
Bakgrund
Saneringsföretagens Riksförbunds uppgift är att på olika vägar främja 
saneringsbranschen och verka för en teknisk och kvalitativ utveckling av 
medlemsföretagens tjänster. Avsikten är också att profilera sanerings- 
branschen och framhäva branschföretagens betydelse.

Sanering har de senaste åren utvecklats till en omfattande och betydelsefull 
servicenäring. Det är en miljövårdande verksamhet som kräver kunnande, 
resurser och ansvar. 1987 gick ett antal saneringsentreprenörer samman och 
bildade Saneringsföretagens Riksförbund (SFR).

Syfte
Statistikmyndigheten SCB tar på uppdrag av SFR fram ett Sanerings-
index. Syf tet är att mäta ändringar i kostnaderna för saneringsarbeten. 
 Saneringsindex kan användas för justering av priser i olika typer av avtal.
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Huvudgrupper och vikter för

Skadeservice
Kostnadsslag Gammal vikt Ny vikt fr.o.m. nov 2020

Personalkostnader 59,6 58,4

Maskinkostnad 6,1 0,9

Materialkostnad 7,9 6,4

Lokalkostnad 7,2 6,6

Fordon & drivmedelskostnad 8,1 5,8

Administrations- /overheadkostnad 11,1 6,5

UE-kostnad* 15,4

Totalt 100,0 100,0

*Nytt kostnadsslag

Industriservice
Kostnadsslag Gammal vikt Ny vikt fr.o.m. nov 2020

Personalkostnader 57,4 54,3

Maskinkostnad 9,3 12,8

Materialkostnad 7,7 9,5

Lokalkostnad 3,5 4,4

Fordonskostnad 14,2 2,2

Diesel* 8,8

Administration-/overheadkostnad 7,9 8,0

Totalt 100,0 100,0

*Nytt kostnadsslag

Metod
Saneringsindex är ett fastbasindex. Det tas fram i två varianter. Ett 
index avser industriservice och ett index avser skadeservice. Bastidpunkt 
är november 2020. Dessförinnan var bastidpunkt november 2005. Ett 
fastbasindex upp skattar prisförändringar jämfört med bastidpunkten.

Saneringsindex är också ett faktorpris in dex, det vill säga ett inputindex. 
Input är de produk tionsfaktorer som saneringsentre pre   naden omfattar. 

Enligt definitionen på ett faktorpris index tas ingen hänsyn till produktivi-
tets utveck lingen som normalt har en fortgående kostnadsdämpande 
effekt på verksamheten. Det är för att i någon mån kompensera för 
produktivi tetsutvecklingen som arbetslönerna beräknas utan löneglidning. 
Underlaget till kostnadsbudget en för index serien har erhållits från SFR:s 
medlemsföretag.



Statistikmyndigheten SCB 
förser samhället med statistik 
för beslutsfattande, debatt och 
forskning. Vi gör det på uppdrag 
av regeringen, myndigheter, 
forskare och näringsliv. Vår 
statistik bidrar till en faktabaserad 
samhällsdebatt och väl 
underbyggda beslut.

All officiell statistik finns på  
www.scb.se.

Datainsamling och bearbetning
Uppgifter till Saneringsindex insamlas halvårsvis (maj, november). 
Uppgifterna skall avse förhållandena den 1:a i respektive månad.  Presentation 
av resultatet sker i slutet av respektive mätmånad. 

Datainsamlingen är en kombination av total- och urvalsundersökning. Vissa 
uppgifter hämtas från andra  undersökningar på SCB.

Urvalsundersökningen genomförs via företagsurval. Varuurvalen  följer i 
aktuella fall representativa produkter för saneringsarbeten. 

Kvalitet
Det är vår uppfattning att undersökningen som helhet ger en för ändamålet 
god kvalitet.

Undersökningen omfattar alla väsentliga kostnadsslag för saneringsarbeten. 

Omvärldsförändringar gör det nödvändigt att viktsystemet ses över 
med jämna mellanrum, då felaktiga vikter kan leda till att kostnadsför-         
ändringarna över- eller underskattas. SCB rekommenderar att vikterna ses 
över minst vart femte år.

Nästan alla undersökningar idag är behäftade med bortfall. Bortfallet 
beror på att uppgiftslämnare inte alls eller för sent lämnar in uppgifter till 
undersökningen. Vår erfarenhet från denna och liknande undersökningar, är 
att bortfallet är begränsat och inte har negativ inverkan på skattningen.


