grova djurhår eller av tagel (exkl. vävt material för tekniskt bruk enligt nr 5911) 

5204 1 Sytråd av bomull, även i detaljhandelsuppläggningar 

5205 1 Garn av bomull, annat än sytråd, innehållande >= 85 viktprocent bomull, inte i detaljhandelsuppläggningar 

5207 1 Garn av bomull, i detaljhandelsuppläggningar (exkl. sytråd) 

5208 1 Vävnader av bomull, innehållande >= 85 viktprocent bomull och vägande <= 200 g/m² 

5209 1 Vävnader av bomull, innehållande >= 85 viktprocent bomull och vägande > 200 g/m² 

5210 1 Vävnader av bomull, innehållande övervägande men < 85 viktprocent bomull, med inblandning 
huvudsakligen eller uteslutande av konstfibrer och vägande <= 200 g/m² 

5211 1 Vävnader av bomull, innehållande övervägande men < 85 viktprocent bomull, med inblandning 
huvudsakligen eller uteslutande av konstfibrer, vägande > 200 g/m² 

5212 1 Vävnader av bomull, innehållande övervägande men < 85 viktprocent bomull (exkl. med inblandning 
huvudsakligen eller uteslutande av konstfibrer) 

5306 1 Garn av lin 

5307 1 Garn av jute eller andra bastfibrer för textilt ändamål enligt nr 5303 

5308 1 Garn av vegetabiliska textilfibrer; pappersgarn (exkl. garn av lin, jute eller andra bastfibrer enligt nr 5303 
samt bomullsgarn) 

5309 1 Vävnader av lin 

5310 1 Vävnader av jute eller andra bastfibrer för textilt ändamål enligt nr 5303 (exkl. vävnader av lin, mjukhampa 
och rami) 

38 Statistiska centralbyrån 



Konsumentprodukter och produkter speciellt avsedda för barn Bilagor 

(forts.) 

KN4 Kom- 
plexitet 

Text KN4 

5311 1 Vävnader av vegetabiliska textilfibrer; vävnader av pappersgarn (exkl. vävnader av lin, jute eller andra 
bastfibrer enligt nr 5303 samt av bomull) 

5401 1 Sytråd av konstfilament, även i detaljhandelsuppläggningar 

5508 1 Sytråd av konststapelfibrer, även i detaljhandelsuppläggningar 

5601 2 Vadd av textilmaterial och varor av sådan vadd; textilfibrer med en längd av <= 5 mm "flock" samt stoft och 
noppor av textilmaterial (exkl. vadd, filt och bondad duk som är impregnerade, överdragna eller belagda 
med substanser eller preparat och hos 

5608 2 Nät, knutna av surrningsgarn eller tågvirke, som längdvara eller i avpassade stycken; avpassade fisknät 
och andra fiskredskap av nät samt andra konfektionerade varor av nät, av textilmaterial (exkl. hårnät, nät 
för sport och idrott, landningshåvar, f 

5701 2 Mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial, knutna, även konfektionerade 

5702 2 Mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial, vävda, inte tuftade eller flockade, även konfektionerade, 
inkl. kelim-, soumak- och karamanievävnader och liknande handvävda produkter 

5703 2 Mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial, tuftade, även konfektionerade 

5704 2 Mattor och annan golvbeläggning av filt av textilmaterial, inte tuftade eller flockade, även konfektionerade 

5705 2 Mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial, även konfektionerade (exkl. knutna, vävda eller tuftade 
samt av filt av textilmaterial) 

5905 2 Textiltapeter 

5908 1 Vekar av vävt, flätat eller stickat textilmaterial, för lampor, kaminer, tändare, ljus e.d.; glödstrumpor och 
rundstickad glödstrumpsväv, även impregnerade (exkl. vaxade vekar, stubin och vekar av glasfiber) 

6101 2 Överrockar, bilrockar, slängkappor, anoraker, skidjackor, vindjackor o.d. ytterkläder, av trikå, för män eller 
pojkar (exkl. kostymer, ensembler, kavajer, blazrar och jackor) 

6102 2 Kappor, inkl. slängkappor, bilrockar, anoraker, skidjackor, vindjackor o.d. ytterkläder, av trikå, för kvinnor 
eller flickor (exkl. dräkter, ensembler, kavajer, blazrar och jackor) 

6103 2 Kostymer, ensembler, kavajer, blazrar, jackor och byxor, andra än badbyxor, av trikå, för män eller pojkar 
(exkl. skidjackor, vindjackor o.d. ytterkläder, skiddräkter och träningsoveraller samt badbyxor) 

6104 2 Dräkter, ensembler, kavajer, blazrar, jackor, andra än sådana enligt nr 6102, klänningar, kjolar, byxkjolar 
och byxor, av trikå, för kvinnor eller flickor (exkl. underklänningar, trosor, träningsoveraller, skiddräkter och 
baddräkter) 

6105 2 Skjortor av trikå, för män eller pojkar (exkl. nattskjortor samt T-tröjor, undertröjor och liknande tröjor) 

6106 2 Blusar, skjortor och skjortblusar av trikå, för kvinnor eller flickor (exkl. T-tröjor, undertröjor och liknande 
tröjor) 

6107 1 Kalsonger, nattskjortor, pyjamas, badrockar, morgonrockar o.d., av trikå, för män eller pojkar (exkl. 
undertröjor och liknande tröjor) 

6108 1 Underklänningar, underkjolar, underbyxor, trosor, nattlinnen, pyjamas, negligéer, badrockar, morgonrockar 
o.d., av trikå, för kvinnor eller flickor (exkl. T-tröjor, undertröjor, bysthållare, gördlar, korsetter o.d.) 

6109 1 T-tröjor, undertröjor och liknande tröjor, av trikå 

6110 1 Tröjor, pullovrar, koftor, västar o.d. artiklar, av trikå (exkl. T-tröjor, undertröjor och liknande tröjor samt 
vadderade västar) 

6111 1 Babykläder och tillbehör till sådana kläder, av trikå (exkl. mössor) 

6112 1 Träningsoveraller, skiddräkter, baddräkter och badbyxor, av trikå 

6113 2 Kläder av trikå, gummibehandlade eller impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade med plast 
eller andra material 

6114 2 Kläder av trikå, i.a.n. 

6115 1 Strumpbyxor, trikåer, strumpor, sockor o.d., inkl. åderbråcksstrumpor samt skodon utan påsatt sula, av trikå 
(exkl. babystrumpor och babysockor, damasker o.d.) 

6116 2 Handskar, halvhandskar och vantar av trikå (exkl. babykläder och tillbehör till sådana kläder) 

6117 1 Konfektionerade tillbehör till kläder, av trikå; delar till kläder eller till tillbehör till kläder, av trikå, i.a.n. 

6201 2 Överrockar, bilrockar, slängkappor, anoraker, skidjackor, vindjackor o.d. ytterkläder, för män eller pojkar 
(exkl. varor av trikå samt kostymer, ensembler, kavajer, blazrar och jackor) 

6202 2 Kappor, inkl. slängkappor, bilrockar, anoraker, skidjackor, vindjackor o.d. ytterkläder, för kvinnor eller flickor 
(exkl. varor av trikå samt dräkter, ensembler, kavajer, blazrar och jackor) 

6203 2 Kostymer, ensembler, kavajer, blazrar, jackor och byxor, andra än badbyxor, för män eller pojkar (exkl. 
varor av trikå och skidjackor, vindjackor o.d. ytterkläder samt träningsoveraller och skiddräkter) 
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6204 2 Dräkter, ensembler, kavajer, blazrar, jackor, klänningar, kjolar, byxkjolar och byxor, för kvinnor eller flickor 
(exkl. varor av trikå, skidjackor, vindjackor o.d. ytterkläder, underklänningar, trosor, träningsoveraller, 
skiddräkter och baddräkter) 

6205 2 Skjortor för män eller pojkar (exkl. varor av trikå samt nattskjortor) 

6206 2 Blusar, skjortor och skjortblusar, för kvinnor eller flickor (exkl. varor av trikå) 

6207 1 Undertröjor, kalsonger, nattskjortor, pyjamas, badrockar, morgonrockar o.d., för män eller pojkar (exkl. 
varor av trikå) 

6208 1 Linnen, undertröjor, underklänningar, underkjolar, underbyxor, trosor, nattlinnen, pyjamas, negligéer, 
badrockar, morgonrockar o.d., för kvinnor eller flickor (exkl. varor av trikå samt bysthållare, gördlar, 
korsetter o.d.) 

6209 1 Babykläder och tillbehör till sådana kläder (exkl. varor av trikå samt mössor) 

6210 2 Kläder av textilvaror enligt nr 5602, 5603, 5903, 5906 eller 5907 (exkl. varor av trikå, babykläder samt 
tillbehör till sådana kläder) 

6211 1 Träningsoveraller, skiddräkter, baddräkter och badbyxor; andra kläder, i.a.n. (exkl. varor av trikå) 

6212 2 Bysthållare, gördlar, korsetter, hängslen, strumphållare, strumpeband o.d. samt delar till sådana varor, 
även av trikå (exkl. korseletter och bälten helt i gummi) 

6213 1 Näsdukar (exkl. av trikå) 

6214 1 Sjalar, scarfar, halsdukar, mantiljer, slöjor o.d. (exkl. varor av trikå) 

6215 1 Slipsar och liknande artiklar (exkl. varor av trikå) 

6216 2 Handskar, halvhandskar och vantar av annat material än trikå (exkl. babykläder och tillbehör till sådana 
kläder) 

6217 1 Konfektionerade tillbehör till kläder; delar av kläder eller till tillbehör till kläder, i.a.n. (exkl. varor av trikå 
samt sjalar, scarfar, halsdukar, mantiljer, slöjor o.d. samt slipsar o.d.) 

6301 1 Res- och sängfiltar (exkl. sängöverkast samt sängkläder och liknande) 

6302 1 Sänglinne, bordslinne, toaletthanddukar, kökshanddukar o.d. (exkl. skurtrasor, disktrasor och 
dammhanddukar) 

6303 2 Gardiner, rullgardiner och draperier; gardinkappor och sängomhängen (exkl. markiser) 

6304 1 Inredningsartiklar i.a.n. (exkl. res- och sängfiltar; sänglinne, bordslinne, toaletthanddukar, kökshanddukar 
o.d.; gardiner, rullgardiner och draperier; gardinkappor och sängomhängen; sängöverkast och lampskärmar 
samt sängkläder o.d. enligt nr 9404) 

6305 1 Säckar och påsar av sådana slag som används för förpackning av varor 

6306 2 Presenningar och markiser; tält; segel till båtar, segelbrädor eller fordon; campingartiklar (exkl. ryggsäckar, 
sovsäckar och liknande artiklar) 

6307 2 Textilvaror, konfektionerade, inkl. tillskärningsmönster, i.a.n. 

6308 2 Satser bestående av vävnadsstycken och garn, med eller utan tillbehör, avsedda för tillverkning av mattor, 
tapisserier, broderade borddukar eller servetter eller liknande artiklar av textilmaterial, i 
detaljhandelsförpackningar (exkl. satser för fram 

6309 2 Begagnade kläder och andra begagnade artiklar 

6401 2 Skodon, vattentäta, med yttersulor och överdelar av gummi eller plast och hos vilka överdelarna varken är 
fästade vid sulan eller hopfogade genom sömnad, nitning, spikning, skruvning, pluggning eller liknande 
förfarande (exkl. ortopediska skodon och 

6402 2 Skodon med yttersulor och överdelar av gummi eller plast (exkl. vattentäta skodon enligt nr 6401, 
ortopediska skodon, stövlar med fastsatta skridskor eller rullskridskor samt leksaksskor) 

6403 2 Skodon med yttersulor av gummi, plast, läder eller konstläder och med överdelarar av läder (exkl. 
ortopediska skodon, stövlar med fastsatta skridskor eller rullskridskor samt leksaksskor) 

6404 2 Skodon med yttersulor av gummi, plast, läder eller konstläder och med överdelarar av textilmaterial (exkl. 
leksaksskor) 

6405 2 Skodon, i.a.n. 

6406 1 Delar till skodon, inkl. överdelar, även hopfogade med andra sulor än yttersulor, lösa inläggssulor, hälinlägg 
o.d.; damasker, benkläder och liknande artiklar samt delar till sådana artiklar (exkl. varor av asbest samt 
sportutrustning) 

6503 1 Filthattar och andra huvudbonader av filt, tillverkade av hattstumpar eller plana hattämnen enligt nr 6501, 
även ofodrade och ogarnerade (exkl. tillverkade av filtremsor eller konfektionerade av filtmaterial samt 
leksakshattar och karnevalsartiklar) 
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6504 1 Hattar och andra huvudbonader, flätade eller hopfogade av band eller remsor av alla slags material, även 
ofodrade och ogarnerade (exkl. leksakshattar och karnevalsartiklar) 

6505 1 Hattar och andra huvudbonader, av trikå eller tillverkade av spetsar, filt eller annan textilvara i längder, 
dock inte av band eller remsor, även ofodrade och ogarnerade; hårnät av alla slags material, även fodrade 
och garnerade (exkl. huvudbonader t 

6506 2 Huvudbonader, även ofodrade och ogarnerade (exkl. huvudbonader av filt, flätade huvudbonader eller 
huvudbonader hopfogade av band o.d., samt huvudbonader tillverkade av trikå, spetsar o.d.) 

6601 2 Paraplyer och parasoller, inkl. käpparaplyer, trädgårdsparasoller och liknande parasoller (exkl. leksaker 
samt strandtält) 

6602 2 Promenadkäppar, sittkäppar, piskor, ridspön o.d. (exkl. promenadkäppar, kryckor och paraplyer som har 
karaktär av vapen samt paraplyer för sportbruk) 

6603 2 Delar, beslag och tillbehör till paraplyer och parasoller enligt nr 6601 eller till promenadkäppar, sittkäppar, 
piskor, ridspön o.d. enligt nr 6602 

6702 2 Konstgjorda blommor, blad och frukter samt delar till sådana varor; artiklar tillverkade av konstgjorda 
blommor, blad eller frukter 

6704 2 Peruker, lösskägg, lösa ögonbryn och ögonfransar, lösflätor o.d., av människohår, djurhår eller 
textilmaterial; varor av människohår, i.a.n. (exkl. karnevalsartiklar) 

6910 2 Diskhoar, tvättställ, pelare till tvättställ, badkar, bidéer, WC-stolar, spolcisterner, urinaler o.d. sanitetsartiklar 
för installation, av keramiskt material (exkl. tvålkoppar, tandborsthållare, krokar för handdukar samt 
toalettpappershållare) 

6911 1 Bords- och köksartiklar, andra hushållsartiklar samt toalettartiklar, av porslin 

6912 1 Bords- och köksartiklar, andra hushållsartiklar samt toalettartiklar, av andra keramiska material än porslin 
(exkl. diskhoar, tvättställ, pelare till tvättställ, badkar, bidéer, WC-stolar, spolcisterner, urinaler o.d. 
sanitetsartiklar för installatio 

6913 1 Statyetter och andra prydnadsföremål av keramisk material 

6914 1 Keramiskt material, varor av 

7009 1 Speglar av glas, inkl. backspeglar, även inramade (exkl. optiskt bearbetade speglar samt speglar som är > 
100 år gamla) 

7010 1 Damejeanner, flaskor, burkar, krukor, ampuller och andra behållare av glas, av sådana slag som används 
för transport eller förpackning av varor; konserveringsburkar av glas; proppar, lock och andra 
tillslutningsanordningar av glas (exkl. kolvar och b 

7013 1 Glasvaror av sådana slag som används som bords-, köks-, toalett- eller kontorsartiklar, för 
prydnadsändamål inomhus eller för liknande ändamål (exkl. varor som omfattas av nr 7010 eller 7018) 

7018 1 Glaspärlor, imitationer av naturpärlor, imitationer av ädelstenar eller halvädelstenar o.d. smärre artiklar av 
glas samt varor tillverkade av sådana artiklar, andra än oäkta smycken; ögon av glas, andra än proteser; 
statyetter och andra prydnadsartik 

7113 1 Äkta smycken och delar till sådana varor, av ädel metall eller av metall med plätering av ädel metall (exkl. 
antikviteter) 

7116 2 Varor bestående av naturpärlor eller odlade pärlor eller av ädelstenar eller halvädelstenar, naturliga, 
syntetiska eller rekonstruerade 

7117 2 Oäkta smycken 

7118 1 Mynt (exkl. medaljer, smycken av mynt, mynt med karaktär av samlarobjekt samt avfall och skrot) 

7316 1 Ankaren och draggar samt delar till dessa varor, av järn eller stål 

7317 1 Spik, stift, inkl. häftstift, spikbleck, märlor o.d. artiklar, av järn eller stål, även med huvud av annat material 
(exkl. varor enligt nr 8305 samt sådana med huvud av koppar) 

7318 1 Skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor, inkl. fjäderbrickor, 
o.d. artiklar, av järn eller stål 

7319 1 Synålar, stickor, snörnålar, virknålar, broderprylar o.d. artiklar för handarbete, av järn eller stål; knappnålar, 
säkerhetsnålar o.d. artiklar av järn eller stål, i.a.n. 

7321 3 Kaminer, spisar, inkl. värmeledningsspisar; grillar, glödpannor, gaskök, tallriksvärmare o.d. icke-elektriska 
artiklar för hushållsbruk samt delar till sådana artiklar, av järn eller stål (exkl. värmepannor och radiatorer 
för centraluppvärmning, luft 

7323 1 Bords-, köks- och andra hushållsartiklar samt delar till sådana artiklar, av järn eller stål; stålull; diskbollar, 
putsvantar o.d., av järn eller stål (exkl. tankar, fat, burkar, flaskor, askar o.d. behållare enligt nr 7310; 
papperskorgar; korkskruva 

7324 2 Sanitetsgods och delar till sanitetsgods, av järn eller stål (exkl. tankar, fat, burkar, flaskor, askar o.d. 
behållare enligt nr 7310, små medicin- och toalettskåp för upphängning och andra möbler enligt kap. 94) 
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7415 1 Spik, stift, inkl. häftstift, märlor och liknande artiklar, av koppar eller av järn eller stål med huvud av koppar; 
skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor, inkl. fjäderbrickor 
och liknande artikel 

7417 2 Kokapparater och andra uppvärmningsapparater av sådana slag som används i hushåll, icke-elektriska, 
samt delar till sådana apparater, av koppar (exkl. varmvattenberedare) 

7418 1 Bords-, köks- och andra hushållsartiklar samt delar till sådana artiklar, av koppar; diskbollar, putsvantar 
o.d., av koppar; sanitetsgods och delar till sanitetsgods, av koppar (exkl. kokapparater och andra 
uppvärmningsapparater, dunkar o.d. behållar 

7615 1 Bordsartiklar, köksartiklar och andra hushållsartiklar samt delar till sådana artiklar, av aluminium; diskbollar, 
putsvantar o.d., av aluminium; sanitetsgods och delar till sanitetsgods, av aluminium (exkl. fat, burkar, 
flaskor, askar och liknande be 

8201 2 Handverktyg och handredskap av följande slag: spadar, skyfflar, korpar, hackor, högafflar, grepar, krattor, 
räfsor och rakor; yxor, röjknivar och liknande huggverktyg; sekatörer och liknande klippverktyg av alla slag; 
liar, skäror, höknivar, häcksaxa 

8202 2 Handsågar; blad för alla slags sågar, inkl. slitsfräsar, spårfräsar och otandade sågblad, av oädel metall 
(exkl. motorsågar) 

8203 2 Filar, raspar, tänger, inkl. avbitartänger, pincetter, plåtsaxar, röravskärare, bultsaxar, huggpipor och 
liknande handverktyg, av oädel metall 

8204 1 Skruvnycklar och skiftnycklar, inkl. momentnycklar; utbytbara hylsor till hylsnycklar, med eller utan handtag, 
av oädel metall 

8205 2 Handverktyg, inkl. glasmästardiamanter, i.a.n; blåslampor; skruvstycken, skruvtvingar o.d., andra än 
tillbehör och delat till verktygsmaskiner; städ; transportabla smidesässjor; hand- eller pedaldrivna slipstenar 
och slipskivor med ställning 

8206 2 Satser av handverktyg enligt två eller flera av nr 8202 till 8205, i detaljhandelsförpackningar 

8210 2 Mekaniska apparater och redskap, handdrivna, som väger <= 10 kg och som används för beredning eller 
servering av matvaror eller drycker 

8211 1 Knivar med skärande egg, även tandad, inkl. trädgårdsknivar, samt blad till sådana knivar, av oädel metall 
(exkl. knivar med skärstål för maskiner och mekaniska apparater, huggknivar och hackknivar, fiskknivar, 
smörknivar, rakknivar och blad till såd 

8212 2 Rakknivar, rakhyvlar och rakapparater, icke-elektriska, samt blad till dessa, inkl. ämnen till rakblad i 
bandform, av oädel form 

8213 2 Saxar, i.a.n., samt skär till saxar enligt detta nummer 

8214 2 Skär- och klippverktyg, t.ex. hårklippningsmaskiner, huggknivar och hackknivar för slakterier och 
charkuterier eller för hushållsbruk, pappersknivar; artiklar och satser av artiklar för manikyr eller pedikyr, 
inkl. nagelfilar, av oädel metall 

8215 1 Skedar, gafflar, slevar, tårtspadar, fiskknivar, smörknivar, sockertänger och liknande köks- och 
bordsartiklar, av oädel metall 

8301 1 Hänglås och andra lås, inkl. nyckellås, kombinationslås och elektriska lås, av oädel metall; knäppen och 
byglar med knäppe, försedda med lås, av oädel metall; nycklar av oädel metall till i detta nummer nämnda 
artiklar 

8302 1 Beslag och liknande artiklar av oädel metall, som är lämpliga för möbler, dörrar, trappor, fönster, markiser, 
persienner, rullgardiner, karosserier, sadelmakeriarbeten, koffertar, kistor, skrin e.d.; hatthyllor, 
hatthängare, konsoler o.d., av oädel m 

8305 2 Mekanismer och beslag till samlingspärmar eller brevordnare, pappersklämmor, gem, ryttare till kortregister 
och liknande kontorsartiklar, av oädel metall; häftklammer i staplar för t.ex. kontorsbruk, tapetserarbruk 
eller emballering, av oädel metall 

8306 1 Ringklockor, bjällror, gonggonger o.d., icke-elektriska, av oädel metall; statyetter och andra 
prydnadsföremål, av oädel metall; fotografiramar, tavelramar och liknande ramar, av oädel metall; speglar 
av oädel metall 

8418 3 Kylskåp, frysar och annan kyl- eller frysutrustning, elektriska och andra; värmepumpar; delar till sådana 
(exkl. luftkonditioneringsapparater enligt nr 8415) 

8422 3 Diskmaskiner; maskiner och apparater för rengöring eller torkning av flaskor eller andra kärl; maskiner och 
apparater för påfyllning, tillslutning, kapsylering eller etikettering av flaskor, burkar, askar, lådor, påsar, 
säckar eller andra förpackning 

8450 3 Vattentvättmaskiner för hushåll eller tvätterier, inkl. maskiner som både tvättar och torkar tvätten; delar till 
sådana 

8467 3 Handverktyg, pneumatiska, hydrauliska eller med inbyggd elektrisk eller icke-elektrisk motor; delar till 
sådana 

8470  Räknemaskiner och maskiner i fickformat "<= 170 mm x 100 mm x 45 mm", med räknefunktion, för 
upptagning, återgivning och avläsning av data; bokföringsmaskiner, frankostämplingsmaskiner, 
biljettmaskiner o.d. maskiner och apparater, med inbyggt räkneve 
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8471 3 Maskiner för automatisk databehandling och enheter till sådana maskiner; magnetiska och optiska läsare, 
maskiner för överföring av data till databärare i kodad form samt maskiner för bearbetning av sådana data, 
i.a.n. 

8509 3 Elektromekaniska hushållsapparater med inbyggd elektrisk motor; delar till sådana 

8510 3 Rakapparater, hårklippningsmaskiner och hårborttagningsapparater med inbyggd elektrisk motor; delar till 
sådana 

8513 3 Bärbara elektriska lampor med egen kraftkälla; delar till sådana "t.ex. torrbatterier, ackumulatorer eller 
generatorer" (exkl. sådana som omfattas av nr 8512) 

8516 3 Genomströmnings- eller förrådsvarmvattenberedare och doppvärmare; elektriska, elektriska apparater för 
rumsuppvärmning eller för uppvärmning av marken; elektriska värmeapparater för hårbehandling, t.ex. 
hårtorkar, hårspolar och locktänger, eller för 

8519 3 Skivspelare, elektriska grammofoner, kassettbandspelare och andra apparater för ljudåtergivning (exkl. 
försedda med anordning för ljudinspelning samt sådana enligt nr 8520) 

8520 3 Bandspelare och andra apparater för ljudinspelning, även innehållande anordning för ljudåtergivning 

8521 3 Apparater för inspelning eller återgivning av videosignaler, även med inbyggd videotuner (exkl. 
videokameror) 

8522 3 Delar och tillbehör till apparater enligt nr 8519 till 8521 

8523 3 Beredda oinspelade media för inspelning av ljud eller för liknande inspelning av andra fenomen (exkl. 
produkter enligt kap. 37) 

8524 3 Grammofonskivor, inspelade band och andra media med inspelningar av ljud eller av andra fenomen, inkl. 
matriser för tillverkning av grammofonskivor (exkl. produkter enligt kap. 37) 

8525 3 Apparater för sändning av radiotelefoni, radiotelegrafi, rundradio eller television, även med inbyggd 
utrustning för mottagning, ljudinspelning eller ljudåtergivning; televisionskameror; videokameror för 
stillbilder och andra videokameror; digitala k 

8527 3 Apparater för mottagning av radiotelefoni, radiotelegrafi eller rundradio, även med inbyggd utrustning för 
inspelning eller återgivning av ljud eller med inbyggt ur 

8528 3 Televisionsmottagare, även med inbyggd rundradiomottagare, inbyggd utrustning för inspelning eller 
återgivning av ljud eller videosignaler; videomonitorer och videoprojektorer 

8529 3 Delar som är lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till sändare och mottagare för 
radiotelefoni, radiotelegrafi, rundradio, televisionsmottagare, televisionskameror, videokameror för stillbilder 
och andra videokameror, radarapparater 

8539 3 Elektriska glödlampor och gasurladdningslampor, inkl. s.k. "sealed beam lamp units", lampor för ultraviolett 
eller infrarött ljus, båglampor; delar till sådana 

8703 3 Bilar och andra motorfordon, konstruerade huvudsakligen för personbefordran (exkl. motorfordon för 
transport av >= 10 personer) inkl. stationsvagnar och tävlingsbilar 

8711 3 Motorcyklar, inkl. mopeder, samt cyklar försedda med hjälpmotor, med eller utan sidvagn; sidvagnar 

8712 2 Tvåhjuliga cyklar och andra cyklar, inkl. trehjuliga transportcyklar, utan motor 

8713 3 Rullstolar och andra fordon för sjuka eller rörelsehindrade, även med motor eller annan mekanisk 
framdrivningsanordning (exkl. särskilt utformade motorfordon och cyklar) 

8715 2 Barnvagnar och delar till barnvagnar 

8903 3 Fritidsbåtar och andra fartyg för nöjes- eller sportbruk; roddbåtar och kanoter 

9004 2 Glasögon o.d., avsedda för synkorrektion, som skydd för ögonen eller för annat ändamål (exkl. glasögon 
för utprovning av synskärpan, kontaktlinser samt glasögonlinser och glasögonbågar och infattningar för 
glasögon e.d.) 

9005 2 Kikare "monokulära" och "binokulära", inkl. teleskop samt stativ till sådana; andra astronomiska instrument 
och stativ till sådana med undantag av radioastronomiska instrument 

9006 3 Stillbildskameror; blixtljusapparater och blixtlampor, för fotografiskt bruk, andra än gasurladdningslampor 
enligt nr 8539 

9017 2 Ritinstrument, ritsinstrument och räkneinstrument, t.ex. ritapparater, pantografer, gradskivor, ritbestick, 
räknestickor och räkneskivor; instrument som hålls i handen för längdmätning, t.ex. mätstockar, mätband, 
mikrometrar och skjutmått, i.a.n. i d 

9101 3 Armbandsur, fickur och liknande ur, inkl. stoppur, med boett av ädel metall eller av metall med plätering av 
ädel metall (exkl. ur med baksida av stål) 

9102 3 Armbandsur, fickur och liknande ur, även med stoppursfunktion (exkl. sådana av ädel metall eller av metall 
med plätering av ädel metall) 

9103 3 Vägg- och bordsur med fickursverk, med undantag av ur enligt nr 9104 
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9105 3 Ur (exkl. armbandsur, fickur och liknande ur, vägg- och bordsur med fickursverk samt ur till 
instrumentbräden och liknande ur för fordon, luftfartyg, rymdfarkoster eller fartyg) 

9113 2 Urarmband och delar till urarmband 

9201 2 Pianon, inkl. självspelande pianon; cembalor och andra stränginstrument med klaviatur (exkl. 
musikinstrument hos vilka ljudet framställs eller måste förstärkas på elektrisk väg) 

9202 2 Stränginstrument, t.ex. gitarrer, violiner och harpor (exkl. musikinstrument hos vilka ljudet framställs eller 
måste förstärkas på elektrisk väg) 

9204 2 Dragspel och liknande instrument; munspel (exkl. musikinstrument hos vilka ljudet framställs eller måste 
förstärkas på elektrisk väg) 

9205 2 Blåsinstrument, t.ex. klarinetter, trumpeter och säckpipor (exkl. piporglar, orgelharmonier, dragspel samt 
munspel) 

9206 2 Slaginstrument, t.ex. trummor, xylofoner, cymbaler, kastanjetter och maracas 

9207 3 Musikinstrument hos vilka ljudet framställs eller måste förstärkas på elektrisk väg, t.ex. orglar, gitarrer och 
dragspel 

9208 2 Speldosor, orkestrion, positiv, mekaniska sångfåglar, musiksågar och andra musikinstrument, i.a.n. i detta 
kapitel; lockpipor o.d. av alla slag för härmning av djurläten; visselpipor, signalhorn och andra 
ljudsignalredskap som blåses med munnen 

9209 2 Delar, t.ex. mekanismer till speldosor och tillbehör, t.ex. kort, rondeller och rullar till mekaniska instrument, 
till musikinstrument; metronomer, stämgafflar och stämpipor av alla slag 

9302 2 Revolvrar och pistoler (exkl. vapen enligt nr 9303 eller 9304) 

9303 2 Eldvapen och liknande artiklar som verkar genom förbränning av en explosiv laddning, t.ex. jaktgevär, 
mynningsladdade eldvapen, signalpistoler och liknande artiklar för enbart ljussignalering, pistoler och 
revolvrar för lös ammunition, slaktapparater 

9304 2 Fjäder- luft- eller gasdrivna gevär och pistoler samt batonger (exkl. vapen enligt nr 9307) 

9305 2 Delar och tillbehör till artiklar enligt nr 9301- 9304 

9307 2 Värjor, sablar, bajonetter, lansar och liknande vapen samt delar till sådana vapen, även slidor och baljor till 
sådana vapen (exkl. vapen av ädel metall eller med plätering av ädel metall, vapen för fäktning, jaktknivar 
och jaktdolkar, knivar enligt 

9401 2 Sittmöbler, även bäddbara, samt delar till sittmöbler (exkl. möbler för medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller 
veterinärt bruk samt frisörstolar, enligt nr 9402) 

9403 2 Möbler samt delar till sådana möbler (exkl. sittmöbler och möbler för medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller 
veterinärt bruk, frisörstolar e.d.) 

9404 2 Resårbottnar till sängar; sängkläder och liknande inredningsartiklar, t.ex. madrasser, sängtäcken, kuddar 
och puffar, försedda med resårer, stoppning eller inlägg av vilket material som helst eller tillverkade av 
poröst gummi eller porös plast, med e 

9405 3 Belysningsarmatur och andra belysningsartiklar, inkl. strålkastare samt delar till sådana artiklar, i.a.n.; 
ljusskyltar, namnplåtar med belysning, o.d. med fast, varaktigt monterad ljuskälla samt delar till sådana 
artiklar, i.a.n. 

9501 2 Leksaksfordon med hjul, avsedda för barn, t.ex. trehjuliga leksakscyklar, sparkcyklar och trampbilar; 
dockvagnar (exkl. cyklar med kullager) 

9502 2 Dockor föreställande människor 

9503 2 Leksaker; skalenliga modeller och liknande modeller för förströelse, mekaniska eller icke-mekaniska; 
pussel av alla slag (exkl. leksaksfordon med hjul, avsedda för barn, dockvagnar samt dockor föreställande 
människor) 

9504 3 Artiklar för sällskapsspel, inkl. spelapparater för spelhallar, nöjesfält e.d., biljardbord och bord för kasinon 
samt automatiska kägelresare för bowlinghallar 

9505 2 Prydnadsartiklar för högtider, karnevalsartiklar och liknande artiklar, inkl. trolleri- och skämtartiklar 

9506 2 Redskap och annan utrustning för kroppsövningar, gymnastik, idrott, annan sport, inkl. bordtennis, 
utomhusspel eller utomhuslek, i.a.n. i detta kapitel; simbassänger och plaskdammar 

9507 2 Spön, fiskkrokar och andra redskap för fiske med rev; landningshåvar, fjärilshåvar och liknande håvar; 
lockfåglar och liknande artiklar för jakt (exkl. varor enligt nr 9208 eller 9705) 

9601 1 Elfenben, ben, sköldpadd, horn, korall, pärlemor och andra animaliska snidningsmaterial, bearbetade samt 
varor av dessa material, inkl. varor erhållna genom gjutning 

9602 1 Vegetabiliska eller mineraliska snidningsmaterial, bearbetade, samt varor av dessa material; varor gjutna 
eller genom snidning eller på annat sätt formade av vax, stearin, naturliga gummiarter eller naturliga hartser 
eller av modelleringspastor samt a 
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9603 2 Kvastar, viskor, borstar, inkl. borstar som utgör delar till maskiner, apparater eller fordon samt penslar, 
mekaniska mattsopare utan motor samt moppar och dammvippor; bindlar för borsttillverkning; 
målningsdynor och målningsrullar; avtorkare o.d. av 

9604 1 Handsiktar och handsåll 

9605 2 Reseetuier med artiklar för toalettändamål, för sömnad eller för rengöring av skor eller kläder (exkl. 
manikyrset) 

9606 1 Knappar samt knappformar och andra delar till knappar; knappämnen (exkl. manchettknappar) 

9607 1 Blixtlås och delar till blixtlås 

9608 2 Kulpennor; pennor med filtspets eller annan porös spets; reservoarpennor och liknande pennor; pennor för 
duplicering; stiftpennor; pennskaft, pennförlängare o.d.; delar, inkl. hylsor och hållare till artiklar enligt detta 
nummer (exkl. varor enligt n 

9609 2 Blyerts-, anilin- och färgpennor, andra än pennor enligt nr 9608, blyerts- anilin- och färgstift, grifflar, 
pastellkritor och andra färgkritor, ritkol, skriv- och ritkrita samt skräddarkrita 

9613 3 Cigarettändare och andra tändare, även mekaniska eller elektriska samt delar till sådana tändare, andra än 
tändstenar och vekar 

9614 2 Rökpipor, inkl. piphuvuden, cigarr- och cigarettmunstycken samt delar till sådana artiklar 

9615 2 Kammar, hårspännen o.d.; hårnålar, hårklämmor, papiljotter o.d samt delar till sådana artiklar (exkl. 
elektriska värmeapparater enligt nr 8516) 

9616 2 Rafräschissörer och beslag till sådana; pudervippor och liknande varor för anbringande av kosmetiska 
preparat eller toalettmedel 

9617 2 Termosflaskor och andra termoskärl, kompletta med ytterhölje; delar till sådana kärl, andra än lösa glas 

9701 2 Målningar och teckningar utförda helt för hand; collage och liknande prydnadstavlor (exkl. teckningar enligt 
nr 4906 och handdekorerade föremål) 

9702 2 Konstgrafiska originalblad 

9703 2 Originalskulpturer, oavsett materialet 

9704 1 Frimärken och beläggningsstämplar, frankeringsstämplar, förstadagsbrev samt portokort o.d. med påtryckt 
valörstämpel, makulerade eller omakulerade, inte gångbara och inte avsedda som nyutgåva i det land till 
vilket de är destinerade 

9705 2 Samlingar och samlarobjekt av zoologiskt, botaniskt, mineralogiskt, anatomiskt, historiskt, arkeologiskt, 
paleontologiskt, etnografiskt eller numismatiskt intresse 

9706 2 Antikviteter med en ålder av > 100 år 

Anmärkning: Långa förklaringstexter är avkortade. För fullständig text, se Tullverket. 
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2710 13335961 1 Oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral (exkl. råolja); produkter, innehållande 
som karaktärsgivande beståndsdel >= 70 viktprocent oljor erhållna ur petroleum eller ur 
bituminösa mineral, i.a.n.; avfallsoljor huvudsakligen innehålland 

3208 5527800 1 Virke, obearbetat, barkat, befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra 
sidor (exkl. grovt preparerat trä för käppar, paraplyskaft, verktygsskaft eller liknande; järn-
vägssliprar eller liknande; trä, utskuret till brädor, bjä 

3209 545585 1 Kartonger, askar, lådor, säckar, påsar och andra förpackningar av papper, papp, cellulosa-
vadd eller duk av cellulosafibrer; kortregisterlådor, brevkorgar och liknande artiklar av 
sådana slag som används på kontor, i butiker e.d., av papper eller papp 

3210 223408 1 Ytaktiva ämnen, organiska; ytaktiva preparat, tvättmedel, inkl. tvätthjälpmedel, och ren-
göringsmedel, även innehållande tvål eller såpa (exkl. tvål och såpa; organiska ytaktiva 
produkter och preparat avsedda att användas som tvål) 

3213 198971 1 Trätjära; trätjäroljor; trätjärkreosot; rå metanol; vegetabiliskt beck; bryggeriharts och liknande 
preparat på basis av kolofonium, hartssyror eller vegetabiliskt beck (exkl. burgunderbeck, gul 
beck, stearinbeck, fettsyrebeck och glycerolbeck) 

3214 177897 1 Virke, inbegripet icke-sammansatt parkettstav, likformigt bearbetat utefter hela längden 
"spontat, falsat, fasat, försett med pärlstav, profilerat, bearbetat till rund form e.d." på kanter, 
ändar eller sidor, även hyvlat, slipat eller längdskarvat 

3301 169261 1 Toalettpapper och liknande papper, cellulosavadd eller duk av cellulosafibrer, av sådana 
slag som används för hushållsändamål eller sanitärt ändamål, i rullar med en bredd av högst 
36 cm, eller nedskurna till bestämd storlek eller form; näsdukar, ser 

3303 154320 1 Däck av gummi, nya (exkl. massivdäck) 

3306 144682 1 Artiklar för transport eller förpackning av varor, av plast; proppar, lock, kapsyler och andra 
förslutningsartiklar av plast 

3307 139960 1 Fönsterkitt, ympvax, hartscement och andra tätnings- och utfyllningsmedel; spackelfärger; 
icke-eldfasta preparat för ytbeläggning av fasader, innerväggar, golv, innertak o.d. 

3401 93806 1 Målningsfärger och lacker, även opigmenterade, på basis av syntetiska polymerer eller ke-
miskt modifierade naturliga polymerer, dispergerade eller lösta i icke-vattenhaltigt medium; 
lösningar av produkter enligt nr 3901 - 3913 i flyktiga organiska lös 

3402 87247 1 Rör och slangar samt rördelar, t.ex. skarvrör, knärör och flänsar, och andra tillbehör till rör 
eller slangar, av plast 

3405 86706 1 Skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor, inkl. 
fjäderbrickor, o.d. artiklar, av järn eller stål 

3406 65652 1 Målningsfärger och lacker, även opigmenterade, på basis av syntetiska polymerer eller 
kemiskt modifierade naturliga polymerer, dispergerade eller lösta i vattenhaltigt medium 

3407 65611 1 Beslag och liknande artiklar av oädel metall, som är lämpliga för möbler, dörrar, trappor, 
fönster, markiser, persienner, rullgardiner, karosserier, sadelmakeriarbeten, koffertar, kistor, 
skrin e.d.; hatthyllor, hatthängare, konsoler o.d., av oädel m 

3503 55738 2 Papper, papp, cellulosavadd eller duk av cellulosafibrer, i remsor eller rullar med en bredd av 
<= 36 cm eller i kvadratiska eller rektangulära ark hos vilka, i ovikt skick, ingen sida är > 36 
cm, eller tillskurna i annan form än kvadratisk eller rek 

3506 44326 3 Maskiner för automatisk databehandling och enheter till sådana maskiner; magnetiska och 
optiska läsare, maskiner för överföring av data till databärare i kodad form samt maskiner för 
bearbetning av sådana data, i.a.n. 

3604 38887 1 Stearinljus, paraffinljus, vaxljus o.d. 

3605 38119 1 Lim och klister, beredda, i.a.n.; produkter lämpliga för användning som lim eller klister, 
förpackade för försäljning i detaljhandeln som lim eller klister i förpackningar med en netto-
vikt av <= 1 kg (exkl. lim av animaliskt ursprung samt lim på basi 

3606 36527 1 Kuvert, kortbrev, brevkort med enbart postalt tryck samt korrespondenskort, av papper eller 
papp; askar, mappar o.d. av papper eller papp, innehållande ett sortiment av brevpapper, 
papperskuvert e.d. 

3703 33427 2 Presenningar och markiser; tält; segel till båtar, segelbrädor eller fordon; campingartiklar 
(exkl. ryggsäckar, sovsäckar och liknande artiklar) 

3805 28848 2 Cement, eldfast, eldfast murbruk, eldfast betong och liknande eldfasta beredningar (exkl. 
produkter på basis av grafit eller annat kol) 
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3807 27396 1 Tvål och såpa; organiska ytaktiva produkter och preparat avsedda att användas som tvål, i 
form av stänger, kakor eller gjutna stycken, även innehållande tvål; organiska ytaktiva 
produkter och preparat för tvättning av huden, i form av vätska eller kr 

3808 22242 3 Televisionsmottagare, även med inbyggd rundradiomottagare, inbyggd utrustning för 
inspelning eller återgivning av ljud eller videosignaler; videomonitorer och videoprojektorer 

3816 21416 1 Träkol, inkl. kol av nötter eller nötskal, även agglomererat (exkl. träkol doserat eller paketerat 
som medikamenter, träkol blandat med rökelse, aktiverat träkol samt träkol för teckning) 

3917 19360 2 Tändstickor (exkl. pyrotekniska artiklar enligt nr 3604) 

3923 17587 1 Statyetter och andra prydnadsföremål av keramisk material 

3924 16124 1 Varor av mjukgummi, i.a.n. 

3925 16009 1 Sänglinne, bordslinne, toaletthanddukar, kökshanddukar o.d. (exkl. skurtrasor, disktrasor och 
dammhanddukar) 

4011 15932 1 Spik, stift, inkl. häftstift, spikbleck, märlor o.d. artiklar, av järn eller stål, även med huvud av 
annat material (exkl. varor enligt nr 8305 samt sådana med huvud av koppar) 

4013 15549 2 Kontorsböcker, räkenskapsböcker, anteckningsböcker, orderböcker, kvittensböcker, brev-
papper i block, anteckningsblock, dagböcker och liknande artiklar, även som skrivböcker, 
skrivunderlägg, samlingspärmar, för lösblad eller andra, mappar, blankettsat 

4015 15444 2 Koffertar, resväskor, sminkväskor, attachéväskor, portföljer, skolväskor, fodral, etuier och 
väskor för glasögon, kikare, kameror, musikinstrument eller vapen samt liknande artiklar; 
ressäckar, isolerade väskor för mat eller dryck, necessärer, ryggsä 

4016 15317 1 Insektsbekämpningsmedel, svampbekämpningsmedel och ogräsbekämpningsmedel, gro-
ningshindrande medel, tillväxtreglerande medel för växter, desinfektionsmedel, bekämp-
ningsmedel mot gnagare och liknande produkter, föreliggande i former eller förpackningar 

4201 15038 1 Bords- och köksartiklar, andra hushållsartiklar samt toalettartiklar, av plast (exkl. badkar, 
duschkar, tvättställ, bidéer, toalettstolar, sitsar och lock till toalettstolar, spolcisterner och 
liknande sanitetsartiklar) 

4202 14679 1 Byggvaror av plast, i.a.n. 

4203 14195 2 Leksaker; skalenliga modeller och liknande modeller för förströelse, mekaniska eller icke-
mekaniska; pussel av alla slag (exkl. leksaksfordon med hjul, avsedda för barn, dockvagnar 
samt dockor föreställande människor) 

4303 14135 1 Bords- och köksartiklar, andra hushållsartiklar samt toalettartiklar, av andra keramiska 
material än porslin (exkl. diskhoar, tvättställ, pelare till tvättställ, badkar, bidéer, WC-stolar, 
spolcisterner, urinaler o.d. sanitetsartiklar för installatio 

4304 12577 2 Handsågar; blad för alla slags sågar, inkl. slitsfräsar, spårfräsar och otandade sågblad, av 
oädel metall (exkl. motorsågar) 

4402 12133 1 Speglar av glas, inkl. backspeglar, även inramade (exkl. optiskt bearbetade speglar samt 
speglar som är > 100 år gamla) 

4403 11966 3 Artiklar för sällskapsspel, inkl. spelapparater för spelhallar, nöjesfält e.d., biljardbord och 
bord för kasinon samt automatiska kägelresare för bowlinghallar 

4409 11865 1 Tröjor, pullovrar, koftor, västar o.d. artiklar, av trikå (exkl. T-tröjor, undertröjor och liknande 
tröjor samt vadderade västar) 

4417 11731 2 Dräkter, ensembler, kavajer, blazrar, jackor, klänningar, kjolar, byxkjolar och byxor, för 
kvinnor eller flickor (exkl. varor av trikå, skidjackor, vindjackor o.d. ytterkläder, under-
klänningar, trosor, träningsoveraller, skiddräkter och baddräkter) 

4419 10794 1 T-tröjor, undertröjor och liknande tröjor, av trikå 

4420 10466 2 Kostymer, ensembler, kavajer, blazrar, jackor och byxor, andra än badbyxor, för män eller 
pojkar (exkl. varor av trikå och skidjackor, vindjackor o.d. ytterkläder samt träningsoveraller 
och skiddräkter) 

4503 10463 1 Papperstapeter och liknande väggbeklädnad; s.k. fönsterpapper 

4504 9776 3 Motorcyklar, inkl. mopeder, samt cyklar försedda med hjälpmotor, med eller utan sidvagn; 
sidvagnar 

4601 9603 3 Elektromekaniska hushållsapparater med inbyggd elektrisk motor; delar till sådana 

4602 9283 2 Mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial, tuftade, även konfektionerade 

4813 9052 1 Glaspärlor, imitationer av naturpärlor, imitationer av ädelstenar eller halvädelstenar o.d. 
smärre artiklar av glas samt varor tillverkade av sådana artiklar, andra än oäkta smycken; 
ögon av glas, andra än proteser; statyetter och andra prydnadsartik 
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4814 8481 2 Skodon med yttersulor av gummi, plast, läder eller konstläder och med överdelarar av läder 
(exkl. ortopediska skodon, stövlar med fastsatta skridskor eller rullskridskor samt leksaks-
skor) 

4815 7349 2 Gardiner, rullgardiner och draperier; gardinkappor och sängomhängen (exkl. markiser) 

4817 7003 1 Putsmedel och polermedel för skodon, möbler, golv, karosserier, glas eller metall, skurpasta, 
skurpulver och liknande preparat, "även i form av papper, vadd, filt, bondad duk, skumplast, 
plastsvamp, porös plast eller poröst gummi som impregnerats, öv 

4818 6672 2 Skodon med yttersulor och överdelar av gummi eller plast (exkl. vattentäta skodon enligt nr 
6401, ortopediska skodon, stövlar med fastsatta skridskor eller rullskridskor samt 
leksaksskor) 

4819 6585 1 Bords-, köks- och andra hushållsartiklar samt delar till sådana artiklar, av järn eller stål; 
stålull; diskbollar, putsvantar o.d., av järn eller stål (exkl. tankar, fat, burkar, flaskor, askar 
o.d. behållare enligt nr 7310; papperskorgar; korkskruva 

4820 6141 1 Keramiskt material, varor av 

4823 6074 1 Bords- och köksartiklar, andra hushållsartiklar samt toalettartiklar, av porslin 

4903 6032 3 Apparater för inspelning eller återgivning av videosignaler, även med inbyggd videotuner 
(exkl. videokameror) 

4905 5802 3 Apparater för mottagning av radiotelefoni, radiotelegrafi eller rundradio, även med inbyggd 
utrustning för inspelning eller återgivning av ljud eller med inbyggt ur 

4906 5248 1 Trä med inläggningar; skrin, askar, etuier och fodral för smycken, matsilver och liknande 
artiklar, av trä; statyetter och andra prydnadsföremål, av trä; rumsinventarier av trä (exkl. 
möbler och belysningsartiklar och delar av sådana artiklar) 

4907 4965 2 Prydnadsartiklar för högtider, karnevalsartiklar och liknande artiklar, inkl. trolleri- och 
skämtartiklar 

5109 4738 2 Samlingar och samlarobjekt av zoologiskt, botaniskt, mineralogiskt, anatomiskt, historiskt, 
arkeologiskt, paleontologiskt, etnografiskt eller numismatiskt intresse 

5110 4642 3 Elektriska glödlampor och gasurladdningslampor, inkl. s.k. "sealed beam lamp units", lampor 
för ultraviolett eller infrarött ljus, båglampor; delar till sådana 

5111 4642 2 Textilvaror, konfektionerade, inkl. tillskärningsmönster, i.a.n. 

5112 4487 1 Preparat för mun- eller tandhygien, inkl. pastor och pulver för fästande av tandproteser; tråd 
för rengöring av utrymmen mellan tänderna "tandtråd", i detaljhandelsförpackning 

5113 4476 1 Preparat avsedda att användas före, vid eller efter rakning, deodoranter för personligt bruk, 
badpreparat, hårborttagningsmedel samt andra parfymeringsmedel, skönhetsmedel och 
kroppsvårdsmedel, i.a.n.; beredda rumsdesodoriseringsmedel, även oparfymer 

5204 4295 1 Säckar och påsar av sådana slag som används för förpackning av varor 

5205 4097 1 Strumpbyxor, trikåer, strumpor, sockor o.d., inkl. åderbråcksstrumpor samt skodon utan 
påsatt sula, av trikå (exkl. babystrumpor och babysockor, damasker o.d.) 

5207 3939 2 Handverktyg, inkl. glasmästardiamanter, i.a.n; blåslampor; skruvstycken, skruvtvingar o.d., 
andra än tillbehör och delat till verktygsmaskiner; städ; transportabla smidesässjor; hand- 
eller pedaldrivna slipstenar och slipskivor med ställning 

5208 3779 2 Kappor, inkl. slängkappor, bilrockar, anoraker, skidjackor, vindjackor o.d. ytterkläder, för 
kvinnor eller flickor (exkl. varor av trikå samt dräkter, ensembler, kavajer, blazrar och jackor) 

5209 3521 3 Beredda oinspelade media för inspelning av ljud eller för liknande inspelning av andra 
fenomen (exkl. produkter enligt kap. 37) 

5210 3402 2 Handverktyg och handredskap av följande slag: spadar, skyfflar, korpar, hackor, högafflar, 
grepar, krattor, räfsor och rakor; yxor, röjknivar och liknande huggverktyg; sekatörer och 
liknande klippverktyg av alla slag; liar, skäror, höknivar, häcksaxa 

5211 3366 2 Skodon med yttersulor av gummi, plast, läder eller konstläder och med överdelarar av 
textilmaterial (exkl. leksaksskor) 

5212 3276 1 Kläder och tillbehör till kläder, av läder eller konstläder (exkl. skodon, huvudbonader och 
delar därav samt benskydd och liknande sportutrustning) 

5306 3210 1 Bordsartiklar, köksartiklar och andra hushållsartiklar samt delar till sådana artiklar, av alu-
minium; diskbollar, putsvantar o.d., av aluminium; sanitetsgods och delar till sanitetsgods, av 
aluminium (exkl. fat, burkar, flaskor, askar och liknande be 

5307 3172 2 Vadd av textilmaterial och varor av sådan vadd; textilfibrer med en längd av <= 5 mm "flock" 
samt stoft och noppor av textilmaterial (exkl. vadd, filt och bondad duk som är impregnerade, 
överdragna eller belagda med substanser eller preparat och hos 

5308 2943 1 Vävnader av bomull, innehållande >= 85 viktprocent bomull och vägande > 200 g/m² 
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5309 2654 2 Skjortor för män eller pojkar (exkl. varor av trikå samt nattskjortor) 
5310 2627 1 Korgmakeriarbeten och andra artiklar, formade direkt av flätningsmaterial eller tillverkade av 

varor enligt nr 4601 samt varor av luffa (exkl. papperstapeter enligt nr 4814; surrningsgarn 
och tågvirke, även flätade, skodon och huvudbonader samt delar 

5311 2566 1 Underklänningar, underkjolar, underbyxor, trosor, nattlinnen, pyjamas, negligéer, badrockar, 
morgonrockar o.d., av trikå, för kvinnor eller flickor (exkl. T-tröjor, undertröjor, bysthållare, 
gördlar, korsetter o.d.) 

5401 2533 1 Bords- och köksartiklar, av trä (exkl. möbler och prydnader, tunnbindararbeten, delar av trä, 
till bords- och köksutrustning, borstar, penslar och handsilar) 

5508 2458 3 Fyrverkeripjäser, signalraketer, regnraketer, knallsignaler och andra pyrotekniska artiklar 
(exkl. lösa patroner) 

5601 2376 2 Dräkter, ensembler, kavajer, blazrar, jackor, andra än sådana enligt nr 6102, klänningar, 
kjolar, byxkjolar och byxor, av trikå, för kvinnor eller flickor (exkl. underklänningar, trosor, 
träningsoveraller, skiddräkter och baddräkter) 

5608 2336 1 Skedar, gafflar, slevar, tårtspadar, fiskknivar, smörknivar, sockertänger och liknande köks- 
och bordsartiklar, av oädel metall 

5701 2291 2 Paraplyer och parasoller, inkl. käpparaplyer, trädgårdsparasoller och liknande parasoller 
(exkl. leksaker samt strandtält) 

5703 2175 1 Gelatin, inkl. gelatinfolier med kvadratisk eller rektangulär form, även ytbehandlade eller 
färgade, och gelatinderivat; husbloss; annat lim av animaliskt ursprung (exkl. lim i detalj-
handelsförpackningar med en nettovikt av <= 1 kg samt kaseinlim) 

5704 2168 2 Skodon, vattentäta, med yttersulor och överdelar av gummi eller plast och hos vilka över-
delarna varken är fästade vid sulan eller hopfogade genom sömnad, nitning, spikning, 
skruvning, pluggning eller liknande förfarande (exkl. ortopediska skodon och 

5705 2162 1 Kalsonger, nattskjortor, pyjamas, badrockar, morgonrockar o.d., av trikå, för män eller pojkar 
(exkl. undertröjor och liknande tröjor) 

5905 2160 1 Res- och sängfiltar (exkl. sängöverkast samt sängkläder och liknande) 

5908 2145 1 Skruvnycklar och skiftnycklar, inkl. momentnycklar; utbytbara hylsor till hylsnycklar, med eller 
utan handtag, av oädel metall 

6102 1970 1 Fotografiskt papper, fotografisk papp och fotografisk textilvara, strålningskänsliga, 
oexponerade 

6103 1811 2 Dockor föreställande människor 

6104 1733 2 Leksaksfordon med hjul, avsedda för barn, t.ex. trehjuliga leksakscyklar, sparkcyklar och 
trampbilar; dockvagnar (exkl. cyklar med kullager) 

6105 1666 2 Filar, raspar, tänger, inkl. avbitartänger, pincetter, plåtsaxar, röravskärare, bultsaxar, 
huggpipor och liknande handverktyg, av oädel metall 

6106 1605 1 Vävnader av bomull, innehållande >= 85 viktprocent bomull och vägande <= 200 g/m² 

6107 1600 1 Spik, stift, inkl. häftstift, märlor och liknande artiklar, av koppar eller av järn eller stål med 
huvud av koppar; skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, 
underläggsbrickor, inkl. fjäderbrickor och liknande artikl 

6108 1465 1 Ringklockor, bjällror, gonggonger o.d., icke-elektriska, av oädel metall; statyetter och andra 
prydnadsföremål, av oädel metall; fotografiramar, tavelramar och liknande ramar, av oädel 
metall; speglar av oädel metall 

6109 1431 2 Blusar, skjortor och skjortblusar av trikå, för kvinnor eller flickor (exkl. T-tröjor, undertröjor 
och liknande tröjor) 

6110 1399 1 Kläder och tillbehör till kläder, inbegripet handskar, halvhandskar och vantar, för alla ända-
mål, av mjukgummi (exkl. hårdgummi, skodon och huvudbonader samt delar av huvud-
bonader) 

6111 1377 2 Nät, knutna av surrningsgarn eller tågvirke, som längdvara eller i avpassade stycken; 
avpassade fisknät och andra fiskredskap av nät samt andra konfektionerade varor av nät, av 
textilmaterial (exkl. hårnät, nät för sport och idrott, landningshåvar, f 

6112 1366 1 Babykläder och tillbehör till sådana kläder, av trikå (exkl. mössor) 

6114 1309 2 Kulpennor; pennor med filtspets eller annan porös spets; reservoarpennor och liknande 
pennor; pennor för duplicering; stiftpennor; pennskaft, pennförlängare o.d.; delar, inkl. hylsor 
och hållare till artiklar enligt detta nummer (exkl. varor enligt n 

6115 1298 2 Mattor och annan golvbeläggning av filt av textilmaterial, inte tuftade eller flockade, även 
konfektionerade 

6116 1295 2 Sadelmakeriarbeten för alla slags djur, inkl. draglinor, koppel, knäskydd, munkorgar, voj-
lockar, sadelväskor, hundtäcken o.d., av alla slags material (exkl. säkerhetsbälten, selar för 
barn och vuxna, piskor, ridspön, promenad käppar o.d.) 
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6117 1237 2 Blusar, skjortor och skjortblusar, för kvinnor eller flickor (exkl. varor av trikå) 
6202 1219 2 Mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial, knutna, även konfektionerade 

6203 1218 1 Flätor och liknande produkter av flätningsmaterial, även sammanfogade till band; flätnings-
material, flätor och liknande produkter av flätningsmaterial, hopbundna i parallella parter eller 
vävda till platta produkter, även utgörande färdiga artiklar, 

6204 1148 1 Innerslangar av gummi 

6205 1114 1 Träningsoveraller, skiddräkter, baddräkter och badbyxor, av trikå 

6206 1096 2 Handskar, halvhandskar och vantar av trikå (exkl. babykläder och tillbehör till sådana kläder)

6207 1088 2 Satser av handverktyg enligt två eller flera av nr 8202 till 8205, i detaljhandelsförpackningar 

6208 1080 2 Termosflaskor och andra termoskärl, kompletta med ytterhölje; delar till sådana kärl, andra 
än lösa glas 

6209 1079 1 Vävnader av lin 

6212 1017 1 Konstnärsfärger, färger för skolbruk, plakatfärger, brytningsfärger, hobbyfärger och liknande 
färger i form av tabletter eller i tuber, burkar, flaskor, skålar eller i liknande former eller 
förpackningar 

6213 919 2 Delar, beslag och tillbehör till paraplyer och parasoller enligt nr 6601 eller till promenad-
käppar, sittkäppar, piskor, ridspön o.d. enligt nr 6602 

6214 868 2 Blyerts-, anilin- och färgpennor, andra än pennor enligt nr 9608, blyerts- anilin- och färgstift, 
grifflar, pastellkritor och andra färgkritor, ritkol, skriv- och ritkrita samt skräddarkrita 

6215 845 2 Glasögon o.d., avsedda för synkorrektion, som skydd för ögonen eller för annat ändamål 
(exkl. glasögon för utprovning av synskärpan, kontaktlinser samt glasögonlinser och glas-
ögonbågar och infattningar för glasögon e.d.) 

6216 824 1 Garn av bomull, annat än sytråd, innehållande >= 85 viktprocent bomull, inte i 
detaljhandelsuppläggningar 

6217 821 3 Bärbara elektriska lampor med egen kraftkälla; delar till sådana "t.ex. torrbatterier, ackumu-
latorer eller generatorer" (exkl. sådana som omfattas av nr 8512) 

6301 820 2 Skjortor av trikå, för män eller pojkar (exkl. nattskjortor samt T-tröjor, undertröjor och 
liknande tröjor) 

6302 810 3 Skivspelare, elektriska grammofoner, kassettbandspelare och andra apparater för ljudåter-
givning (exkl. försedda med anordning för ljudinspelning samt sådana enligt nr 8520) 

6303 798 2 Bilderböcker, ritböcker och målarböcker för barn 

6305 781 1 Delar till skodon, inkl. överdelar, även hopfogade med andra sulor än yttersulor, lösa 
inläggssulor, hälinlägg o.d.; damasker, benkläder och liknande artiklar samt delar till sådana 
artiklar (exkl. varor av asbest samt sportutrustning) 

6306 776 2 Kostymer, ensembler, kavajer, blazrar, jackor och byxor, andra än badbyxor, av trikå, för 
män eller pojkar (exkl. skidjackor, vindjackor o.d. ytterkläder, skiddräkter och 
träningsoveraller samt badbyxor) 

6307 734 2 Bysthållare, gördlar, korsetter, hängslen, strumphållare, strumpeband o.d. samt delar till 
sådana varor, även av trikå (exkl. korseletter och bälten helt i gummi) 

6308 698 2 Oäkta smycken 

6309 682 1 Verktyg och redskap, infattningar, handtag och skaft till verktyg eller redskap, borstträn samt 
borst- och kvastskaft, av trä; skoläster och skoblock, av trä (exkl. block för framställning av 
hattar samt maskiner och maskindelar, av trä) 

6401 657 2 Konstgjorda blommor, blad och frukter samt delar till sådana varor; artiklar tillverkade av 
konstgjorda blommor, blad eller frukter 

6402 643 2 Kappor, inkl. slängkappor, bilrockar, anoraker, skidjackor, vindjackor o.d. ytterkläder, av trikå, 
för kvinnor eller flickor (exkl. dräkter, ensembler, kavajer, blazrar och jackor) 

6403 636 3 Ur (exkl. armbandsur, fickur och liknande ur, vägg- och bordsur med fickursverk samt ur till 
instrumentbräden och liknande ur för fordon, luftfartyg, rymdfarkoster eller fartyg) 

6404 634 3 Räknemaskiner och maskiner i fickformat "<= 170 mm x 100 mm x 45 mm", med räkne-
funktion, för upptagning, återgivning och avläsning av data; bokföringsmaskiner, franko-
stämplingsmaskiner, biljettmaskiner o.d. maskiner och apparater, med inbyggt räkneve 

6405 625 2 Mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial, även konfektionerade (exkl. knutna, 
vävda eller tuftade samt av filt av textilmaterial) 

6406 586 1 Vävnader av bomull, innehållande övervägande men < 85 viktprocent bomull, med 
inblandning huvudsakligen eller uteslutande av konstfibrer och vägande <= 200 g/m² 
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6503 585 2 Handskar, halvhandskar och vantar av annat material än trikå (exkl. babykläder och tillbehör 
till sådana kläder) 

6504 578 1 Babykläder och tillbehör till sådana kläder (exkl. varor av trikå samt mössor) 

6601 536 3 Cigarettändare och andra tändare, även mekaniska eller elektriska samt delar till sådana 
tändare, andra än tändstenar och vekar 

6602 535 2 Rakknivar, rakhyvlar och rakapparater, icke-elektriska, samt blad till dessa, inkl. ämnen till 
rakblad i bandform, av oädel form 

6603 484 2 Kläder av trikå, i.a.n. 

6702 483 1 Mynt (exkl. medaljer, smycken av mynt, mynt med karaktär av samlarobjekt samt avfall och 
skrot) 

6704 464 2 Delar, t.ex. mekanismer till speldosor och tillbehör, t.ex. kort, rondeller och rullar till meka-
niska instrument, till musikinstrument; metronomer, stämgafflar och stämpipor av alla slag 

6911 453 1 Konfektionerade tillbehör till kläder, av trikå; delar till kläder eller till tillbehör till kläder, av 
trikå, i.a.n. 

6912 451 3 Rakapparater, hårklippningsmaskiner och hårborttagningsapparater med inbyggd elektrisk 
motor; delar till sådana 

6913 443 2 Skodon, i.a.n. 

6914 435 1 Linnen, undertröjor, underklänningar, underkjolar, underbyxor, trosor, nattlinnen, pyjamas, 
negligéer, badrockar, morgonrockar o.d., för kvinnor eller flickor (exkl. varor av trikå samt 
bysthållare, gördlar, korsetter o.d.) 

7009 433 1 Cigarrettpapper, även tillskuret, i häften eller i form av cigarretthylsor 

7018 414 3 Bandspelare och andra apparater för ljudinspelning, även innehållande anordning för ljud-
återgivning 

7116 370 1 Kamgarnsvävnader av ull eller fina djurhår 

7117 340 1 Vävnader av bomull, innehållande övervägande men < 85 viktprocent bomull, med inbland-
ning huvudsakligen eller uteslutande av konstfibrer, vägande > 200 g/m² 

7118 324 1 Ankaren och draggar samt delar till dessa varor, av järn eller stål 

7316 322 1 Vävnader av bomull, innehållande övervägande men < 85 viktprocent bomull (exkl. med 
inblandning huvudsakligen eller uteslutande av konstfibrer) 

7317 309 1 Konfektionerade tillbehör till kläder; delar av kläder eller till tillbehör till kläder, i.a.n. (exkl. 
varor av trikå samt sjalar, scarfar, halsdukar, mantiljer, slöjor o.d. samt slipsar o.d.) 

7318 307 1 Undertröjor, kalsonger, nattskjortor, pyjamas, badrockar, morgonrockar o.d., för män eller 
pojkar (exkl. varor av trikå) 

7319 301 1 Modelleringspastor, inkl. sådana som är avsedda för barn; s.k. dentalvax samt avtrycks-
massor för dentalt bruk, föreliggande i satser, i detaljhandelsförpackningar eller i form av 
plattor, hästskoformade stycken, stänger e.d.; andra preparat för denta 

7323 284 1 Sjalar, scarfar, halsdukar, mantiljer, slöjor o.d. (exkl. varor av trikå) 

7415 282 2 Slaginstrument, t.ex. trummor, xylofoner, cymbaler, kastanjetter och maracas 

7418 280 2 Kammar, hårspännen o.d.; hårnålar, hårklämmor, papiljotter o.d samt delar till sådana 
artiklar (exkl. elektriska värmeapparater enligt nr 8516) 

7615 276 2 Mekaniska apparater och redskap, handdrivna, som väger <= 10 kg och som används för 
beredning eller servering av matvaror eller drycker 

8201 251 1 Blixtlås och delar till blixtlås 

8202 243 1 Presskork, med eller utan bindemedel, och varor därav (exkl. skodon och delar till skodon, 
huvudbonader och delar till huvudbonader, leksaker, spel och sportartiklar samt delar därav)

8203 242 2 Saxar, i.a.n., samt skär till saxar enligt detta nummer 

8204 239 2 Stränginstrument, t.ex. gitarrer, violiner och harpor (exkl. musikinstrument hos vilka ljudet 
framställs eller måste förstärkas på elektrisk väg) 

8205 231 2 Målningar och teckningar utförda helt för hand; collage och liknande prydnadstavlor (exkl. 
teckningar enligt nr 4906 och handdekorerade föremål) 

8206 224 3 Armbandsur, fickur och liknande ur, även med stoppursfunktion (exkl. sådana av ädel metall 
eller av metall med plätering av ädel metall) 

8210 200 1 Garn av lin 
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8212 198 1 Vegetabilska eller mineraliska snidningsmaterial, bearbetade, samt varor av dessa material; 
varor gjutna eller genom snidning eller på annat sätt formade av vax, stearin, naturliga 
gummiarter eller naturliga hartser eller av modelleringspastor samt a 

8213 198 1 Kardgarnsvävnader av ull eller fina djurhår 

8214 196 2 Kartor av alla slag, inkl. atlaser, väggkartor, topografiska kartor och glober, tryckta 

8215 186 2 Skär- och klippverktyg, t.ex. hårklippningsmaskiner, huggknivar och hackknivar för slakterier 
och charkuterier eller för hushållsbruk, pappersknivar; artiklar och satser av artiklar för 
manikyr eller pedikyr, inkl. nagelfilar, av oädel metall 

8302 182 2 Kikare "monokulära" och "binokulära", inkl. teleskop samt stativ till sådana; andra astrono-
miska instrument och stativ till sådana med undantag av radioastronomiska instrument 

8306 175 2 Originalskulpturer, oavsett materialet 

8470 146 2 Järncerium "ferrocerium" och andra pyrofora legeringar i alla former; metaldehyd, hexa-
metylentetramin och liknande ämnen i form av tabletter, stänger eller liknande, för bränsle-
bruk; bränslen på basis av alkohol och liknande beredda bränslen i fast f 

8471 134 1 Garn av ull eller fina djurhår, i detaljhandelsuppläggningar 

8509 133 1 Oljor, eteriska, även terpenfria, inkl. "concretes" och "absolutes"; resinoider; extraherade 
oleoresiner; koncentrat av eteriska oljor i fett, icke-flyktig olja, vax e.d., erhållna genom s.k. 
enfleurage eller maceration; terpenhaltiga biprodukter erh 

8510 117 2 Fjäder- luft- eller gasdrivna gevär och pistoler samt batonger (exkl. vapen enligt nr 9307) 

8513 114 3 Delar och tillbehör till apparater enligt nr 8519 till 8521 

8519 111 1 Målningsfärger och lacker, även opigmenterade, inkl. kallvattenfärger; beredda kallvatten-
färger av sådana slag som används för färgning av läder (exkl. sådana på basis av synte-
tiska polymerer eller kemiskt modifierade naturliga polymerer) 

8520 110 1 Slipsar och liknande artiklar (exkl. varor av trikå) 

8521 92 1 Garn av vegetabiliska textilfibrer; pappersgarn (exkl. garn av lin, jute eller andra bastfibrer 
enligt nr 5303 samt bomullsgarn) 

8522 81 1 Vävnader av jute eller andra bastfibrer för textilt ändamål enligt nr 5303 (exkl. vävnader av 
lin, mjukhampa och rami) 

8523 77 2 Rökpipor, inkl. piphuvuden, cigarr- och cigarettmunstycken samt delar till sådana artiklar 

8527 75 1 Bords-, köks- och andra hushållsartiklar samt delar till sådana artiklar, av koppar; diskbollar, 
putsvantar o.d., av koppar; sanitetsgods och delar till sanitetsgods, av koppar (exkl. Kok-
apparater och andra uppvärmningsapparater, dunkar o.d. behållar 

8528 71 3 Vägg- och bordsur med fickursverk, med undantag av ur enligt nr 9104 

8539 68 1 Sytråd av konstfilament, även i detaljhandelsuppläggningar 

8711 66 2 Reseetuier med artiklar för toalettändamål, för sömnad eller för rengöring av skor eller kläder 
(exkl. manikyrset) 

9004 59 1 Vekar av vävt, flätat eller stickat textilmaterial, för lampor, kaminer, tändare, ljus e.d.; 
glödstrumpor och rundstickad glödstrumpsväv, även impregnerade (exkl. vaxade vekar, 
stubin och vekar av glasfiber) 

9005 52 2 Rafräschissörer och beslag till sådana; pudervippor och liknande varor för anbringande av 
kosmetiska preparat eller toalettmedel 

9101 52 2 Värjor, sablar, bajonetter, lansar och liknande vapen samt delar till sådana vapen, även 
slidor och baljor till sådana vapen (exkl. vapen av ädel metall eller med plätering av ädel 
metall, vapen för fäktning, jaktknivar och jaktdolkar, knivar enligt 

9102 48 2 Golvbeläggningsmaterial med botten av papper eller papp, även tillskuret (exkl. Golvbelägg-
ningsmaterial med underlag av textil samt golvbeläggningsmaterial utan underlag) 

9103 47 1 Garn av bomull, i detaljhandelsuppläggningar (exkl. sytråd) 

9105 46 1 Sytråd av bomull, även i detaljhandelsuppläggningar 

9113 45 2 Peruker, lösskägg, lösa ögonbryn och ögonfransar, lösflätor o.d., av människohår, djurhår 
eller textilmaterial; varor av människohår, i.a.n. (exkl. karnevalsartiklar) 

9201 41 2 Eldvapen och liknande artiklar som verkar genom förbränning av en explosiv laddning, t.ex. 
jaktgevär, mynningsladdade eldvapen, signalpistoler och liknande artiklar för enbart ljus-
signalering, pistoler och revolvrar för lös ammunition, slaktapparater 
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9202 40 1 Kläder och tillbehör till kläder samt andra varor av pälsskinn (exkl. handskar som består av 
både läder och pälsskinn, skodon, huvudbonader och delar till sådana artiklar samt varor 
under kap. 95, t.ex. leksaker, spel och sportartiklar) 

9204 37 1 Konstgjord päls och varor av konstgjord päls (exkl. handskar som består av både läder och 
konstgjord päls, skodon och huvudbonader och delar till sådana artiklar samt varor under 
kap. 95, t.ex. leksaker, spel och sportartiklar) 

9205 34 1 Varor av naturkork (exkl. block, plattor, skivor eller remsor i kvadratisk eller rektangulär form, 
skarpkantade ämnen till korkar, skodon och delar till skodon, huvudbonader och delar till 
huvudbonader, leksaker, spel och sportartiklar samt delar där 

9206 32 1 Synålar, stickor, snörnålar, virknålar, broderprylar o.d. artiklar för handarbete, av järn eller 
stål; knappnålar, säkerhetsnålar o.d. artiklar av järn eller stål, i.a.n. 

9208 27 2 Speldosor, orkestrion, positiv, mekaniska sångfåglar, musiksågar och andra musikinstru-
ment, i.a.n. i detta kapitel; lockpipor o.d. av alla slag för härmning av djurläten; visselpipor, 
signalhorn och andra ljudsignalredskap som blåses med munnen 

9209 26 2 Varor bestående av naturpärlor eller odlade pärlor eller av ädelstenar eller halvädelstenar, 
naturliga, syntetiska eller rekonstruerade 

9302 20 1 Hattar och andra huvudbonader, flätade eller hopfogade av band eller remsor av alla slags 
material, även ofodrade och ogarnerade (exkl. leksakshattar och karnevalsartiklar) 

9303 20 2 Promenadkäppar, sittkäppar, piskor, ridspön o.d. (exkl. promenadkäppar, kryckor och 
paraplyer som har karaktär av vapen samt paraplyer för sportbruk) 

9304 17 2 Blåsinstrument, t.ex. klarinetter, trumpeter och säckpipor (exkl. piporglar, orgelharmonier, 
dragspel samt munspel) 

9307 17 1 Filthattar och andra huvudbonader av filt, tillverkade av hattstumpar eller plana hattämnen 
enligt nr 6501, även ofodrade och ogarnerade (exkl. tillverkade av filtremsor eller konfektio-
nerade av filtmaterial samt leksakshattar och karnevalsartiklar) 

9501 16 1 Näsdukar (exkl. av trikå) 

9502 12 1 Garn av grova djurhår eller tagel, inkl. överspunnet garn av tagel, även i detaljhandels-
uppläggningar 

9503 11 1 Vävnader av vegetabiliska textilfibrer; vävnader av pappersgarn (exkl. vävnader av lin, jute 
eller andra bastfibrer enligt nr 5303 samt av bomull) 

9504 10 1 Garn av jute eller andra bastfibrer för textilt ändamål enligt nr 5303 

9505 8 3 Armbandsur, fickur och liknande ur, inkl. stoppur, med boett av ädel metall eller av metall 
med plätering av ädel metall (exkl. ur med baksida av stål) 

9601 8 1 Elfenben, ben, sköldpadd, horn, korall, pärlemor och andra animaliska snidningsmaterial, 
bearbetade samt varor av dessa material, inkl. varor erhållna genom gjutning 

9602 6 2 Urarmband och delar till urarmband 

9604 3 2 Revolvrar och pistoler (exkl. vapen enligt nr 9303 eller 9304) 

9605 1 2 Dragspel och liknande instrument; munspel (exkl. musikinstrument hos vilka ljudet framställs 
eller måste förstärkas på elektrisk väg) 

9606 0 2 Konstgrafiska originalblad 

9607 -3 1 Planritningar, andra ritningar samt teckningar för arkitektoniskt, ingenjörstekniskt, industriellt, 
kommersiellt, topografiskt eller liknande ändamål, i form av handgjorda original; handskrivna 
texter; karbonkopior samt fotografiska reproduktioner på 

9608 -3 1 Handsiktar och handsåll 

9609 -5 1 Vävnader av grova djurhår eller av tagel (exkl. vävt material för tekniskt bruk enligt nr 5911) 

9613 -6 2 Pianon, inkl. självspelande pianon; cembalor och andra stränginstrument med klaviatur (exkl. 
musikinstrument hos vilka ljudet framställs eller måste förstärkas på elektrisk väg) 

9614 -11 1 Frimärken och beläggningsstämplar, frankeringsstämplar, förstadagsbrev samt portokort o.d. 
med påtryckt valörstämpel, makulerade eller omakulerade, inte gångbara och inte avsedda 
som nyutgåva i det land till vilket de är destinerade 

9615 -24 1 Knappar samt knappformar och andra delar till knappar; knappämnen (exkl. Manchett-
knappar) 

9616 -49 1 Sytråd av konststapelfibrer, även i detaljhandelsuppläggningar 

9617 -54 2 Antikviteter med en ålder av > 100 år 

9701 -82 2 Satser bestående av vävnadsstycken och garn, med eller utan tillbehör, avsedda för tillverk-
ning av mattor, tapisserier, broderade borddukar eller servetter eller liknande artiklar av 
textilmaterial, i detaljhandelsförpackningar (exkl. satser för fram 
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9702 -400 1 Parfymer och luktvatten (exkl. aftershave och deodoranter för personligt bruk) 
9703 -418 2 Textiltapeter 

9704 -659 1 Balsamterpentin, extraherad terpentin, sulfatterpentin och andra terpentinoljor, framställda 
genom destillation eller annan behandling av barrträ; rå dipenten; sulfitterpentin och annan 
rå para-cymen; "pine oil" innehållande alfa-terpineol som huvudb 

9705 -2228 1 Omakulerade frimärken, beläggningsstämplar o.d., gångbara eller avsedda som nyutgåva i 
det land i vilket de har eller kommer att ha ett erkänt nominellt värde; stämpelpapper; sedlar; 
checkblanketter; aktier, obligationer och liknande värdehandlingar 

9706 -16689 2 Begagnade kläder och andra begagnade artiklar 

Anmärkning: Långa förklaringstexter är avkortade. För fullständig text, se Tullverket. 
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Konsumentprodukter och produkter speciellt avsedda för barn Bilagor 

Bilaga 3. Konsumentprodukter på KN4 som har uteslutits p.g.a. 
ofullständig redovisning av vikt i Industrins Varuproduktion 
KN4 Värde IVP med ej 

ton/värde netto- 
inflöde (värde IVP 
+ värde import) 
(%) 

Enhet IVP Text KN4 

3003 75% saknas Medikamenter innehållande två eller flera beståndsdelar som har blandats med 
varandra för terapeutiskt eller profylaktiskt bruk men som inte föreligger i avdelade 
doser eller i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln (exkl. varor e 

3004 74% saknas Medikamenter bestående av blandade eller oblandade produkter för terapeutiskt 
eller profylaktiskt bruk, föreliggande i avdelade doser "inbegripet doser i form av 
system för transdermal administration" eller i former eller förpackningar för försäljnin 

3005 30% saknas Vadd, förbandsgas, bindor och liknande artiklar, t.ex. färdiga förband, häftplåster och 
kataplasmer, impregnerade eller överdragna med farmaceutiska ämnen eller 
föreliggande i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln för medicinskt,

3304 28% saknas Preparat för skönhetsvård, make-up eller hudvård (exkl. medikamenter), inkl. 
solskyddsmedel; preparat för manikyr eller pedikyr 

3305 26% saknas Hårvårdsmedel 

3918 88% 1000m2 Golvbeläggningsmaterial av plast, även självhäftande, i rullar eller i form av plattor; 
vägg- eller takbeklädnad av plast, i rullar av en bredd av >= 45 cm, lämpliga för 
vägg- eller takdekorering och består av plast som är varaktigt anbringad på ett 

3922 83% 1000st Badkar, duschkar, diskhoar, tvättställ, bidéer, toalettstolar, sitsar och lock till toalett-
stolar, spolcisterner och liknande sanitetsartiklar, av plast 

3926 51% saknas Varor av plast, i.a.n. 

4012 54% 1000 st Regummerade eller begagnade däck av gummi; massivdäck och halvmassivdäck, 
slitbanor samt fälgband, av gummi 

4014 29% 1000 st Hygieniska och farmaceutiska artiklar, inkl. dinappar, av mjukgummi, även med delar 
av hårdgummi, i.a.n. (exkl. artiklar för beklädnad eller beklädnadstillbehör, även 
handskar, för alla bruk) 

4205 83% saknas Varor av läder eller konstläder (exkl. sadelmakeriarbeten, reseffekter, handväskor 
o.d., beklädnad och beklädnadstillbehör, varor för tekniskt ändamål, piskor, ridspön, 
promenad käppar o.d., möbler, lampor och belysningsartiklar, leksaker, spel, spor 

4407 96% m3 Virke, sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, även 
hyvlat, slipat eller längdskarvat, med en tjocklek av > 6 mm 

4408 34% m3 Skivor för fanering, inbegripet sådana som erhållits genom skärning av laminerat 
virke, skivor för plywood eller för liknande laminerat virke och annat virke, sågat i 
längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, även hyvlat, slipat, kantsk 

4410 58% m3 Spånskivor och liknande skivor "t.ex. oriented strand board och waferboard" av trä 
eller andra vedartade material, även agglomererade med harts eller andra organiska 
bindemedel (exkl. fiberplattor, fanerade spånplattor, cellplattor samt plattor av tr 

4411 43% m2 Fiberskivor av trä eller andra vedartade material, även innehållande harts eller andra 
organiska bindemedel (exkl. spånplattor, även laminerade med en eller flera 
fiberskivor; laminerade träprodukter med lager av fiberskivor; cellplattor, på båda sid 

4412 43% m3 Kryssfanér "plywood", fanerade skivor och liknande trälaminat (exkl. skivor av trä 
med hög densitet, cellplattor, sammansatta parkettstavar, inlagt trä och trämosaik 
samt skivor som karaktäriseras som delar till möbler) 

4414 29% m Träramar för målningar, fotografier, speglar o.d. 

4418 78% 1000 st +  
m2 

Byggnadssnickerier och timmermansarbeten, av trä, inkl. cellplattor, sammansatt 
parkettstav samt vissa takspån "shingles" och "shakes", av trä (exkl. fanér, kryss-
fanér "plywood", icke-sammansatta parkettstavar samt prefabrikerade byggnader) 

4421 80% saknas Varor av trä, i.a.n. 

4901 85% 1000st Böcker, tryckta, broschyrer, häften och liknande tryckalster, även i form av enstaka 
blad (exkl. tidningar och tidskrifter samt reklamtryck) 

4902 97% 1000st Tidningar och tidskrifter, även illustrerade eller innehållande reklam 

4904 85% 1000st Musiknoter, tryckta eller handskrivna, även häftade, bundna eller illustrerade 

4908 69% saknas Dekalkomanier 

4909 91% saknas Brevkort och vykort, med bildtryck eller annat tryck; tryckta kort med personliga 
hälsningar, meddelanden eller tillkännagivanden, även med bildtryck, med eller utan 
kuvert eller utstyrsel 

Statistiska centralbyrån 55 



Bilagor  Konsumentprodukter och produkter speciellt avsedda för barn 

(forts.) 

KN4 Värde IVP med ej 
ton/värde netto- 
inflöde (värde IVP 
+ värde import)  
(%) 

Enhet IVP Text KN4 

4910 81% saknas Almanackor av alla slag, tryckta, inkl. almanacksblock 
4911 44% saknas Tryckalster, inkl. tryckta bilder samt fotografier, i.a.n. 

5702 26% 1000 m2 Mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial, vävda, inte tuftade eller flockade, 
även konfektionerade, inkl. kelim-, soumak- och karamanievävnader och liknande 
handvävda produkter 

6101 31% st Överrockar, bilrockar, slängkappor, anoraker, skidjackor, vindjackor o.d. ytterkläder, 
av trikå, för män eller pojkar (exkl. kostymer, ensembler, kavajer, blazrar och jackor) 

6113 30% saknas Kläder av trikå, gummibehandlade eller impregnerade, överdragna, belagda eller 
laminerade med plast eller andra material 

6201 23% st Överrockar, bilrockar, slängkappor, anoraker, skidjackor, vindjackor o.d. ytterkläder, 
för män eller pojkar (exkl. varor av trikå samt kostymer, ensembler, kavajer, blazrar 
och jackor) 

6210 32% 1000 st Kläder av textilvaror enligt nr 5602, 5603, 5903, 5906 eller 5907 (exkl. varor av trikå, 
babykläder samt tillbehör till sådana kläder) 

6211 50% 1000 st Träningsoveraller, skiddräkter, baddräkter och badbyxor; andra kläder, i.a.n. (exkl. 
varor av trikå) 

6304 29% saknas Inredningsartiklar i.a.n. (exkl. res- och sängfiltar; sänglinne, bordslinne, toaletthand-
dukar, kökshanddukar o.d.; gardiner, rullgardiner och draperier; gardinkappor och 
sängomhängen; sängöverkast och lampskärmar samt sängkläder o.d. enligt nr 9404)

6505 33% 1000 st Hattar och andra huvudbonader, av trikå eller tillverkade av spetsar, filt eller annan 
textilvara i längder, dock inte av band eller remsor, även ofodrade och ogarnerade; 
hårnät av alla slags material, även fodrade och garnerade (exkl. huvudbonader t 

6506 59% 1000 st Huvudbonader, även ofodrade och ogarnerade (exkl. huvudbonader av filt, flätade 
huvudbonader eller huvudbonader hopfogade av band o.d., samt huvudbonader 
tillverkade av trikå, spetsar o.d.) 

6910 81% 1000 st Diskhoar, tvättställ, pelare till tvättställ, badkar, bidéer, WC-stolar, spolcisterner, 
urinaler o.d. sanitetsartiklar för installation, av keramiskt material (exkl. tvålkoppar, 
tandborsthållare, krokar för handdukar samt toalettpappershållare) 

7010 69% 1000 st Damejeanner, flaskor, burkar, krukor, ampuller och andra behållare av glas, av 
sådana slag som används för transport eller förpackning av varor; konserverings-
burkar av glas; proppar, lock och andra tillslutningsanordningar av glas (exkl. kolvar 
och b 

7013 61% 1000st Glasvaror av sådana slag som används som bords-, köks-, toalett- eller kontors-
artiklar, för prydnadsändamål inomhus eller för liknande ändamål (exkl. varor som 
omfattas av nr 7010 eller 7018) 

7113 41% saknas Äkta smycken och delar till sådana varor, av ädel metall eller av metall med plätering 
av ädel metall (exkl. antikviteter) 

7321 58% 1000 st Kaminer, spisar, inkl. värmeledningsspisar; grillar, glödpannor, gaskök, tallriks-
värmare o.d. icke-elektriska artiklar för hushållsbruk samt delar till sådana artiklar, av 
järn eller stål (exkl. värmepannor och radiatorer för centraluppvärmning, luft 

7324 54% 1000 st Sanitetsgods och delar till sanitetsgods, av järn eller stål (exkl. tankar, fat, burkar, 
flaskor, askar o.d. behållare enligt nr 7310, små medicin- och toalettskåp för 
upphängning och andra möbler enligt kap. 94) 

7417 82% 1000st  Kokapparater och andra uppvärmningsapparater av sådana slag som används i 
hushåll, icke-elektriska, samt delar till sådana apparater, av koppar (exkl. varm-
vattenberedare) 

8211 57% 1000 st Knivar med skärande egg, även tandad, inkl. trädgårdsknivar, samt blad till sådana 
knivar, av oädel metall (exkl. knivar med skärstål för maskiner och mekaniska appa-
rater, huggknivar och hackknivar, fiskknivar, smörknivar, rakknivar och blad till sådan

8301 60% st Hänglås och andra lås, inkl. nyckellås, kombinationslås och elektriska lås, av oädel 
metall; knäppen och byglar med knäppe, försedda med lås, av oädel metall; nycklar 
av oädel metall till i detta nummer nämnda artiklar 

8305 63% saknas Mekanismer och beslag till samlingspärmar eller brevordnare, pappersklämmor, 
gem, ryttare till kortregister och liknande kontorsartiklar, av oädel metall; häftklam-
mer i staplar för t.ex. kontorsbruk, tapetserarbruk eller emballering, av oädel metall 

8418 69% st och 
saknas 

Kylskåp, frysar och annan kyl- eller frysutrustning, elektriska och andra; värme-
pumpar; delar till sådana (exkl. luftkonditioneringsapparater enligt nr 8415) 
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8422 77% st + saknas Diskmaskiner; maskiner och apparater för rengöring eller torkning av flaskor eller 
andra kärl; maskiner och apparater för påfyllning, tillslutning, kapsylering eller 
etikettering av flaskor, burkar, askar, lådor, påsar, säckar eller andra förpackning 

8450 49% saknas Vattentvättmaskiner för hushåll eller tvätterier, inkl. maskiner som både tvättar och 
torkar tvätten; delar till sådana 

8467 71% st och 
saknas 

Handverktyg, pneumatiska, hydrauliska eller med inbyggd elektrisk eller icke-
elektrisk motor; delar till sådana 

8516 39% st och 
saknas 

Genomströmnings- eller förrådsvarmvattenberedare och doppvärmare; elektriska, 
elektriska apparater för rumsuppvärmning eller för uppvärmning av marken; 
elektriska värmeapparater för hårbehandling, t.ex. hårtorkar, hårspolar och lock-
tänger, eller för 

8524 31% st Grammofonskivor, inspelade band och andra media med inspelningar av ljud eller av 
andra fenomen, inkl. matriser för tillverkning av grammofonskivor (exkl. produkter 
enligt kap. 37) 

8525 70% st Apparater för sändning av radiotelefoni, radiotelegrafi, rundradio eller television, 
även med inbyggd utrustning för mottagning, ljudinspelning eller ljudåtergivning; 
televisionskameror; videokameror för stillbilder och andra videokameror; digitala k 

8529 61% st och 
saknas 

Delar som är lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till sändare och 
mottagare för radiotelefoni, radiotelegrafi, rundradio, televisionsmottagare, tele-
visionskameror, videokameror för stillbilder och andra videokameror, radarapparater 

8703 63% st Bilar och andra motorfordon, konstruerade huvudsakligen för personbefordran (exkl. 
motorfordon för transport av >= 10 personer) inkl. stationsvagnar och tävlingsbilar 

8712 52% st Tvåhjuliga cyklar och andra cyklar, inkl. trehjuliga transportcyklar, utan motor 

8713 94% st Rullstolar och andra fordon för sjuka eller rörelsehindrade, även med motor eller 
annan mekanisk framdrivningsanordning (exkl. särskilt utformade motorfordon och 
cyklar) 

8715 66% st Barnvagnar och delar till barnvagnar 

8903 72% st Fritidsbåtar och andra fartyg för nöjes- eller sportbruk; roddbåtar och kanoter 

9006 34% saknas Stillbildskameror; blixtljusapparater och blixtlampor, för fotografiskt bruk, andra än 
gasurladdningslampor enligt nr 8539 

9017 50% st och 
saknas 

Ritinstrument, ritsinstrument och räkneinstrument, t.ex. ritapparater, pantografer, 
gradskivor, ritbestick, räknestickor och räkneskivor; instrument som hålls i handen 
för längdmätning, t.ex. mätstockar, mätband, mikrometrar och skjutmått, i.a.n. i d 

9207 43% st Musikinstrument hos vilka ljudet framställs eller måste förstärkas på elektrisk väg, 
t.ex. orglar, gitarrer och dragspel 

9305 49% saknas Delar och tillbehör till artiklar enligt nr 9301- 9304 

9401 67% st och 
saknas 

Sittmöbler, även bäddbara, samt delar till sittmöbler (exkl. möbler för medicinskt, 
kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk samt frisörstolar, enligt nr 9402) 

9403 65% st och 
saknas 

Möbler samt delar till sådana möbler (exkl. sittmöbler och möbler för medicinskt, 
kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk, frisörstolar e.d.) 

9404 61% st Resårbottnar till sängar; sängkläder och liknande inredningsartiklar, t.ex. madrasser, 
sängtäcken, kuddar och puffar, försedda med resårer, stoppning eller inlägg av vilket 
material som helst eller tillverkade av poröst gummi eller porös plast, med e 

9405 53% st och 
saknas 

Belysningsarmatur och andra belysningsartiklar, inkl. strålkastare samt delar till 
sådana artiklar, i.a.n.; ljusskyltar, namnplåtar med belysning, o.d. med fast, varaktigt 
monterad ljuskälla samt delar till sådana artiklar, i.a.n. 

9506 31% saknas och 
1000 par 

Redskap och annan utrustning för kroppsövningar, gymnastik, idrott, annan sport, 
inkl. bordtennis, utomhusspel eller utomhuslek, i.a.n. i detta kapitel; simbassänger 
och plaskdammar 

9507 63% saknas Spön, fiskkrokar och andra redskap för fiske med rev; landningshåvar, fjärilshåvar 
och liknande håvar; lockfåglar och liknande artiklar för jakt (exkl. varor enligt nr 9208 
eller 9705) 

9603 55% st Kvastar, viskor, borstar, inkl. borstar som utgör delar till maskiner, apparater eller 
fordon samt penslar, mekaniska mattsopare utan motor samt moppar och damm-
vippor; bindlar för borsttillverkning; målningsdynor och målningsrullar; avtorkare o.d. 
av 

Anmärkning: Långa förklaringstexter är avkortade. För fullständig text, se Tullverket. 
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Bilagor  Konsumentprodukter och produkter speciellt avsedda för barn 

Bilaga 4. Konsumentprodukter avsedda för barn; text 
enligt tulltaxan, varukod KN8, KN4 och nettoinflöde år 
2005 
Text KN8 KN8 KN4 Nettoinflöde  

2005 (ton) 

Blöjor till spädbarn och liknande sanitetsartiklar, av pappersmassa, papper, 
cellulosavadd eller duk av cellulosafibrer 48184090 4818 27032 
Redskap och utrustning för kroppsövningar, gymnastik eller idrott (exkl. 
träningsredskap med inställningsbara system för belastning)” 95069190 9506 10280 

Leksaker, i.a.n. (exkl. av plast, gummi, textilmaterial samt metall) 95039099 9503 5891* 
Bord för kasinon samt automatiska kägelresare för bowlinghallar samt artik-
lar för andra sällskapsspel, spelapparater för spelhallar, nöjesfält e.d. (exkl. 
spelapparater för mynt, sedlar, polletter eller liknande artiklar, biljardbord och 
tillbehör till biljard, videospel av sådana slag som används tillsammans med 
en televisionsmottagare, spelkort samt satser av elektriska racerbilar som 
har karaktär av tävlingsspel) 95049090 9504 4921** 

Barnvagnar 87150010 8715 4069* 

Leksaker av plast, icke-mekaniska, i.a.n. 95039032 9503 2494* 
Leksaker i form av satser eller hela utrustningar (exkl. elektriska tåg med 
tillbehör, skalenliga modeller i satser för sammansättning, byggsatser och 
byggleksaker samt pussel) 95037000 9503 2370 

Leksaker som föreställer djur eller andra icke-mänskliga varelser, stoppade 95034100 9503 1860 
Babykläder och tillbehör till sådana kläder, av trikå av bomull (exkl. baby-
handskar och vantar samt mössor) 61112090 6111 1468* 
Leksaksfordon med hjul, avsedda för barn, t.ex. trehjuliga leksakscyklar, 
sparkcyklar och trampbilar (exkl.cyklar med kullager) 95010090 9501 1427 

Dockor föreställande människor, även med kläder, av plast 95021010 9502 1419 
Leksaker som föreställer djur eller andra icke-mänskliga varelser, av plast, 
ostoppade 95034930 9503 1182* 
Leksaker och modeller, försedda med motor, av plast (exkl. elektriska tåg, 
skalenliga modeller i satser för sammansättning samt leksaker, föreställande 
djur eller andra icke-mänskliga varelser) 95038010 9503 1169 
Videospel av sådana slag som används tillsammans med en televisions-
mottagare 95041000 9504 1010 

Leksaker av plast, mekaniska, i.a.n. 95039034 9503 984 

Bilderböcker, ritböcker och målarböcker för barn 49030000 4903 798 
Byggsatser och byggleksaker, av plast (exkl. skalenliga modeller i satser för 
sammansättning) 95033030 9503 688 
Babykläder och tillbehör till sådana kläder, av bomull (exkl. varor av trikå 
samt mössor) 62092000 6209 441 

Leksaksvapen 95039010 9503 420 

Formgjutna miniatyrmodeller av metall 95039051 9503 403 

Leksaker av metall, i.a.n. 95039055 9503 366* 

Musikinstrument o.d. av leksakskaraktär 95035000 9503 322 

Dockvagnar 95010010 9501 306 
Modelleringspastor, inkl. sådana som är avsedda för barn; s.k. dentalvax 
samt avtrycksmassor för dentalt bruk, föreliggande i satser, i detaljhandels-
förpackningar eller i form av plattor, hästskoformade stycken, stänger e.d.; 
andra preparat för dentalt bruk, på basis av gips 34070000 3407 301 

Pussel (exkl. av trä) 95036090 9503 229 
Dinappar, bröstvårtskydd och liknande artiklar för spädbarn av mjukgummi, 
även med delar av hårdgummi 40149010 4014 219 
Puder, för skönhetsvård eller hudvård, inkl. babypuder, även hoppressat 
(exkl. medikamenter) 33049100 3304 218 

Leksaker som föreställer djur eller andra icke-mänskliga varelser, av trä 95034910 9503 213 

Leksaker av textilmaterial, i.a.n. 95039037 9503 181 
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(forts.) 

Text KN8 KN8 KN4 Nettoinflöde  
2005 (ton) 

Pussel, av trä 95036010 9503 177 

Leksaker av gummi, i.a.n. 95039035 9503 171 
Skalenliga modeller, mekaniska eller icke-mekaniska, i satser för samman-
sättning, av plast (exkl. skalenliga modeller till elektriska modelljärnvägar 
med tåg, signaler och andra tillbehör) 95032010 9503 167 
Leksaker och modeller, försedda med motor (exkl. av plast samt elektriska 
tåg, skalenliga modeller i satser för sammansättning och leksaker, före-
ställande djur eller andra icke-mänskliga varelser) 95038090 9503 166 

Pastellkritor och andra färgkritor, ritkol 96099010 9609 161 

Dockor föreställande människor, även med kläder (exkl. av plast) 95021090 9502 152 

Delar och tillbehör till dockor föreställande människor 95029900 9502 135 

Skriv- och andra färgkritor, ritkrita samt skräddarkrita 96099090 9609 119 
Babykläder och tillbehör till sådana kläder, av trikå av syntetfibrer (exkl. 
babyhandskar och vantar samt mössor) 61113090 6111 111 
Kläder och tillbehör till kläder samt skodon och huvudbonader, till dockor 
föreställande människor 95029100 9502 105 

Satser av elektriska racerbilar som har karaktär av tävlingsspel 95049010 9504 101 

Leksaker som föreställer djur eller andra icke-mänskliga varelser (exkl. av trä 
eller plast samt stoppade) 95034990 9503 93 
Byggsatser och byggleksaker (exkl. av trä eller plast samt skalenliga 
modeller i satser för sammansättning) 95033090 9503 83 
Skalenliga modeller, mekaniska eller icke-mekaniska, i satser för samman-
sättning (exkl. av plast samt skalenliga modeller till elektriska 
modelljärnvägar med tåg, signaler och andra tillbehör) 95032090 9503 80 
Tåg till modelljärnvägar, elektriska samt räls, signaler och andra tillbehör till 
sådana järnvägar, skalenliga modeller 95031010 9503 27 
Tåg till modelljärnvägar, elektriska samt räls, signaler och andra tillbehör till 
sådana järnvägar (exkl. skalenliga modeller) 95031090 9503 9 

Babyhandskar och vantar, av trikå av syntetfibrer 61113010 6111 8 
Sanitetsbindor och sanitetstamponger, blöjor till spädbarn och liknande 
sanitetsartiklar, av vadd av konstfibrer 56011010 5601 7 
Babykläder och tillbehör till sådana kläder, av ull eller fina djurhår (exkl. varor 
av trikå samt mössor) 62091000 6209 6 
Babykläder och tillbehör till sådana kläder, av trikå av textilmaterial (exkl. av 
ull eller fina djurhår, bomull eller syntetfibrer samt mössor) 61119000 6111 4 
Babykläder och tillbehör till sådana kläder, av trikå av ull eller fina djurhår 
(exkl. babyhandskar och vantar samt mössor) 61111090 6111 3 

Babyhandskar och vantar, av trikå av bomull 61112010 6111 1 

Babyhandskar och vantar, av trikå av ull eller fina djurhår 61111010 6111 0 
Byggsatser och byggleksaker, av trä (exkl. skalenliga modeller i satser för 
sammansättning) 95033010 9503 -94 
Delar till barnvagnar 87150090 8715 -242 

* Vikt industrins varuproduktion uppskattad (se metod) 
** endast import – export (se resultat) 
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Consumer goods and goods especially intended for children In English 

In English 

Summary  
This commission included identifying commodity groups, mainly for 
consumers, and of such, including commodities that are especially 
intended for children based on different levels of detail in the statistics. 
"Consumer commodity" means commodities or goods that mainly are 
purchased by private persons in retail trade. The net inflow (import - 
export + domestic manufacture) in tonnes for these commodities should be 
reported for 2005.  

The analysis involved in defining commodity groups and consumer 
commodities becomes a coarse sorting. The work is based on over 1 000 
commodity groups. Sorting on a coarse level is difficulty because within a 
commodity groups can be both types of commodities, i.e. those for 
consumers and those for non-consumers (companies). Statistics exist for 
over 10 000 commodities. An inspection at a more detailed level should, 
thus, provide more exact limits. 

The commodities' complexity, regarding both consumer commodities and 
commodities especially intended for children, is evaluated on a three grade 
scale, based on material contained in the commodity. 

The basic data for the analysis from Foreign trade (imports and exports) 
and the Industry's commodity manufacture (domestic manufacture), both 
of which are from Statistics Sweden. 

294 commodity groups were identified as consumer commodities, out of a 
total of 1 048. A number of commodities in Industry's commodity 
manufacture are not weighed, because there is no requirement for such 
reporting. The net inflow of 224 commodity groups could be reported.  

The largely dominant commodity group is petroleum commodities, having 
a net inflow of over 13 million tonnes. After which, com the following: 
lumber (~5 500 000 tonnes); paper packaging/cardboard (~550 000 ton); 
Detergents and cleaning commodities (~220 000 tonnes); pine tar, wood oils 
(~200 000 tonnes); toilet paper (~170 000 tonnes); tyres (~150 000 tonnes); 
and, plastic packaging (~140 000 tonnes). Commodity groups for 
commodities of the least complexity (consisting of one material) have the 
highest net inflow, often 10 to 1 000 times larger than commodity groups 
for commodities of higher complexity. As regards more complex 
commodities (two materials or more), the following are dominant: 
computers, etc. (44 000 tonnes); tarpaulins, awnings, tents, sails, etc. (33 000 
tonnes); cement, concrete, etc (29 000 tonnes); televisions etc. (22 000 
tonnes). Passenger vehicles, pharmaceutical commodities and furniture are 
not included in the results because the weight is missing for a number of 
commodities in a number of commodity groups. 

Over 50 consumer commodities were identified as especially intended for 
children. Different kinds of toys dominated (~40 000 tonnes) followed by 
diapers (~27 000 tonnes). In many cases it was difficult to determine the 
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In English  Consumer goods and goods especially intended for children 

complexity of toys. Less complex commodities are dominant among the 
consumer commodities. 

The definition of what is to be included in each commodity group 
(consumer commodity) and commodity code (child commodity) is very 
long (see Customs Tariff). The definitions are abbreviated in reporting the 
data, e.g. in tables and graphs. Thus, the risk that these provide a 
misleading image of what commodity group and commodity code involve 
cannot be excluded.  
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